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1 (Åben) Forslag til lokalplan for Lille Skagen
Sags ID: GEO-2016-00644

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Fagcenteret har i samarbejde med bygherre udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan 

SKA.BF.06.02.02 for ”Lille Skagen” – Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej samt 

kommuneplantillæg nr. 15.33.

Lokalplanen omfatter den nu nedlagte Hedebo Skolens arealer. Der blev i 2015 

udarbejdet en rammelokalplan for området, som åbnede op for anvendelse til turisme-, 

ferie- og fritidsformål f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesanlæg 

f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs bade- elle legeland, cafeteria, 

restaurant – boligformål eller skoleformål. I rammelokalplanen og kommuneplanrammen 

er bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom sat til maksimalt 40 %.

Vejadgang til lokalplanens område kan ske fra Frederikshavnsvej (rundkørslen) og to 

steder fra Nordsøvej. Det er dog en forudsætning for etablering af vejtilslutning ved 

rundkørslen på Frederikshavnsvej, at der er opnået tilladelse dertil fra Vejdirektoratet, 

vejmyndigheden og den lokale politimyndighed.

Lokalplan er inddelt i tre delområder. Delområde I må anvendes til boligformål med 

maksimalt 85 boliger. Den planlagte boligbebyggelse er struktureret på en sådan måde, 

at der skabes et bymiljø som med bygninger, byrum og friarealer refererer til de miljøer 

der kendes i Vesterby og Østerby. Gaderne i bebyggelsen er struktureret med snævre og 

”knækkede” forløb, der stedvis udvides til småtorve med mulighed for ophold og leg.

Delområde II må anvendes til turisme-, ferie- og fritidsformål, hotel, motel og fællesanlæg 

som f.eks. indendørs og/eller udendørs svømmehal/badeland, sportshal, legeland, 

restaurant, cafeteria og offentlige formål. Der må bygge inden for et afgrænset byggefelt 

maksimalt bygges 10.000 m2 bruttoetageareal.

Delområde III udgør en meget lille del af det samlede område, og må anvendes til 

tekniske anlæg som pumpestationer og regnvandsbassin.

Der er i forbindelse med planudarbejdelse udarbejdet en støjrapport, som konkluderer, at 

den forreste række af boliger ud mod Frederikshavnsvej vil have et støjniveau over 58 

dB. For at kunne placere boliger helt ud til Frederikshavnsvej skal der enten placeres en 

skærm på 3,5 m eller 4 m henholdsvis syd eller nord for den eksisterende jordvold. 

Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser, som sikrer, at der som forudsætning for 

ibrugtagning af ny bebyggelse på de grunde ud mod Frederikshavnsvej, som er belastet 

af for meget støj, skal etableres en støjskærm, der sikrer støjniveauet under 58 dB. 
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Bygherre har dog til hensigt at søge hastigheden på Frederikshavnsvej på strækningen 

ud for lokalplanens område neddroslet fra 70 km/timen til 50 km/timen. Dette kan ændre 

situationen omkring støj, således at det ikke vil være nødvendigt at etablere en 

støjskærm.

Der åbnes i lokalplanen mulighed for at bebygge den enkelte ejendom med op til 60 %, 

hvor rammelokalplan og kommuneplanramme, som før omtalt, fastsætter grænsen til 40 

%. Lokalplanen ledsages derfor af kommuneplantillæg 15.33, som hæver 

bebyggelsesprocenten til 60.

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

forslag til lokalplan SKA.BF.06.02.02 for ”Lille Skagen” – Bolig-, ferie- og 

fritidsområde ved Nordsøvej samt kommuneplantillæg nr. 15.33. udsendes i 

offentlig debat i 8 uger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 01-11-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde at planen sendes ud i offentlig debat uden yderligere 
beregninger og undersøgelser, fordi hun mener at den giver store problemer med vand 
og støj.

Bilag

 Skagen Frederikshavnsvej 1.0 (1608072 - GEO-2016-00644)
 SKA.BF.06.02.02 (ØU.16.11.16) (1718832 - GEO-2016-00644)
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2 (Åben) Forslag til tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - Separering af Strandby Syd
Sags ID: GEO-2016-03255

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Med nærværende tillæg til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet for den 

sydlige del af Strandby fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme 

ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes til hvert sit 

ledningssystem).

I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer.

Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet 

udledningen af forurenende stoffer reduceres, herunder næringsstoffer, organisk stof, 

bakterier og virus.

Kloaksepareringen medfører et fald i udledning af organisk stof, kvælstof og fosfor på 51 

% fra området.

Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i 

separate systemer.

Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres 

i forhold til en forøget regnintensitet.

Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret 

spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt 

mere stabil anlægsstyring.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget. Screeningen viser, at der ikke er 

nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentlig påvirket, og der skal 

derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 

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

byrådet, at forslag til tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-

2016 udsendes i offentlig debat i 8 uger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 01-11-2016
Indstillingen tiltrædes.
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Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Forslag til spildevandsplantillæg nr  12 - Separering af Strandby Syd 
(1638514 - GEO-2016-03255)

 Bilag 1a Oplandsskemaer - Strandby Syd (1638536 - GEO-2016-
03255)

 Bilag 2a Udløbsskemaer - Strandby Syd (1638547 - GEO-2016-03255)
 Bilag 3a Berørte matrikler - Strandby Syd (1638559 - GEO-2016-

03255)
 Tegning T.01 - Spildevandsplankort - Strandby Syd (1638568 - GEO-

2016-03255)
 Miljøscreeningsskema - Tillæg nr 12 til spildevandsplanen - Separering 

af Strandby Syd (1638578 - GEO-2016-03255)
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3 (Åben) Frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsprojekt Udvikling af byrum
Sags ID: GEO-2016-01584

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har på møde den 9. maj 2016 drøftet anlægsbevillingen for Skolemarken 

i Skagen, som samlet er på 1,0 mio. kr. Ligeledes har sagen omkring den fremtidige 

anvendelse af området været behandlet den 15. august 2016 

Den 27. januar 2016 i frigivelsessagen blev det besluttet at Udvikling af byrum skulle 

behandles særskilt.

Der er samlet et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til Udvikling af byrum, og af dette beløb 

skal der anvendes 1,0 mio. kr. til udvikling af området omkring Skolemarken i Skagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 

at der frigives 1,0 mio. kr. til projektet vedr. Skolemarken i Skagen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 07-11-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

- Skolemarken_ændringsforslag fra Skagen Festival (1392168 - GEO-
2016-01584)

- TU's behandling af Skolemarken på møde den 9. maj 2016 (1390106 -
GEO-2016-01584)



Økonomiudvalget - 16-11-2016 14:30 Side 8 af 23

4 (Åben) Drøftelse vedrørende almene boliger - boligbehov
Sags ID: EMN-2016-01945

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede d. 19. august 2016 et orienteringspunkt vedrørende 

almene boliger, omfattende:

 Udgiftsfordelingen ved opførelse, 

 Oversigt over de i budgettet afsatte beløb til kommunal  grundkapitalindskud

 COWI rapportens skøn for samlet boligfornyelsesbehov

 Boligantal og grundkapitalbehov ved kendte projekter i boligforeningsregi

Som en opfølgning herpå, har Økonomiudvalget ønsket en drøftelse af følgende:

 Grundkapitalindskud – beløb og procentandel

 Boligbehov – antal, huslejeniveau og boligstørrelser / type / variation

 Hvor er de aktuelle behov - geografisk

Byrådet har d. 30. november ”Kontaktudvalgsmøde med de almene boligorganisationer”. 

Mødet afholdes som et temamøde, med fokus på boligbehov, boligpolitik, godkendte og 

foreslåede almene boligprojekter og drøftelse af finansielle muligheder. Desuden drøftes 

udfordringer i forhold til huslejeniveau og hvilke handlemuligheder der eksisterer.  

Økonomiudvalgets drøftelse, vil dermed også fungere som afsæt for drøftelserne på det 

forestående Kontaktudvalgsmøde.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller sagen til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
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5 (Åben) Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - helhedsplan 
Frederikshavn Boligforening, afdeling 3 Bakkegården
Sags ID: EMN-2009-00684

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum på 

139.152.972 kr. for helhedsplan for afdeling 3 ”Bakkegården” bestående af 104 boliger 

beliggende på Vinkelvej 2-10, Kalkværksvej 9A-H og Emilievej 1B.

Sagen om godkendelse af skema A – indstilling til Landsbyggefonden om foreløbig 

helhedsplan – blev behandlet og godkendt på byrådsmøde den 16. december 2015. Ved 

skema A godkendte byrådet en anskaffelsessum på 105.930.074 kr.

Anskaffelsessummen i skema B er steget i forhold til skema A, hvilket primært skyldes en 

noget dyrere licitation end forudsat/budgetteret i skema A. Derudover er projektet blevet 

ændret/fordyret, idet Landsbyggefonden har stillet krav om en skalmur fremfor en pudset 

facade for at bevare ejendommens oprindelige arkitektur. Endelig er der tillagt 

indeksering fra juni 2014 frem til dags dato.

De støttede arbejder stiger fra 59.866.496 kr. i skema A til 74.176.930 kr. i skema B.

De ustøttede arbejder stiger fra 46.063.578 kr. i skema A til 64.976.042 kr. i skema B.

Landsbyggefonden har tilrettet den oprindelige finansieringsskitse i forhold til 

ovennævnte oplysninger.

På trods af stigningen fra skema A til skema B, vil huslejen stadig være uændret i forhold 

til den godkendte husleje ved skema A, idet:

- Det støttede lån udvides til 71.500.000 kr. + indeksering = 74.176.930 kr.

- Landsbyggefondens ramme på deres del af det ustøttede lån udvides fra 

10.000.000 kr. til 16.000.000 kr.

- Driftslån fra Boligorganisationen/Landsbyggefonden forhøjes.

Stigningen i skema B medfører, at finansieringen bliver således:

- Støttet lån 74.176.930 kr.

- Ustøttet lån 57.196.042 kr.

- Kapitaltilførsel     1.000.000 kr.

- fællespuljetilskud, trækningsret   2.780.000 kr.

- Henlæggelser (afdelingens)   4.000.000 kr.

I alt:            139.152.972 kr.
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Som godkendt i skema A vil huslejen efter renoveringen udgøre mellem 554 kr. og 756 

kr./m2/årligt, afhængig af renoveringens standard. Den nuværende husleje (2016 tal) 

udgør gennemsnitligt ca. 475 kr./m2/årligt. På den baggrund bliver huslejestigningen på 

mellem 79 kr. og 281 kr. Den forhøjede husleje modsvares delvist af besparelser i forbrug 

af el og varme.

Beboerne i afdelingen har godkendt helhedsplanen på møde den 26. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har på deres møde den 16. december godkendt, at kommunen deltager i 

kapitaltilførslen. Kommunen deltager i kapitaltilførslen (i alt 1.000.000 kr.) efter den 

såkaldte 1/5-regel. Kommunens andel heraf udgør 200.000 kr. Kapitaltilførslen er 

uændret i forhold til skema A

Byrådet godkendte på deres møde den 16. december 2015, at der stilles kommunal 

garanti for det støttede lån på 100 % med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. 

Der vil i forbindelse med skema C, blive stillet krav om kommunal garanti for det 

ustøttede lån. Der er ikke på nuværende tidpunkt udarbejdet en konkret beregning, derfor 

behandles denne senere.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en 

endelig anskaffelsessum på 139.152.972 kr. for boligerne på følgende vilkår, at

 de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes.

 den godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren.

 byggeriet påbegyndes senest den 1. februar 2017.

 der stilles kommunal garanti for det støttede lån på 100 % med 50 % regaranti fra 

Landsbyggefonden.

 den kommunale garanti for det ustøttede lån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger.

 byggeregnskab (skema C) indleveres senest 6 måneder efter skæringsdatoen.

 der godkendes en husleje på mellem 554 kr. og 756 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.
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Bilag

 Kortbilag Bakkegården (1721123 - EMN-2009-00684)
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6 (Åben) Leasing af pc ér til folkeskoler
Sags ID: EMN-2016-01140

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning den 30. april 2016 på Børne- og Ungdomsudvalgets 

område blev det besluttet at lease 865 pc’er til de kommunale folkeskoler i Frederikshavn 

Kommune med henblik på overholdelse af budgettet for 2016.

Den samlede omkostning ved leasing af 865 pc’er til de kommunale folkeskoler er 2.0 

mio. kr. eksl. moms. Udgiften for pc’erne falder i 2016, da det er indkøb af hardware.

Der er indhentet et tilbud på en leasingaftale hos Kommune Leasing. Det er en 

teknologisikringsaftale til den eksisterende leasingaftale nr. K-813 A26511, da aftalen er 

udvidet med mulighed for supplering af det leasede udstyr.

Indkøbsperioden gælder frem til 31.12.2016. Efter 31.12.2016 beregnes en ny 

leasingydelse ud fra restværdien på den eksisterende leasingaftale samt indkøb foretaget 

på teknologisikringsaftale.

Afdragene beløber sig til 669.992 kr., og forfalder 1. februar 2017 og 1. februar 2018, og 

restværdien beløber sig til 670.000 kr. og forfalder 1. februar 2019.

Løbetiden på teknologisikringsaftalen er fastsat til 2 år + restværdi. Første betalingsdato 

er 1. februar 2017.

Leasingydelsen betales af Børn- og Kulturs driftsbudget for digitalisering. 

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget, at godkende leasingaftale med Kommune Leasing.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 03-11-2016
Indstillingen følges.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag
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7 (Åben) Økonomiorientering november 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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8 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti - Østervrå Idræts- og Kulturcenter

Sags ID: EMN-2016-02999

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Østervrå Idræts- og Kulturcenter har den 3. november 2016 fremsendt ansøgning om 

kommunegaranti på 665.300 kr. for lån til delvis finansiering af projekt ”Vi bevæger 

Østervrå” del 2 Bibliotek, ungdomslokaler m.m.

Projektet ”Vi bevæger Østervrå” har tidligere været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 

på møde den 15. april 2015. Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav, ”at man vil gå positivt 

i dialog med ansøgeren om projektet med henblik på i budgetlægningen for 2016, at finde 

midler til drift og eventuelle anlægsudgifter til etablering af biblioteket i projektet.” 

Økonomiudvalget har behandlet sagen på møde den 9. marts 2016. Økonomiudvalget 

besluttede at støtte projektet ”Vi bevæger Østervrå” med 250.000 kr.

Der er vedlagt revideret anlægsbudget og finansiering af samme fra Østervrå Idræts- og 

Kulturcenter.

En imødekommelse af ansøgning om kommunegaranti vil ikke belaste den kommunale 

låneramme, og den vil heller ikke stille krav om deponering. Frederikshavn Kommune har 

opnået kommunal låneadgang til projektet på 165.300 kr. gennem ansøgning om 

låneadgang til budget 2016. Derudover er der 500.000 kr. i projektet som er 

låneberettigede jf. § 2, stk. 1, nr. 6 i lånebekendtgørelsen, Energibesparende 

foranstaltninger.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at give en 

kommunegaranti på 665.300 kr. til Østervrå Idræts- og Kulturcenter til finansiering af ”Vi 

bevæger Østervrå” del 2.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.
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Bilag

 Ansøgning ØU garanti lån (1716767 - EMN-2016-02999)
 Budget ansøgning Økonomiudvalget lånegaranti2 (1721082 - EMN-

2016-02999)
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9 (Åben) Ansøgning om tilskud til julemærkehjemmene fra 
Julemærkefonden
Sags ID: EMN-2016-02807

Sagsbehandler: Lene Brink Axelsen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Julemærkefonden søger om tilskud til at drive julemærkehjemmene.

Julemærkehjemmene hjælper hvert år udsatte børn i Danmark.

Frederikshavn Kommune har hidtil støttet Julemærkehjemmene med 25.000 kr. årligt og 

købt julemærket til kommunens frankeringsmaskine.

Minimumsprisen for køb af julemærke til frankeringsmaskinen er 3.500 kr.

På dispositionskontoen er der 115.000 kr. i 2016 der ikke er disponeret.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at kommunen støtter julemærkehjemmene med 25.000 kr.

Beløbet finansieres af Økonomiudvalgets dispositionskonto.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag



Økonomiudvalget - 16-11-2016 14:30 Side 18 af 23

10 (Åben) Ansøgning fra Handels- og Virksomhedsforeningen FREDERIK
Sags ID: EMN-2016-03017

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Handels- og Virksomhedsforeningen FREDERIK søger om tilskud på 26.900 kr. til 

videreudvikling af julekonceptet ”JUL I KIRKESKOVEN”. 

I 2015 investerede FREDERIK i samarbejde med det lokale erhvervsliv, fonde og byens 

banker 1,5 mio. i ”BY-PROJEKTET – Julen tilbage til Frederikshavn”. 

Som videreudvikling af by-projektet er det foreningens ambition at lancerer et nyt koncept 

”JUL I KIRKESKOVEN”, hvor der arbejdes socialøkonomisk gennem inddragelse af 

foreningsliv og projektafdelingen til praktiske opgaver. 

På markedsføringskontoen i 2016 er der 72.735 kr. der ikke er disponeret.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Med baggrund i de 2 aftaler, som i forvejen er indgået med Frederikshavn Kommune, 
imødekommes ansøgningen ikke.

Bilag

- Handels- og Virksomhedsforeningen FREDERIK - ansøgning om tilskud 
til jul i kirkeskoven (1717315 - EMN-2016-03017)
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11 (Lukket) Udbud af revisionsopgaven i Frederikshavn Kommune

Beslutninger:
Anbefales.
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12 (Lukket) Salg af mindre areal ved Tranåsvej 11 Sæby

Beslutninger:
Anbefales.
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13 (Lukket) Salg af areal ved Kandestedvej i Hulsig

Beslutninger:
Anbefales.
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14 (Lukket) Salg af Jerup Skole
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1 Indledning 

A/S Trigon har anmodet COWI om at udarbejde en støjredegørelse for et plan-

lagt boligområde i Skagen ved Frederikshavnsvej/Nordsøvej. Støjredegørelsen 
omfatter beregning af støjbidrag fra vejtrafik på Frederikshavnsvej. 

2 Beliggenhed og planforhold 

Den specifikke anvendelse for området er ifølge lokalplan SKA.BF.06.02.01 ka-
tegoriseret som boligområde. Der er i lokalplanen angivet at nye bygningsfaca-
der skal udformes således at støjniveauet indendørs ikke overstiger Lden 33 dB. 

2.1 Støjgrænseværdier 

De vejledende støjgrænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljø-
styrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis stø-
jen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolk-
ningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredsef-
fekter. 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj, gældende for nye boli-
ger, er angivet nedenfor i tabel 1: 

Tabel 1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra veje. 

Områdetype Grænseværdi 

Boligområde, børnehaver, vuggestuer, 
skoler og undervisningsbygninger, pleje-
hjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, 
udendørs opholdsarealer og parker. 

Lden = 58 dB(A) 

Hoteller, kontorer mv. Lden = 63 dB(A) 

 

Såfremt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er overholdt udendørs, for-
ventes Bygningsreglementets krav til det indendørs støjniveau (Lden 33 dB) også 
at være overholdt. 

3 Støjberegning 

3.1 Metode 

Beregning af støjniveauer er udført ved anvendelse af beregningsmetoden 
NORD2000 i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 4/2007 
"Støj fra veje" og nr. 4/2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner" samt 
rapport nr. 434, "Håndbog - NORD2000 - Beregning af vejstøj i Danmark", Vej-
direktoratet/Miljøstyrelsen 2013. Der er i beregningerne af støj fra vejtrafik med 
NORD2000 anvendt 4 meteorologiske klasser, jf. Orientering fra Miljøstyrelsen 
nr. 39 "Praktisk anvendelse af NORD2000 til støjberegninger". 
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Støjniveauet udtrykkes med støjindikatoren Lden, som er årsmiddelværdien for 
en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges 
et genetillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen i natperioden. 

Med henblik på at fastlægge støjudbredelseskonturerne er der udført beregnin-
ger af støjniveauet i et net af punkter (grid) med indbyrdes afstand på 5 m. Mel-
lem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjudbredelseskon-
turerne. Beregningshøjden er sat til 1,5 meter over terræn, svarende til den 

højde, for hvilken de vejledende grænseværdier for udendørs opholdsarealer er 
gældende. 

3.2 Forudsætninger 

Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model omfattende 
terræn, bygninger og vejtrafik. Modellen er udarbejdet på baggrund af digitale 
tekniske kort. 

Beregning af støj fra vejtrafik er baseret på trafikmængder (ÅDT) jf. oplysninger 
fra Vejdirektoratet. Trafikmængder for 2015 fra en målestation på Frederiks-
havnsvej er fremskrevet med 1% pr. år frem til 2025. Idet der ikke foreligger 
oplysninger om mængden af tung trafik er det forudsat at Frederikshavnsvej er 
vejtype D i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 4/2006 "Støjkortlægning og 
støjhandlingsplaner".  

Tabel 2 Anvendte trafikdata for støjberegning. 

Trafiktal 
2025 
 

Vejstrækning ÅDT Hastighed Vejtype 

Frederikshavnsvej 6700 70/50 km/t  D 

 

For Frederikshavnsvej er hastigheden i modellen antaget at svare til den skiltede 
hastighed. Vest for det planlagte område (midte) er hastigheden 70 km/t og øst 
for er hastigheden 50 km/t.  

4 Resultater 

Støjudbredelseskort og placering af beregningspunkterer er vist i bilag A1. Be-
regningsresultater for BP01-BP03 for det planlagte område, samt BP11-BP13 for 
eksisterende boligområde, fremgår af Tabel 3.  

Tabel 3 Beregningsresultater i beregningspunkter. 

Beregnings-
punkter 

Etage Lden  
[dBA] 

BP01 Stuen 60,0 

BP02 Stuen 60,5 

BP03 Stuen 58,1 
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BP11 Stuen 58,7 

BP12 Stuen 60,8 

BP13 Stuen 61,2 

 

Resultaterne viser, at der for alle seks beregningspunkter, er højere støjniveau 
end Lden 58 dB både for planlagt område og eksisterende boligområde. 

5 Støjdæmpende foranstaltninger 

For at kunne overholde grænseværdien på Lden 58 dB, er der regnet på støj-
skærm syd for det planlagte bebyggelsesområde ud mod Frederikshavnsvej. Så-
fremt der vælges en skærmløsning som ligger syd for den eksisterende forhøj-
ning, skal skærmen være 3,5 m høj. Hvis skærmen placeres lige nord for forhøj-

ningen, skal den være 4 m høj, før støjniveauet ved de planlagte boliger kom-
mer under 58 dB. 

En anden løsning såfremt der ikke opstilles skærme kunne være en ændring af 

hastighedsgrænsen på Frederikshavnsvej. Der er regnet, hvor der på stræknin-
gen af Frederikshavnsvej, er hastighedsgrænse på 50 km/t i stedet for 70 km/t, 
for at undersøge hvordan støjbelastningen i så fald vil være, både for det plan-
lagte område men også boligerne vest for området ud mod Frederikshavnsvej. 

Resultater fremgår af Tabel 4, og støjudbredelseskort af bilag A2 

Tabel 4 Beregningsresultater med ændret hastighed på Frederikshavnsvej. 

Beregnings-
punkter 

Etage Lden  
[dBA] 

BP01 Stuen 57,0 

BP02 Stuen 57,7 

BP03 Stuen 56,7 

BP11 Stuen 55,6 

BP12 Stuen 57,9 

BP13 Stuen 58,4 

 

I så fald vil grænseværdierne blive overholdt i det planlagte boligområde, og 
støjniveauet vil i det eksisterende boligområde også blive væsentligt dæmpet. 

6 Konklusion 

Støjudbredelseskortet viser, at den forreste række af boliger ud mod Frederiks-
havnsvej vil have et støjniveau over Lden 58 dB.  
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Der er i forvejen en jordvold mellem det planlagte byggeri og Frederikshavnsvej 
som er 1-1,5 m over vejens niveau. Da beplantningen på jordvolden er beva-
ringsværdig, er det ikke en mulighed at forhøje jordvolden. For at kunne placere 
boliger helt ud til Frederikshavnsvej skal der enten placeres en skærm på 3,5 m 

eller 4 m henholdsvis syd eller nord for jordvolden. 

Hvis hastighedsgrænsen i stedet ændres fra 70 km/t til 50 km/t, vil grænsevær-
dierne være overholdt for det planlagte boligområde uden yderligere afskærm-

ning, og støjniveauet i det eksisterende boligområde vil også blive lavere. 
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Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.02 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at skabe mulighed for an-

vendelse af Hedeboskolens område til andre formål end skoleformål. 

Hedeboskolen i Skagen er af Frederikshavn Kommune solgt til TRIGON A/S, 

som har startet udarbejdelse af et bebyggelses-og udviklingsprojekt for 

området med arbejdstitlen ”Lille-Skagen”. Der er tale om et projekt med 

byrum og bebyggelser, der i struktur, udformning og fremtoning refererer 

til de attraktive bymiljøer der fi ndes i Vesterby og Østerby. 

Hedeboskolens bygninger er efter en nøje gennemgang af den bygnings-

mæssige tilstand, blevet vurderet til at være i en så ringe stand, at de bli-

ver nedrevet. 

Herefter er det hensigten at skabe mulighed for at opføre boliger i den 

nord-vestlige og største del af området, ud mod henholdsvis Frederiks-

havnsvej og Nordsøvej. 

I den sydøstlige del af området kan der opføres bebyggelse til ferie- og 

fritidsformål som kan rumme funktioner til forskellige former for sport og 

fritid (svømmehal, badeland, boldhal, legeland og lignende), restauran-

ter, cafeterier m.m., samt offentlige formål. 

Lokalplanen følger op på rammelokalplan SKA.BF.06.02.01 fra 2015.

”Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej” med tilhørende Kommu-

neplantillæg nr. 09.81. 

 

Rammelokalplanen fastlægger alene de overordnede rammer for anven-

delse og indretning af området og skaber ikke umiddelbart en byggemu-

lighed. Derfor skal den følges op af en eller fl ere lokalplaner, der mere de-

taljeret fastlægger den fremtidige anvendelse og indretning af området. 

Dette er den planlovsmæssige baggrund for udarbejdelsen af nærværen-

de lokalplan. 

Kommuneplantillæg nr. 09.81 fastlægger de rammebestemmelser, som en 

lokalplan skal udarbejdes efter.  

Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Skagen, Frede-

rikshavn og Sæby og kan ses på bibliotekerne i de nævnte byer eller på 

Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: 

www.frederikshavn.dk

Bemærkninger, indsigelser og forslag til ændringer skal være Frederiks-

havn Kommune i hænde senest den 20.01.2017 og sendes til følgende 

adresse:
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Frederikshavn Kommune

Center for Teknik og Miljø

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

E-mail: tf@frederikshavn.dk
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Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.02 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

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

sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-

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

fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 

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

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

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

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

forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 

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

tilslutning til fællesanlæg.

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

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

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

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

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

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

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

nemføres.

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

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

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

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

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

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

merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 

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

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

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

endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 

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

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

i Plansystemdk.dk.
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Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.02 ● Hvad er en lokalplan?

Hvordan er en lokalplan opbygget?

En lokalplan består oftest af tre dele:

- En redegørelse

- En række bestemmelser og

- Et sæt kortbilag

Redegørelsen fi ndes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:

- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,

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

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

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

gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

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

creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-

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

vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 

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

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

er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

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

lagene af:

- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,

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

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og

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

at se ud.
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Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.02 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund

I forbindelse med ændringer i skolestrukturen i Skagen blev Hedeboskolen 

lukket i 2012. Herefter satte Frederikshavn Kommune skolen til salg uden 

betingelser i forhold til bevaring eller nedrivning af skolebygningerne. 

I foråret 2015 udarbejdede kommunen rammelokalplan SKA.BF.06.02.01 for 

området, vedtaget endeligt i september 2015. Formålet med rammelokal-

planen var at åbne mulighed for en bredere anvendelse af området, end 

den hidtidig gældende bestemmelse for anvendelsen, som var offentlige 

formål (skole).

Det samlede skoleområde med en størrelse på godt 80.000 m2 blev i 2015 

solgt til entreprenør – og byggefi rmaet TRIGON A/S i Frederikshavn. Firma-

et iværksatte en række analysearbejder omkring grundens og skolebyg-

ningernes tilstand m.m. med henblik på at afklare fremtidige anvendel-

sesmuligheder. 

Det blev konstateret, at bygningerne havde en lang række skader (vand, 

fugt, rust m.m.), og derfor var i en så ringe stand, at det hverken økono-

misk eller funktionelt var ønskeligt at bevare bygningerne. Derfor blev det 

besluttet at nedrive dem, men samtidig sigte mod at genbruge så mange 

af bygningsmaterialerne som muligt  

Anvendelsesbestemmelserne i rammelokalplan SKA.BF.06.02.01 er grund-

laget for bestemmelserne i nærværende lokalplan. 

Lokalplanens formål og indhold

Det er lokalplanens formål at skabe mulighed for anvendelse af Hedebo-

skolens område til en række nye formål, der hver især og tilsammen kan 

være med til at styrke Skagen som bysamfund og hermed tilføre byen en 

række nye attraktioner for såvel egne borgere som for byens gæster. 

Lokalplanen gør det muligt at nedrive eksisterende bygninger, og herefter 

etablere ny bebyggelse i området, henholdsvis til boliger i bred forstand 

og til ferie- og fritids formål samt kulturelle formål.

Gennem formulering af en række bestemmelser er det endvidere lokalpla-

nens hensigt, at sikre at nye bebyggelser struktureres på en sådan måde, 

at der skabes et bymiljø som med bygninger, byrum og friarealer refererer 

til de miljøer der kendes i Vesterby og Østerby. Bymiljøer der er attraktive 

både for beboere og for Skagens gæster. Et vigtigt hovedtræk i den nye 

bebyggelse er derfor gadestrukturen med snævre og ”knækkede” forløb, 

der stedvis udvides til småtorve med mulighed for ophold og leg. Boliger-

ne skal opføres som længehuse med facade eller gavl placeret i en afstand 

af 1 m fra vejskel.

Lokalplanens område, eksisterende forhold

Lokalplanens område har en størrelse på godt 80.000 m2 og er beliggende 

i den sydvestlige del af Skagen byområde, mellem Gl. Skagen og Skagen 

Havn. Området afgrænses af Frederikshavnsvej (hovedlandevej 438) mod 

syd, Kattegatvej mod sydøst og Nordsøvej mod nordøst. Området vejfor-

3D llustration af boligbebyggelse i  
Delområde I, set mod torv.
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synes i dag fra Nordsøvej, som med sin randbeplantning fremtræder med 

en fi n grøn karakter.

Området ligger i byzone. 

Langs de nævnte veje samt i skel mod et større parcelhuskvarter om-

kring Østbanke er der afskærmende beplantningsbælter med en blanding 

af buske og mindre træer. Dette grønne bælte er karaktergivende for om-

rådet som helhed og skal sikres gennem lokalplanens bestemmelser. 

En øst – vestlig stiforbindelse forløber gennem områdets sydlige del. Stien 

udgør en del af Skagens overordnede cykel- og gangstinet. Stiens kryds-

ning af Nordsøvej er sikret med fodgængerfelt og lysregulering. 

Inden for lokalplanens område er terrænet fl adt og ligger i en kote mellem 

3 og 4,5 m DNN. Mod Frederikshavnsvej, Kattegatvej og en del af Nordsøvej 

er der støjvolde med toppen i en kote mellem 6 og 7 m DNN. 

 

Der er kort afstand fra lokalplanområdet til både dagligvarebutikker og 

udvalgsvarebutikker på Kattegatvej.

Området syd for Frederikshavnsvej udgør en del af et meget stort natur-

område, i form af et hedelandskab. I en mindre del af dette område,- be-

liggende tæt ved rundkørslen på Frederikshavnsvej, fi ndes en transfor-

merstation.  

Bæredygtige tiltag

Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en 

række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udeluk-

kende på vedvarende energi i 2030. Beslutningen omfatter hele kommu-

nens 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 for ejernes økonomi. 

I kommuneplanens generelle retningslinier anbefales det derfor, at der 

anvendes få og gedigne materialer, tilpasset det danske klima og af en høj 

kvalitet, der sikrer en smuk patina og som samtidig har en lang levetid. 

Det anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige ma-

terialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2-

udslip under produktionen. 

Kommunen anbefaler således generelt at bebyggelse opføres som lav-

energibebyggelse og at det tilstræbes at anvende bæredygtige byggema-

terialer. Til enhver tid bør man tilstræbe at opføre sunde huse på et hånd-

værksmæssigt højt niveau.  

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Masterplan Skagen

I 2011 blev der afholdt en række dialog- og borgermøder med henblik på 

at sikre en bred lokal enighed om forudsætninger m.m. for den fortsatte 

udvikling af Skagen. Resultaterne af disse møder blev sammenfattet i Ma-

sterplan Skagen. 

3D llustration af torv og bebyg-
gelse i Delområde I.
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Hovedbudskabet i masterplanen er, at man for at kunne tiltrække inve-

storer, der kan bidrage til Skagens udvikling og skabe nye indtægter for 

lokalsamfundet, skal fokusere på:

1.-  Aktivt at opsøge, invitere og byde velkommen til investorer, der bi-

bringer byen yderligere kvaliteter, udvikling og arbejdspladser.

2.- En zoneopdeling af områderne til erhvervsformål samt tydeliggøre 

og markedsføre investeringsmuligheder, blandt andet via udformning af 

prospekter.

3.-   Skabe rammer for at forskellige anvendelser kan foregå og understøt-

te hinanden inden for samme område.

4.-  Anvende tomme offentlige bygninger og arealer på en sådan måde, at 

det understøtter helårsbeboelse og skabelse af arbejdspladser.

Nærværende lokalplan lever via sine formål og bestemmelser op til oven-

nævnte mål.

Kommuneplanens retningslinier

Der er overensstemmelse mellem Kommuneplanens retningslinier og be-

stemmelserne i nærværende lokalplan. 

Kommuneplanens hovedstruktur og rammer for lokalplanlægning

Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med såvel kommunepla-

nens hovedstruktur og dennes rammer for lokalplanlægningen for område 

SKA.BF.06.02 med efterfølgende bestemmelser formuleret i lokalplan SKA.

BF.06.02.01, vedtaget endeligt i september 2015. 

I  ovennævnte  rammelokalplan SKA.BF.06.02.01. med tilhørende kommu-

neplantillæg, er der fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 40.  

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplan er der som er-

statning for ovennævnte kommuneplantillæg udarbejdet et nyt kommu-

neplantillæg nr. 15.33, som fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 

60 for hver enkelt parcel, der udlægges til boliganvendelse og en maksi-

mal bebyggelsesprocent på 60 under ét, for den del af lokalplanområdet, 

der udlægges til ferie- og fritidsformål samt offentlige formål.

For området der udlægges til boligformål fastlægges en minimal grund-

størrelse på 400 m2. Samtidig fastlægges en bestemmelse om, at der på 

den enkelte boligparcel, uanset parcellens størrelse, højst må opføres 250 

m2 boligbebyggelse. 

Hvis de ovennævnte byggemuligheder udnyttes maksimalt, vil der i lokal-

planområdet kunne opføres maksimalt ca 21.300 m2 etageareal til bolig-

bebyggelse og  maksimalt ca 10.000 m2 etageareal til ferie- og fritidsfor-

mål samt offentlige formål, dvs. i alt maksimalt ca 31.300 m2 etageareal.  

Beregnet i forhold til lokalplanområdets størrelse på ca 80.000 m2 svarer 

ca 31.300 m2 etageareal til en bebyggelsesprocent for området som hel-

hed på ca 39. 

Hovedtrækkene i planlægningen for Hedeboskolens område er herefter, at 

området fremover kan anvendes til boligformål samt en lang række ferie- 

og fritids- og kulturformål m.m., som er specifi ceret nærmere i lokalplan-

ens pkt 1.1 – 1.8. 
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Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplan

Nærværende lokalplan erstatter rammelokalplan SKA.BF.06.02.01 samt 

den del af lokalplan nr. 129 – B.58 (Bankevejkvarteret), som omfattes af 

nærværende lokalplans område. Den øvrige del af Bankevejkvarteret vil 

fortsat være reguleret af bestemmelserne i lokalplan nr. 129 – B.58.

Klimatilpasningsplan, Kystdirektoratet

I forhold til kommunens klimatilpasningsplan, er der foretaget en kon-

kret vurdering af risici i forhold til oversvømmelse af lokalplanens områ-

de. Kortlægningen viser, at der er risiko for høj grundvandstand på eller 

lige under terræn.

Kystdirektoratet anbefaler, at man i alle lokalplaner i kystnære områder 

sikrer en sokkelkote på mindst + 1,5 m DVR90, da dette er en af forudsæt-

ningerne for at få erstattet eventuelle stormfl odsskader i henhold til ” Lov 

om erstatning af skader forårsaget af stormfl od”. 

I den lavest liggende del af lokalplanområdet er er terrænkoten mindst 

3 m DVR90 og dermed noget højere end den anbefalede mindste sokkel-

kote. 

Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer, screening

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til Lov 

om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderer, at lokalplanen 

ikke er omfattet af lovens krav om at der skal foretages en miljøvurde-

ring. Begrundelsen er at resultatet af screeningen ikke giver anledning til 

at antage de skitserede projekter vil kunne påvirke miljøet væsentligt. 

Screeningen kan ses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

Kystnærhedszonen

Lokalplanens område ligger inden for Planlovens 3 km - kystnærhedszo-

ne.

Der er i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser foretaget en 

vurdering af den fremtidige bebyggelses mulige visuelle påvirkning af 

kystlandskabet.

Lokalplanen fastlægger en generel største bygningshøjde på 8,5 m, idet 

enkelte bygninger eller dele af bygninger ud fra en funktionel begrundelse 

kan opføres i en højde indtil 14 m. En højde der i øvrigt svarer til Hedebo-

skolens højeste bygning, - gymnastikbygningen. 

Jævnfør ovenstående er det kommunens sammenfattende vurdering, at 

ny bebyggelse højdemæssigt vil være i harmoni med de omliggende by-

kvarterer og hedelandskabet og således ikke vil påvirke den kystnære del 

af bylandskabet eller den bynære del af kystlandskabet.

Varmeforsyning

Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse iføl-

ge kommunens varmeplanlægning principielt skal tilsluttes kollektiv var-

meforsyning. Dvs. at ny bebyggelse skal udstyres med vandbårne anlæg. 

Ny bebyggelse må ikke varmeforsynes med el.  

Vandforsyning

Lokalplanens område skal tilsluttes Frederikshavn Vand A/S, jævnfør ”Fre-

derikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009 – 19”.

Elforsyning

Lokalplanens område skal forsynes med el fra ”Nord Energi Net A/S”, da 

området er beliggende inden for dette selskabs forsyningsområde. 
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Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-

plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til Frederikshavn Spil-

devands kloaksystem. I henhold til spildevandplanen er området spilde-

vandskloakeret, hermed menes, at spildevand afl edes til Frederikshavn 

Spildevands kloaksystem, mens regnvand nedsives eller afl edes lokalt på 

anden vis. Der må ikke afl edes drænvand til det offentlige kloaksystem. 

Pga. højtstående grundvand bør mulighederne for en ændring af spilde-

vandsplanen, hvor området i stedet separatkloakeres, overvejes i samar-

bejde med Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Forsyning. Med se-

paratkloakering menes, at regn- og spildevand afl edes i hver sin ledning. 

Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afl edes til regnvandssy-

stemet, mens øvrigt drænvand ikke må afl edes til Frederikshavn Spilde-

vands kloaksystem. Såfremt det besluttes, at området skal separatkloa-

keres, skal regnvand fra området evt. forsinkes inden det ledes til Frede-

rikshavn Spildevands kloaksystem.

 

Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at der i det nordvest-

lige hjørne af lokalplanområdet fi ndes to pumpestationer til henholdsvis 

regnvand og spildevand. Anlæggene er beliggende på arealer tilhørende 

Frederikshavn Spildevand A/S. Vejadgangen til pumpestationerne sker via 

5 m bred privat fællesvej, som er beliggende i lokalplanområdet. 

Renovation

Lokalplanens område omfattes af kommunens renovationsordning, hvor-

for opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til 

gældende regulativ. Nærmere oplysninger  fi ndes på hjemmesiden www.

avoe.dk.

Støjforhold

Som en naturlig konsekvens af lokalplanområdets naboskab til Frederiks-

havnsvej påvirkes området af trafi kstøj. I mindre omfang påvirkes områ-

det af støj fra jernbanen mellem Frederikshavn og Skagen, som forløber 

syd for Frederikshavnsvej.  

Omkring støjforhold er det et vigtigt formål med lokalplanen, at denne 

medvirker til at sikre, at der ikke opstår miljømæssige konfl ikter i forhol-

det mellem trafi kken og den fremtidige anvendelse af lokalplanens om-

råde. Derfor skal facader på nye boliger udformes på en sådan måde, at 

det indendørs støjniveau ikke overstiger 33dB. Endvidere skal støjniveauet 

på boligbebyggelsens udendørs opholdsarealer ligge under Miljøstyrelsens 

vejledende grænseværdi for trafi kstøj på 58 dB.  

Bygherren har ansvar for, at byggeriet projekteres og udføres så det nævn-

te maksimale støjniveau ikke overstiges. Dette kan (som nævnt i 11.2) op-

nås ved etablering af en støjskærm mod Frederikshavnsvej. Men såfremt 

Vejdirektoratet kan godkende, at skiltningen på Frederikshavnsvej ændres 

fra de nuværende maks. 70km/timen til maks. 50km/timen, er det ikke 

nødvendigt at etablere støjskærm.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt mulig jordforurening i henhold til Lov om forurenet 

jord i lokalplanens område.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, jordarbejder eller 

arbejder med nedrivning af eksisterende bygninger træffes på forurenet 

jord, skal arbejdet straks standses og der skal ske en underretning til by-

rådet. I givet fald skal der foretages en vurdering af forureningen i forhold 
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til grundvand og arealanvendelsen, hvorefter det vurderes om der skal 

stilles krav om en umiddelbar indsats overfor forureningen.  

Der kan i øvrigt henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforure-

ningslovens § 71. 

Veje, stier, parkering og tilgængelighed

Lokalplanens område grænser op til Frederikshavnsvej, hovedlandevej 

438 som er en statsvej. Endvidere grænser området op til kommunevejene 

Kattegatvej og Nordsøvej. Kattegatvej er i kommunens trafi kplan udpeget 

som Trafi kvej, hvilket betyder, at den skal kunne bruges til både tung og 

gennemkørende trafi k. Nordsøvej er udpeget til at være lokalvej og skal 

således primært benyttes af trafi kanter med ærinde i det nære område. 

I lokalplanen er der indtegnet en ny vejadgang fra Nordsøvej. Af hen-

syn til trafi ksikkerheden og trygheden kobles den nye vejadgang sam-

men med den eksisterende lysregulerede fodgængerovergang. Etablering 

af den nye vejadgang forudsætter en tilladelse fra politimyndigheden og 

vejmyndigheden. 

I lokalplanen er der endvidere vist en vejadgang som en indkørsel fra 

rundkørslen på Frederikshavnsvej. Med status som statsvej forudsæt-

ter sidstnævnte tilslutning en tilladelse fra Vejdirektoratet ved Vejcenter 

Nordjylland. Årsdøgntrafi kken på Frederikshavnsvej er ca. 4.000. 

Vejtilslutningen fra Nordsøvej til lokalplanområdets boligområde er i prin-
cippet placeret samme sted som den hidtidige adgangsvej til Hedebosko-
lens parkeringsareal. 

De interne veje i lokalplanens boligområde udformes som såkaldte ”sha-
red space”- områder, hvilket betyder, at alle færdselsarter færdes lige-
værdigt i hele vejrummets udstrækning. Ved indkørslen til lokalplanens 
boligområde (delområde I) opstilles der et færdselsregulerende skilt med 
teksten ”Gågade” med undertavlen ”Kørsel tilladt”. 

I den sydlige del af lokalplanens område som er udlagt til boligformål, vil 
en øst-vest gående boligvej fungere som hovedsti. Dermed sikres opret-
holdelse af den nuværende hovedstiforbindelse mellem boligområderne 
øst og vest for lokalplanområdet. 
Fra det sydvestligste hjørne af lokalplanområdet opretholdes den eksiste-
rende stiforbindelse til Frederikshavnsvej.

Med hensyn til tilgængelighed inden for lokalplanens område, er der i 
planen fastsat bestemmelser om at alle veje, torve, parkeringspladser og 
stier samt forbindelser mellem disse, skal udformes med ramper og lig-
nende, så der er fuld tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt. Area-
lerne skal udlægges efter reglerne i gældende bygningsreglement og SBI-
anvisning 258. 

Kollektiv trafi k

Der er med en afstand på 200 - 600 m til Frederikshavnsvejs Station gan-
ske kort afstand til den kollektive trafi k. Hertil kommer NT’s skoletrafi k-
rute 25. Endvidere er der kommunalt kørselstilbud gennem NT / Flextrafi k.  

3D llustration af bebyggelse i Del-
område I.
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Servitutter

Grundejer / bygherre er selv ansvarlig for at sikre sig overblik over tingly-

ste servitutter, der kan have betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det 

betyder blandt andet, at de relevante forsyningsselskaber bør høres før 

man begynder på jordarbejde. 

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem lokalplanen og private bygge-

servitutter samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende. Føl-

gende servitutter har betydning for lokalplanen:

1. Dokument om adgangsbegrænsning mod Kattegatvej, tinglyst 

13.12.1966.

2. Servitut om højdebegrænsning – oversigtsareal – tinglyst 26.02.1971.

3. Servitut om forsynings - / afl øbsledning, tinglyst 16.10.1971.

4. Servitut om højdebegrænsning – oversigtsareal – tinglyst 02.02.1972.

5. Servitut om adgangsbegrænsning, tinglyst 19.11.1981.

6. Servitut om kollektiv varmeforsyning, tinglyst 06.10.1988.

7. Servitut om opsætning af sireneanlæg, tinglyst 12.01.1994.

8. Servitut om naturgasledning, tinglyst 05.04.2000.

Tilladelse fra andre myndigheder

Realisering af lokalplan forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet, hvad 

angår vejadgangen fra rundkørslen på Frederikshavnsvej.

Lokalplanforslagets 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 jævnfør Planloven et midlertidigt 

forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af eksisterende anven-

delse. 

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. 

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 16.11.2016 og indtil den en-

deligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil den 16.11.2017  
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Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.33

Overordnet anvendelse     

Anvendelse

Nuværende zoneforhold

Fremtidigt zoneforhold

Bebyggelsesprocent

Etageantal / bygningshøjde

Grundstørrelse

Opholdsarealer  

Parkering

Andre forhold

Vedtagelsespåtegning

Boligområde, ferie- og fritidsområde, rekreativt område samt område til offent-

lige formål.

Boliger med tilhørende fælles friarealer, turisme/ferie- og fritidsformål, hotel, 

motel og fællesanlæg som f.eks. indendørs- og/eller udendørs svømmehal/ba-

deland, sportshal, legeland, restaurant, cafeteria og lignende samt offentlige 

formål.

Et lille delområde i lokalplanområdets nord-vestlige hjørne kan anvendes til 

pumpestationer og regnvandsbassin.

Byzone

Byzone

Maksimalt 60% for den enkelte ejendom.

Maksimalt 2 etager/maksimalt 8,5 m. Enkelte bygninger eller bygningsdele kan 

opføres i en højde på op til 14 m.

Minimum 400 m2 for den enkelte boligparcel.

Et areal svarende til mindst 10% af boligområdet skal anvendes til fælles friareal/

opholdsareal for områdets beboere.

I forbindelse med nybyggeri skal der reserveres parkeringspladser i overensstem-

melse med Frederikshavn Kommunes parkeringskrav ved nybyggeri

Ved nybyggeri  skal der tages højde for trafi kstøj fra henholdsvis Frederikshavns-

vej og jernbanelinien Frederikshavn-Skagen.

Den overordnede cykel- og gangstiforbindelse gennem området skal opretholdes 

med offentlig adgang.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.33 er vedtaget den 16.11.2016 til offentlig 

fremlæggelse i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen  Michael Jentsch

Borgmester  Kommunaldirektør

Med vedtagelsen af nærværende Forslag til kommuneplantillæg fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 

60 for den enkelte ejendom.

Lokalplanrammer for SKA.BF.06.02.02
En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:
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© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

N

Grænse for Kommuneplantillæg nr. xx.xx.xx

Frederikshavnsvej

N
o
rd

søvej

Matrikelkort

Kommuneplantillæg nr. 15.33 er endeligt vedtaget den xx.xx.xxxx i henhold til 

planlovens § 27.

Birgit S. Hansen  Michael Jentsch

Borgmester  Kommunaldirektør
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3D lllustration af torv. Omkransende bebyggelse i farverne 
sort, hvid og gul, og med hvidt spolestakit. Delområde I.
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I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 – med se-

nere ændringer – fastsættes herved følgende bestemmelser for det i af-

snit 2 nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre:

1.1  at størstedelen af området kan anvendes til boligformål

1.2  at en mindre del af området kan anvendes til ferie- og fritids-  

 formål samt offentlige formål.

1.3 at der kan etableres et samlet fælles friareal til boligområdet

1.4 at vejadgangene til området kan etableres fra henholdsvis Nord- 

 søvej og rundkørslen på Frederikshavnsvej og at adgangene eta-

 bleres så trafi ksikre som muligt

1.5 at områdets interne veje gives en bymiljømæssig, ”Østerby- Ves- 

 terby”- lignende  udformning og et forløb, der begrænser has-

 tigheden for bilerne og som samtidig øger trafi ksikkerheden

1.6 at der mellem Østbanke og Nordsøvej sikres en fortsat cykel- og  

 fodgængerforbindelse gennem området som en del af Skagens   

 hovedstisystem, samt at der sikres opretholdelse af eksisterende  

 stiforbindelser fra området til omgivelserne

1.7 at størstedelen af den eksisterende beplantning og støjvolde   

 langs områdets afgrænsning bevares som afskærmning mod de  

 omgivende veje

1.8  at fremtidige boliger og tilhørende opholdsarealer ikke belastes 

 af støj fra trafi kken på Frederikshavnsvej eller fra jernbanen

Lokalplanbestemmelser
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2. Område og zonestatus

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter

 matr. nr. 188e, Skagen Markjorder samt de parceller, der efter   

 den 14.10 2016 udstykkes herfra.

2.2  Lokalplanområdets opdeling i delområder.

 Lokalplanområdet opdeles i delområderne I,II og III som vist på   

 kortbilag B.

2.3  Zoneforhold.

 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse 

Fælles bestemmelser for delområderne I og II

3.1  Generelt

 Der kan inden for lokalplanområdet etableres de for området   

 nødvendige transformere, pumpestationer og lignende tekniske  

 anlæg.

Delområde I

3.2  Anvendelse

 Delområde I må anvendes til boligformål - boliger med tilhøren-

 de fælles friarealer. Der må højst opføres ialt 85 boliger.

Delområde II

3.3  Anvendelse

 Delområde II må anvendes til turisme-, ferie- og fritidsformål,   

 hotel, motel og fællesanlæg som f.eks. indendørs og/eller uden-

 dørs svømmehal/badeland, sportshal, legeland, restaurant, cafe- 

 teria og offentlige formål. 

Delområde III

3.4 Anvendelse 

 Delområde III må kun anvendes til tekniske anlæg som pumpe-

 stationer og regnvandsbassin.

4. Udstykning

Delområde I

4.1  Udstykning

 Inden for delområde I må udstykning kun foretages i over-

 ensstemmelse med principperne i den på Kortbilag B viste ud-  

 stykningsplan, idet der dog tillades mindre afvigelser fra den viste 

 udstykningsplan, hvis praktiske forhold gør det nødvendigt. 

 Ejendomme må ikke udstykkes med en mindre grundstørrelse   

 end 400 m2.
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Delområde II

4.2  Udstykning.

 Delområde II kan bestå som én enkelt grund. 

 Såfremt en fremtidig anvendelse / fremtidige ejerforhold taler for  

 det, kan delområdet udstykkes i fl ere grunde. Med en minimum  

 grundstørrelse på 1.000m2

5. Placering og omfang af ny bebyggelse

Delområde I 

5.1  Bebyggelsesprocent

 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund i delomåde I må ikke 

 overstige 60. Ved beregning af bebyggelsesprocenten for den   

 enkelte grund medregnes 1/85 (en fem og fi rsindstyvendedel) af  

 det fælles friareal (se 7.2).

5.2 Bebyggelsens omfang

 Uanset den enkelte grunds størrelse må der altid opføres bebyg-

 gelse på grunden op til 250 m2, eksl. evt. carport, garage og  

 udhuse med et maksimalt areal på 35 m2. Bebyggelsen på den   

 enkelte grund må kun bestå af én enkel bolig (”hovedhus”). End-

 videre må bebyggelsen omfatte et ”anneks” der må være sam-  

 men bygget med ”hovedhuset” eller må være beliggende som en  

 selvstændig bygning. 

5.3  Facadebyggelinier

 Hvor der på de enkelte grunde på Kortbilag B er markeret faste fa-

 cadebyggelinier i en afstand af 1,0 m fra skel mod vej eller sti,  

 skal den primære bebyggelse (”hovedhuset”) samt en evt.   

 ”anneks”-bebyggelse placeres med bygningens facade eller gavl  

 i en sådan facadelinie. 

5.4  Bygningsfremspring

 Mindre bygningsdele som karnapper, udskud og lignende må   

 fremrykkes op til 0,5 m fra facadebyggelinien.

5.5  Afstand til naboskel / skel

 Såvel ”hovedhuse” som ”annekser”, sammenbygget med 

 ”hovedhuset” eller selvstændigt beliggende, må opføres med fa- 

 cade eller gavl i naboskel.   

5.6  Udhuse, garager og carporte kan opføres i naboskel. 

 Indkørslen / porten til garager / carporte skal holdes i en afstand  

 af minimum 5 m fra skel mod vej. Afstanden sikre, at der udover  

 en parkeringsplads i carport/garage, altid er plads til yderligere   

 mindst én parkeringsplads på egen grund.

5.7 Etager

 ”Hovedhuse” og ”annekser” må opføres i 1 etage med ud-  

 nyttelig tagetage.

5.8  Bygningshøjde

 Bygningshøjden på ”hovedhuse” må ikke overstige 7,5 m, målt   

 fra et fastlagt niveauplan. 

3D plan af boligbebyggelse og 
torv i Delområde I

Planudsnit visende grundstørrel-
ser i Delområde I. Varierende stør-
relser med et minimum på 400m2

N
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 Bygningshøjden på ”annekser”, udhuse og carporte må ikke 

 overstige 5 m, målt fra et fastlagt niveauplan. 

 Skorstene er ikke omfattet af højdebestemmelserne.

5.9 Facadehøjde

 Facadehøjden på ”hovedhuse” og ”annekser” må ikke overstige 

 3 m, målt fra terræn eller niveauplan til facadens skæring med   

 tagfl aden.

 Facadehøjden på udhuse og carporte må ikke overstige 2,5 m   

 målt fra terræn eller niveauplan til facadens skæring med tag-

 fl aden.

5.10  Husdybde

 Husdybden for ”hovedhuse” må højst være 8 m, fraregnet even-

 tuelle mindre bygningsfremspring. 

 Husdybden for ”annekser” og udhuse må højst være 4,5 m. 

5.11  Længehuse

 Bebyggelsen,-  såvel ”hovedhuse” som ”annekser”, skal opføres  

 med en længde der er større end bredden. For ”hovedhuse” 

 gælder det, at længden skal være mindst 1,5 x bredden.

Delområde II

5.12 Bebyggelseprocent

 Bebyggelsesprocenten for delområde II må ikke overstige 60 for  

 området som helhed.

5.13  Bebyggelsens omfang, byggefelt

 Al bebyggelse skal holdes inden for det på Kortbilag B markerede  

 byggefelt. Der kan indenfor byggefeltet højst opføres 10.000 m2  

 bruttoetageareal.

5.14  Afstand til vejskel

 Bebyggelse må ikke placeres nærmere end 10 m fra vejskel.

5.15 Etager

 Bygninger må opføres i 2 etager med kælder.

5.16  Bygningshøjde

 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra et fastlagt

 niveauplan. 

 Enkelte bygninger eller bygningsdele kan, såfremt funktionel 

 hensyn taler for det, opføres med en højde på op til 14 m målt   

 fra et fastlagt niveauplan. 

 Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsningen.  

 6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Fælles bestemmelser for delområderne I og II

6.1  Generelt

 Ny bebyggelse skal inden for hvert af de respektive delområder   

 gennem materialevalg og farver gives et sammenhængende og   

 harmonisk udtryk, så der i hvert af delområderne opnås en god  

 byrumsmæssig helhedsvirkning 
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1. Mur

2. Klæber

3. Isolering

4. Armeringsmørtel

5. Armeringsvæv

6. Grundpuds

7. Indfarvet puds

 Delområde I

Bebyggelsens ydre fremtræden (facader, farver)

6.2  Facader

 Facader på ”hovedhuse” skal udføres med facadepudssystem (se 

  defi nition af facadepudssystem i margenen), i farverne gul,   

 rød eller hvid. Facader på ”annekser”, garager og carporte kan  

 endvidere udføres med træbeklædning, som kan fremstå i træ-  

 ets naturlige farve eller i sort, hvid, brun, svensk rød, mørk grøn,  

 mørk blå eller sort.

6.3  Mindre bygningsdele

 Mindre bygningsdele som f.eks. ”udskud” må for mindre end   

 en tredjedel af en facade udføres i andre materialer som f.eks.   

 træ, glas eller metal (stål, kobber, zink, aluminium). 

 ”Udskud” må være lukkede eller åbne.

6.4  Gesimser

 Gesimser skal udformes som vist på vignetten.

Bebyggelsens ydre fremtræden (tag)

6.5  Tagform, taghældning på beboelsesbygninger

 Tage på ”hovedhuse” og ”annekser” skal udføres som symmetri - 

 ske saddeltage med en hældning på mellem 40 og 50 grader i 

 forhold til det vandrette plan. Tage må udføres med halvvalm.   

 Tage på ”udskud” må gives en hældning ned til 15 grader.

6.6 Tagform, taghældninger på sekundære bygninger

 Tage på sekundære bygninger som udhuse, garager og carpor-  

 te må have samme form og hældning som tage på ”hoved-

 huset”,  de må have ensidig taghældning eller de må være fl a-  

 de.  

6.7 Tagmaterialer på ”hovedhuse” og ”annekser”

 Til tagbeklædning på ”hovedhuse”, ”annekser” og ”udskud” må  

 der kun anvendes røde vingetegl. 

6.8 Tagmaterialer på udhuse, garager og carporte

 Til tagbeklædning på udhuse, garager og carporte kan der, ud-   

 over tegl, anvendes zink, naturskifer, eternit eller tagpap. 

 Der må ikke anvendes blanke eller refl ekterende tagmaterialer.

6.9  Tagudhæng

 Tagudhæng må ikke udføres med et fremspring på mere end 30  

 cm, målt vinkelret på facaden. Tagrender må ikke indbygges i tag-

 udhænget.

6.10  Solfangere og solceller 

 Der må opsættes solfangere og solceller i tagfl ader på udhuse,   

 garager og carporte, såfremt disse bygninger har en mørk grå eller 

 sort tagbeklædning og såfremt de integreres som en naturlig del  

 af bygningens arkitektur. Der må ikke opsættes solfangere eller  

 solceller på ”hovedhuse” og ”annekser”

 Solfangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for na- 

 boer eller genboer. 

Facadepudssystem

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. Tandgesims

2. Savgesims

3. Blokgesims

Gesims

Mur

Gesims

Mur

Gesims

Mur

1.

2.

3.

1. Mur

2. Klæber

3. Isolering

4. Armeringsmørtel

5. Armeringsvæv

6. Grundpuds

7. Indfarvet puds

Facadepudssystem
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3D llustration af bebyggelse i far-
verne sort, hvid, rød og gul, og 
med hvidt spolestakit. Delområ-
de I.

6.11 Vinduer i tagfl ader

 Vinduer i tagfl ader skal placeres og udformes som enkeltsidden- 

 de tagvinduer eller kviste. Der må ikke etableres rytterlys, dvs.   

 vinduer der strækker sig hen over tagryggen.

 Den samlede bredde af tagvinduer eller kviste må ikke overstige  

 2/3 af tagfl adens længde. 

 Sidestykker på kviste (fl unke) må ikke udføres i glas/transparent  

 materiale.

6.12 Skorstene

 Skorstene skal placeres i, eller i kontakt med tagrygningen. 

 Skorstene skal udføres med samme facadepudssystem som 

 hovedhusets facader er udført med, og de skal ligeledes over-

 fl adebehandles som facaderne, nævnt under pkt.6.2.

 Skorstene kan være uden egentlig skorstensfunktion. 

6.13 Ventilationsafkast

 Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1 m tilbage i for-  

 hold til bygningens facade. Ventilationsafkast må ikke være høj-

 ere end 1 m over bygningens tag.

 Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningens tag eller fa - 

 cade. 

Bebyggelsens ydre fremtræden (skilte og baldakiner)

6.14  Skilte

 Skiltning og reklamering må ikke fi nde sted. Henvisnings-, og   

 orienteringsskilte i maksimalt A3-størrelse kan dog opsættes. 

6.15  Baldakiner

 Der må ikke placeres faste baldakiner på bygningernes facader. 

Bebyggelsens ydre fremtræden (facade, vinduer og døre)

6.16  Vinduer

 Vinduesrammer og karme skal udføres i træ eller af aluminium 

 eller som en kombination af disse materialer. 

 Vinduer skal som hovedregel udføres som huller i mur.

 Glas må ikke have spejleffekt eller være buede. 

6.17  Vinduers dimensioner

 Bredden på et enkeltvindue (vindueshullet) må ikke overstige   

 højden. Op til tre enkeltvinduer må i øvrigt placeres i forlængelse  

 af hinanden. 

6.18  Døre

 Døre i facader mod vej eller sti skal være fyldningsdøre, hvori en 

 eller fl ere fyldninger må erstattes af glas, eller de kan være glat - 

 te døre.

6.19 Altaner og udvendige trapper

 Der må ikke etableres altaner eller udvendige trapper i tilknyt-  

 ning til tagetagen.

Udsnit af eksempel på udformning 
af vinduer i tagfl ade i Delområde I
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Delområde II

Bebyggelsens ydre fremtræden (facader, farver).

6.20  Facader

 Facader må udføres som blank mur, der kan vandskures/males,   

 eller de må udføres med facadeelementer, for eksempel i beton. 

 Facader må endvidere fremstå med træbeklædning eller de kan  

 udføres som glasfacader. 

 Facader må generelt fremstå i materialernes naturlige farver eller  

 i farverne gul, rød, hvid eller sort. 

 Træbeklædte facader må fremstå i træets naturlige farve eller   

 fremstå i sort, hvid, brun, svensk rød, mørk grøn, mørk blå eller  

 sort. 

 Til mindre bygningsdele må der anvendes kontrastfarver. 

6.21  Ventilationsafkast

 Ventilationsafkast på tage må ikke være højere end 1 m over 

 bygningens tag. 

 Hvis funktionelle forhold taler for det, kan der tillades en større  

 højde. 

 Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningers tag eller fa- 

 cade.

Bebyggelsens ydre fremtræden (tag)

6.22  Tagform, taghældninger

 Tage må udføres som symmetriske saddeltage, tage med ensidig  

 hældning, eller som fl ade tage.

6.23  Tagmaterialer

 Til tagbeklædning må der anvendes røde vingetegl, plader i me- 

 tal eller plast eller andet materiale. Der må ikke anvendes blanke  

 eller refl ekterende tagmaterialer. 

6.24  Solfangere og solceller

 Der må opsættes solfangere og solceller i tagfl aderne. Solfangere 

 og solceller skal afskærmes, så de ikke kan medføre blændingsge-

 ner for de omkringboende. 

Bebyggelsens ydre fremtræden (skilte)

6.25  Skilte

 Skiltning skal opsættes parallelt med bygningsfacaden i vandret-

 te eller lodrette linier. Ud over fi rma- og logoskilte må der 

 indenfor området kun opstilles 2 fælles oplysnings- og henvis-  

 ningsskilte. 

 Skilte skal udformes med henblik på at orientere, og må ikke 

 virke dominerende. Skilte og fl ag må ikke opsættes på master el- 

 ler tag, eller således at dele af skiltet er højere end facaderne. 

 Al skiltning skal være godkendt af Frederikshavn Kommunes Cen-

 ter for Teknik og Miljø.

6.26  Belysning af skilte

 Belysning af skilte skal være afskærmet mod delområde I samt   

 mod vej- og stiarealer, og må ikke være blændende for trafi kken  

 eller i øvrigt til gene og ulempe for denne.   

Udsnit af eksempel på udformning 
af bebyggelse i Delområde II
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Bebyggelsens ydre fremtræden (placering af vinduer og døre)

6.27  Vinduer og døre

 Placering af vinduer og døre, deres udførelse, materialevalg og   

 farver skal tilpasses den enkelte bygning eller bygningsdel. 

7. Ubebyggede arealer

Fælles bestemmelser for delområderne I og II

7.1  Beplantningsbælte

 Der udlægges areal til beplantningsbælter som vist på Kortbilag B.

  Beplantningsbælterne skal vedligeholdes og suppleres med be-  

 plantning, der med hensyn til arter og højder svarer til den 

 eksisterende beplantning, som blandt andet består af eg, æble- 

 rose, hunderose, klitrose, havtorn, hvidtjørn, seljerøn, alm. hyld  

 og dunet gedeblad.

Delområde I

7.2  Fælles friareal

 De på Kortbilag B med særlig signatur markerede arealer udlæg- 

 ges som fælles friarealer. De fælles friarealer udgør et areal 

 svarende til mindst 10% af det samlede areal for grundene i 

 delområdet. 

 De fælles friarealer må ikke anvendes til oplæg af nogen art, 

 ligesom parkering, campering eller lignende ikke er tilladt. 

 De fælles friarealer vedligeholdes af grundejerforeningen. 

7.3  Fælles friareal, indretning og beplantning

 De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en  

 god helhedsvirkning. Den landskabelige bearbejdning af friarealet

  samt arealets belægninger m.m. udformes efter en samlet dis-  

 poneringsplan, godkendt af Frederikshavn Kommunes Center for  

 Teknik & Miljø.

7.4  Ubebyggede arealer (hegn) 

 Hegn i skel mod vej og sti skal være faste hegn i form af planke- 

 værker eller stakitter i træ. 

7.5  Plankeværker

 Plankeværker skal udføres med lodret stillede træbrædder, even- 

 tuelt afsluttet med en overligger. Plankeværker skal males i  

 svensk-rød, hvid eller sort. Overligger i samme farve eller i hvid.  

 Plankeværker skal have en minimal højde på 0,8 m og en maksi - 

 mal højde på 1,8 m. 

7.6  Stakitter

 Stakitter skal opføres i træ som spolestakitter og dækkes med   

 hvid maling. 

 Stakitter skal have en minimal højde på 0,8 m og en maksimal   

 højde på 1,2 m. 

7.7  Hegn i tunge materialer

 Hegn i tunge materialer må opføres i naboskel og skal i givet fald  

 opføres i samme materiale, overfl ade og farve som ”hovedhu  
Spolestakit
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 sets” facader. 

 Murede hegn skal have en minimal højde på 0,8 m og en maksi - 

 mal højde på 1,8 m. 

7.8  Levende hegn

 Hegn i skel mod nabo, og mod afskærmende beplantningsbælter  

 samt mod fælles friarealer kan udføres som levende hegn, even - 

 tuelt suppleret med et let trådhegn på indvendig side i en mak-

 simal højde på 1,8 m. 

Ubebyggede arealer (inventar)

7.9  Renovation

 Der sikres som vist på Kortbilag B med særlig signatur det nødven-

 dige areal til opstilling af affaldscontainere.

7.10  Lyskilder på fællesarealer

 Lyskilder må lægges i niveau med terræn, eller gives en maksimal 

 lyspunktshøjde på 3 m. 

7.11  Lyskilder på veje og stier

 Lyskilder skal opsættes som parkbelysning, dvs. med en maste-

 højde / lyspunktshøjde på maksimalt 3 m.

7.12  Befæstelse af veje m.v.

 Veje, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for sig udføres  

 med et ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de 

 respektive arealers funktioner.

Delområde II

Ubebyggede arealer (beplantning ved parkering)

7.13  Ubebyggede arealer 

 Beplantning på parkeringspladser skal give arealerne et grønt,   

 ensartet præg i form af lav egnstypisk beplantning omkring og   

 mellem samlede ”parkerings-enheder”. Der kan eventuelt sup-  

 pleres med solitærtræer langs parkeringsveje. 

 Den landskabelige bearbejdning af arealerne mht. belægninger   

 mm. udformes i en samlet disponeringsplan godkendt af 

 Frederikshavn Kommunes Center for Teknik & Miljø.

7.14  Renovation

 Der skal i området sikres de nødvendige arealer til sortering, op- 

 bevaring og transport af affald i overensstemmelse med kommu-

 nens regulativ. 

7.15  Lyskilder

 Lyskilder skal opsættes som parkbelysning, dvs. med en maste-  

 højde / lyspunktshøjde på maksimalt 3 m.  

7.16  Befæstelse af veje, stier og parkerings- og opholdsarealer 

 Veje, stier, parkerings- og opholdsarealer skal hver for sig udfø-  

 res med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de 

 respektive arealers funktioner.
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Ubebyggede arealer (oplag)

7.17  Udendørs oplag.

 Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærm-

 ede arealer.

 

8. Veje, stier, parkering og tilgængelighed

Fælles bestemmelser for delområderne I og II

8.1  Veje

 Vejadgange til lokalplanområdet skal ske fra henholdsvis Frede- 

 rikshavnsvej og Nordsøvej som vist i princippet på Kortbilag B.   

 Hjørneafskæringer/oversigtsarealer skal sikres i overensstemmel-

 se med gældende krav fra Frederikshavn kommune.

 Alle veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje. 

 Frederikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for vej-  

 anlæg. Drift og vedligehold sker efter reglerne i Lov om private  

 fællesveje.  De respektive grundejerforeninger skal tage skøde på  

 de private fællesveje inden for lokalplanområdet.

 8.2  Tilgængelighed

 Alle veje, P-pladser, stier og adgange til bygninger skal udformes  

 med med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for   

 alle, jævnfør gældende regler i Bygningsreglementet og SBI-an- 

 visning 258. 

Delområde I

8.3  Veje

 Vejene udlægges i en bredde af mindst 8 m, med en kørebane-

 bredde på mindst 5 m. Som vist på Kortbilag B skal der sikres 

 udvidelser af vejbredden, så det er muligt at skabe små opholds- 

 arealer m.m.

 Alle veje anlægges efter princippet ”shared space”, hvilket be-

 tyder, at alle færdselsarter færdes ligeværdigt i hele vejrummets  

 udstrækning. Der skiltes som gågade med undertavlen ”kørsel til-

 ladt”

 

8.4  Stier

 Der skal sikres en fortsat offentlig tilgængelig stiforbindelse fra

 Østbankes sydlige afslutning til Nordsøvej. Denne forbindelse   

 sker ad de sydligste boligveje. 

 Øvrige stiforbindelser mellem delområde I og omgivelserne er 

 vist på Kortbilag B. Disse stier er private med offentlig adgang og  

 udlægges i en bredde af minimum 4 m og anlægges i en bredde 

 af 3 m.  

8.5  Parkering

 Der skal udlægges areal til mindst 2 P-pladser på egen grund.   

 Ved ibrugtagning af boligen skal mindst 1 P-plads være anlagt. 

 Se i øvrigt bestemmelsen i punkt 5.8.
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Delområde II

8.6  Veje

 Veje anlægges i en bredde af 6 m.

 Der skal sikres areal til etablering af en redningsvej langs ydersi - 

 den af bebyggelsen. 

8.7  Stier / fortove

 Der skal anlægges stier og fortove i nødvendigt omfang. Stier   

 skal udlægges i en bredde af 4 m og anlægges i en bredde af 

 3 m. Fortove skal anlægges i en bredde af minimum 2 m. 

8.8  Parkering

 Som det i princippet er vist på Kortbilag B, skal der udlægges 

 areal til parkering, opdelt i mindre enheder. Parkeringsarealet   

 skal opfylde Frederikshavn Kommunes parkeringskrav ved nybyg-

 geri. Der skal sikres mulighed for etablering af anlæg til cykelpar-

 kering. Der skal anlægges 1 handicap-P-plads pr. 20 P-pladser. 

 Handicap P-pladserne skal placeres så tæt på indgangsdøre som  

 muligt. 

9. Tekniske anlæg

Fælles bestemmelser for delområderne I, II og III

9.1  Ledninger, kabler m.v.

 Ledninger til el, telefon og lignende skal fremføres under terræn.

9.2  Øvrige tekniske anlæg

 Transformere, pumpestationer og lignende kan etablere, når de  

 opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse og punkt  

 6 om bebyggelsens udseende.

9.3  Fjernvarme

 Al bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 

9.4  Kloakering

 Området skal separatkloakeres og tilsluttes Frederikshavn Spilde-

 vands kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Spilde-  

 vand A/S.

10. Grundejerforeninger

Fællesbestemmelser for delområderne I og II 

10.1  Medlemspligt

 Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for 

 samtlige grundejere inden for hvert af lokalplanens delområder  

 I og II. Grundejerforeningerne skal oprettes senest når Frederiks - 

 havn Kommune kræver det.

 

10.2  Opgaver

         Grundejerforeningerne skal tage skøde på de fælles veje, torve 

 og stier og skal forestå drift og vedligeholdelse af disse samt be - 
3D llustration af boligbebyggelse i  
Delområde I, set mod torv.
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 plantning, belysning og eventuelle øvrige fællesanlæg. Drift og   

 vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i privatvejsloven, samt  

 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Grundejer-  

 foreningerne skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af

  lovgivningen henlægges til foreningen.

10.3  Vedtægter

 Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal god-  

 kendes af Frederikshavn Kommune. 

10.4  Frederikshavn Kommune er påtaleberettiget. 

11. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse

Fællesbestemmelser for delområderne I og II

11.1  Kloakering

 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er kloakeret  

 i overensstemmelse med Frederikshavns Spildevands-/kloak-

 system efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S 

11.2 Støjforhold

 På de grunde i delområde I, der på kortbilag B er markeret med  

 en stjernesignatur, må der ikke opføres bebyggelse, før der ud   

 mod Frederikshavnsvej er etableret en støjskærm, der sikrer støj-

 niveauet under 58 dB. Støjskærmen skal enten placeres umiddel- 

 bart syd for den eksisterende jordvold og gives en højde på 

 3,5 m, eller den skal placeres umiddelbart nord for jordvolden og  

 gives en højde på 4 m.

 Såfremt der på Frederikshavnsvej på strækningen ud for lokal-  

 planområdet kan tillades en skiltning på maks. 50km/timen i ste-

 det for 70km/timen, bortfalder kravet om etablering af støjskærm.

12. Eksisterende lokalplan

12.1  Lokalplan SKA.BF.06.02.01, Lokalplan for et bolig,- ferie- og fri-  

 tidsområde ved Nordsøvej.

 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af 

 nærværende lokalplan ophæves Lokalplan SKA.BF.06.02.01 

 tinglyst i september 2015, hvad angår det område, der omfattes  

 af nærvæende lokalplan.  

 

13. Servitutter

13.1  Ophævelse af servitutter

 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af 

 nærværende lokalplan ophæves ingen servitutter.

14. Tilladelse fra andre myndigheder

14.1  Uanset ovenstående bestemmelser må der ikke foretages vejtil-  

 slutning til Frederikshavnsvej (rundkørslen), før der er opnået til- 

 ladelse hertil fra Vejdirektoratet, vejmyndigheden og den lokale  

 politimyndighed. 
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15. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

 stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med   

 planens bestemmelser.

15.2  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort-

 sætte som hidtil uanset planens bestemmelser. Lokalplanen 

 medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er  

 indeholdt i planen.  

15.3  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dis  

 pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større 

 fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokal-

 plan. 
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3D llustration af boligbebyggelse i  
Delområde I.
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 25.11.2016 

i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch

borgmester    kommunaldirektør 

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

§ 27.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch

borgmester    kommunaldirektør

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

xxxx
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Kortbilag C

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Illustrationer
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 Miljøscreening af planforslag - side 1 

Bilag 
 
Skema til miljøscreening  
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Lokalplan nr. SKA.BF.06.02.02 – ”Lille Skagen” Boli g-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 28. oktober 2016 
 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: AKBT 
PLAN: LEMR 
VEJ: LALL 
 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej  Bemærkninger  

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

(PLAN) 

Nej 

Lokalplanforslaget er en præcisering af den eksisterende 
rammelokalplan for området, hvor anvendelsen er fastlagt 
til boligformål samt ferie- og fritids- og kulturformål. Denne 
anvendelse bibeholdes og vurderes ikke at være omfattet af 
lovens bilag 3 og/eller 4. 

I øvrigt bemærkes, at området i forvejen i Kommuneplan 
2015 er udlagt til boligområde med anvendelse til skole, 
boliger, hotel, motel, pensionat, ferielejligheder med tilhø-
rende fællesfaciliteter så som svømmehal, badeland, re-
staurant, cafeteria og lignende. 

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

(NATUR) 

Nej 

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, habitat-
område nr. 1 Skagen Gren, ligger 1,6 km fra lokalplanom-
rådet. Realisering af lokalplanen vil ikke påvirke naturtyper 
eller arter på udpegningsgrundlaget væsentligt og vil ikke 
forhindre målopfyldelse jf. Natura2000planen for området. 

 

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 Området rummer ikke værdifulde og væsentli-
ge levesteder. 

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

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

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

0 NATUR Området indgår ikke i en naturlig økologisk 
forbindelse. 

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

0 NATUR Området rummer ikke beskyttede naturtyper. 

− Bygge- og beskyttelseslinjer 0 NATUR Området er ikke omfattet af bygge- og beskyt-
telseslinjer. 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

 

2. Befolkning og menneskers sundhed 

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

0 MILJØ Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko for-
bundet med den planlagte arealanvendelse, 
hverken internt i området eller i forhold til de 
omkringliggende arealer. Erhvervsområderne 
beliggende sydøst for lokalplanområdet skal 
anvendes til erhverv, som ikke giver anledning 
til støj, lugt eller støvgener. 
Planen sikrer, at de vejledende grænseværdier 
for trafikstøj kan overholdes i den del af områ-
det hvor der placeres boliger. 
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2. Befolkning og menneskers sundhed (fortsat) 

− Trafik 0/-1 VEJ Fremkommelighed 
I forhold til nuværende plangrundlag (lokalplan 
SKA.BF.06.02.01) ændres de overordnede 
muligheder for vej- og stiadgang til/fra planom-
rådet ikke, og den i planforslaget angivne bo-
ligrummelighed (delområde 1) og anvendelse 
til ferie- fritidsformål og butikker (delområde 2) 
vurderes ikke at påvirke fremkommeligheden 
på eks. vejnet væsentligt. 
Planforslaget fastholder nuværende hovedsti 
forløb gennem området og sikrer derved frem-
kommeligheden for brugere af stien. 
 
Trafiksikkerhed 
I forhold til nuværende plangrundlag præcise-
rer planforslaget de principielle vej- og sti til-
slutninger til den kommunale vej Nordsøvej og 
med planlægningsmæssig mulighed for etable-
ring af tilslutning direkte til rundkørslen på 
statsvejen Frederikshavnsvej.  
Den planlagte vejtilslutning fra delområde 1 
sker ad eksisterende vejtilslutning, som er 
adskilt fra øvrige vejtilslutninger og på et sted, 
hvor der ifølge Nordsøvejs lige forløb er gode 
oversigtsforhold. Der bør i forbindelse med 
tilslutningen, sikres tilstrækkelige hjørneafskæ-
ringer/oversigtsforhold i den planlagte rand-
beplantning. 
Den planlagte vejtilslutning fra delområde 2 er 
forskudt fra Lillebæltsvej og vurderes derfor 
ikke at medføre konflikter med øvrige  vejtil-
slutninger på Nordsøvej .  
 
Den centrale stitilslutning til Nordsøvej sker 
ved eksisterende placering og ud for signalre-
guleret fodgængerfelt og vurderes ikke, at 
påvirke trafiksikkerheden væsentlig. 
 
Hovedsti forløbet gennem planområdet sker, jf. 
planens § 8.3 ad veje, hvor færdselsarealet 
udgøres som (shared space), hvor alle færd-
selsarter færdes ligeværdigt.  Der er i planfor-
slagets § 8.3  angivet særlig skiltning af områ-
det mhp. højne trafiksikkerheden.  Mhp. at 
tage højde for særligt gennemkørende cy-
kel/knallerttrafik, anbefales særlige afmærk-
ningsforhold af stiforløbene samt sikring af 
oversigtsforhold, særligt i stiforløbenes sving. 
Sidste del  forudsættes opfyldt gennem plan-
forslagets § 8.1, hvor det er fastlagt, at hjørne-
afskæringer/oversigtsarealer skal sikres efter 
gældende krav fra Frederikshavn Kommune. 
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2. Befolkning og menneskers sundhed (fortsat) 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Der er i lokalplanens § 8.2 fastlagt bestemmel-
ser som sikrer, at alle veje, p-pladser og stier 
skal udformes med ramper og lignende, efter 
gældende bygningsregelment samt SBI anvis-
ning. 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Planområdet vurderes ikke at indeholde særli-
ge rekreative oplevelsesmuligheder, og der 
ses ingen ændringer i forhold til nuværende 
plangrundlag. 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

VEJ: Det offentlige stiforløb gennem planom-
rådet fastholdes, og der ses ingen ændringer i 
forhold til nuværende plangrundlag. 

− Byernes funktion og bymiljø herun-
der bynatur 

0/+1 PLAN Med lokalplanen for området bliver det muligt 
at anvende området til ferie- og fritidsformål, 
rekreativt område, boligområde eller offentligt 
område. Frederikshavn Kommune vurderer, at 
de nye muligheder for anvendelse af området 
vil styrke Skagen som bosætnings- og turistby. 

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

0 MILJØ Der findes ikke virksomheder, som er omfattet 
af risikobekendtgørelsen inden for en afstand 
på 500 m. 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

 

3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Stort set uændret i forhold til nuværende an-
vendelse. 

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

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

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

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

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Anvendelsen af arealerne svarer stort set til 
den planlagte arealanvendelse i den nugæl-
dende lokalplan. 
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4. Vand 

4.1 Overfladevand    

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

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

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

-1 MILJØ Den meget høje bebyggelsesprocent som 
tillades betyder, at der skal afledes store 
mængder tagvand fra området. 
Det er nødvendigt at vandmængderne forsin-
kes inden det afledes fra området, dette vil 
typisk ske i bassiner. Bassinerne kræver plads, 
og der er risiko for at delområde III som bl.a. 
skal rumme bassinerne er for lille. Det kan 
blive nødvendigt at inddrage en eller flere af 
byggegrundene til bassinformål. 
Det er ikke undersøgt om ledningerne som 
skal aflede de store vandmængder videre til 
recipienten er tilstrækkelig store.   
Det er ikke undersøgt om vandløbene der skal 
aftage de store vandmængder har tilstrækkelig 
hydraulisk kapacitet til at modtage vandet. 
Der er i forvejen store udfordringer med at 
aflede overfladevand i store dele af Skagen by. 

− 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 Det forventes ikke at skulle ske nedsivning af 
spildevand eller overfladevand i området. 
Grundvandsstanden er høj i området. 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0/-1 MILJØ Hvis området separatkloakeres, vil grund-
vandsdannelsen blive mindre i området. 
Der forventes ingen påvirkning af grundvan-
dets kvalitet med den påtænkte arealanven-
delse. 
Der er ikke drikkevandsinteresser i området. 
Lokalplanens bestemmelse 5.15 giver mulig-
hed for at etablere kælder i bygninger i delom-
råde II. Delområde II kan anvendes til ferie- 
fritidsformål. Det kan være vanskeligt at etab-
lere kælder i områder med høj grundvands-
stand.  

4.3 Spildevand  

− Ændring i spildevand -1 MILJØ Realisering af dette lokalplanforslag nødven-
diggør, at der udarbejdes et tillæg til gældende 
spildvandsplan, som ændrer kloakeringsprin-
cippet fra spildevandskloakering til separatklo-
akering. 
Den meget høje bebyggelsesprocent som 
tillades betyder, at der skal afledes store 
mængder tagvand fra området. 
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Det er nødvendigt at vandmængderne forsin-
kes inden det afledes fra området, dette vil 
typisk ske i bassiner. Bassinerne kræver plads, 
og der er risiko for at delområde III som bl.a. 
skal rumme bassinerne er for lille. Det kan 
blive nødvendigt at inddrage en eller flere af 
byggegrundene til bassinformål. 
Det er ikke undersøgt om ledningerne som 
skal aflede de store vandmængder videre til 
recipienten er tilstrækkelig store.   
Det er ikke undersøgt om vandløbene der skal 
aftage de store vandmængder har tilstrækkelig 
hydraulisk kapacitet til at modtage vandet. 
Der er i forvejen store udfordringer med at 
aflede overfladevand i store dele af Skagen by. 

 
5. Luft 

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

− Luft- og støvgener 0 MILJØ Se ovenfor 

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

0 MILJØ Se ovenfor 

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

 

6. Klimatiske faktorer 

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

0/-1 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med den planlagte arealan-
vendelse. 
Der mangler en bestemmelse der fastlægger 
mindste sokkelkote på bygninger i området. 
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7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0/+1 PLAN Med ny planlægning for området med flere 
anvendelsesmuligheder har Frederikshavn 
Kommune en forventning om, at området kan 
være med til at styrke den nordlige del af 
kommunen. 

 

8. Landskab 

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

0/-1 PLAN Ifølge Kommuneplan 2015 er planområdet 
beliggende inden for et område til byomdan-
nelse. De udpegede områder til byomdannelse 
i kommuneplanen skal primært omdannes til 
nye byfunktioner eller til nye boligområder. 
Lokalplanforslaget er i harmoni med Kommu-
neplan 2015, da arealet, hvor der tidligere var 
skole (offentligt formål), nu gennem detaljeret 
planlægning udpeges til anden anvendelse i 
form af boligformål samt ferie- og fritids- og 
kulturformål. 
 
I Kommuneplan 2015 ligger planområdet inden 
for et større område til byomdannelse i Skagen 
by ifølge retningslinje 3.5. Størstedelen af 
Skagen er opdelt i områder til henholdsvis 
boligformål og helårsbeboelse. Lokalplanom-
rådet ligger i et område til helårsbeboelse, men 
er med lokalplanforslaget planlagt til boligfor-
mål. Dette er i uoverensstemmelse med Kom-
muneplan 2015 og kræver udarbejdelse af 
kommuneplantillæg for at ændre retningslinjen. 
 
Planområdet ligger ligeledes inden for kyst-
nærhedszonen i en afstand af ca. 1.400 m fra 
kysten. Lokalplanområdet er placeret som 
nabo til planlagte boligområder og et større 
erhvervsområde med en højde på max. 8,5 m. 
Som følge heraf vurderes planforslaget ikke at 
påvirke den kystnære del af bylandskabet og 
den visuelle oplevelse af kystens landskabeli-
ge værdier. 
 
Ifølge Kommuneplan 2015 er planområdet 
beliggende inden for et område til flersidig 
anvendelse, hvor der skal søges at tage et 
samtidigt hensyn til eksempelvis natur, miljø, 
landskab og rekreative værdier samt fortsat 
bosætning og erhverv. Lokalplanforslaget vur-
deres ikke at påvirke denne udpegning, da der 
i forvejen er planlagt for bebyggelse i området. 
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8. Landskab (fortsat) 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Planområdet ligger ifølge Kommuneplan 2015 
inden for et større område syd og nord for 
Skagen til særligt værdifuldt landskab. 
De særligt værdifulde landskaber er udpeget 
for at bevare særegne og egnskarakteristiske 
landskabstræk og skal bidrage til at give bor-
gere og gæster unikke naturoplevelser. De 
særligt værdifulde landskaber skal så vidt mu-
ligt friholdes for anvendelse til formål, der kan 
påvirke oplevelsen af landskabet, f.eks. større 
byggeri samt større veje og tekniske anlæg. 
Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og ud-
formes under særlig hensyntagen til landska-
bet. Der bør vises tilbageholdenhed med at udvi-
ske egnskarakteristiske træk i landskaberne. 
Planområdet har tidligere været anvendt til 
skole og indgår som en del af Skagen by. Iføl-
ge lokalplanbestemmelserne bevares eller 
udskiftes det eksisterende dige samt den om-
kransende beplantning. Beplantningen kan 
udskiftes med egnskarakteristiske arter. Med 
disse bestemmelser ændres områdets udtryk 
mod de omkringliggende arealer ikke væsent-
ligt. I forbindelse med den fremtidige kommu-
nale behandling af den obligatoriske dispositi-
onsplan bør disse væsentlige elementer fast-
holdes. Samtidig skal der tages hensyn til dis-
se forhold, hvis det viser sig nødvendigt at 
opføre en støjskærm ud mod Frederikshavns-
vej. Rent landskabeligt vil en placering af støj-
skærmen nord for diget være at foretrække. 
Samlet ses vurderes den ny planlægning ikke 
at påvirke det særligt værdifulde landskab når 
det eksisterende dige beplantning bevares. 

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

0 PLAN Ikke relevant, da området ligger i Skagen by i 
byzone. 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Ingen bemærkninger 
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9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ingen registrering 
Såfremt der under anlægsarbejdet i området 
træffes spor af fortidsminder, skal arbejdet 
standses og fundet anmeldes til Kul-
turstyrelsen, jf. museumsloven. 

− Fortidsminder 0 NATUR Ingen registreringer indenfor området 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Omkring en stor del af området samt inde på 
matriklen ligger sammenhængende diger. Di-
gerne er etableret i forbindelse med opførelse 
af Hedeboskolen i 1972-1974. Digerne udgør 
ingen biologisk eller arkæologisk værdi. Efter 
dialog med Aalborg Historiske Museum har 
Slots- og Kulturstyrelsen afregistreret digerne 
og de er derfor ikke beskyttede gennem natur-
beskyttelsesloven.  

− Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen bemærkninger 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registrering 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registrering 
Såfremt der under anlægsarbejdet i området 
træffes spor af fortidsminder, skal arbejdet 
standses og fundet anmeldes til Kul-
turstyrelsen, jf. museumsloven. 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registrering 

− Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Se beskrivelsen under 8. om ”Særligt værdiful-
de landskaber eller enkeltelementer”. 

 
 

Opsamling / Konklusion  

 
Miljøscreening af planforslagene viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at 
blive påvirket af planforslagene. 
 
Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 
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 FORORD
 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 12 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører separering af Strandby syd. 

Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for det afgrænsede område i 
Strandby fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til 
separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Regnvandet 
fra det separatkloakerede område i Strandby syd udledes til Kattegat. 

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

 

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

Spildevandsplantillæg nr. 12 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

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

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

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse. 

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

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 
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1 BAGGRUND 
 
I Strandby syd ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune at forny 
kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor 
det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. Baggrunden herfor er 
bl.a.: 

• I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer.  

• Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet 
udledningen af forurenende stoffer reduceres betragteligt, herunder næringsstof-
fer, organisk stof, bakterier og virus.  

• Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spilde-
vand i separate systemer.  

• Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdi-
mensioneres i forhold til en forøget regnintensitet.  

• Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en for-
bedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemika-
lieforbrug samt mere stabil anlægsstyring. 
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2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 

2.1 LOVGIVNING

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Love: 

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

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

o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 
1531 af 8. december 2015 (Miljømålsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015 

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

Bekendtgørelser: 

o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 726 af 1. juni 
2016 (Spildevandsbekendtgørelsen). 

Vejledninger: 

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

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

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

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

Planer: 

o Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn 
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3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT
 

Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan 2012-2016 gælder 
følgende: 

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

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

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

o Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et 
spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte 
spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning 
frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 12. 

o Inden for et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand 
afledes i hver sin ledning til spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem. Vand fra om-
fangsdræn omkring bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssy-
stemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.  

 

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

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

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

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

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

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

De planlagte projekter berører ikke områder, som er omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttel-
se eller fredning. 

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af den gældende kommuneplan 2015. 
Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

4.3 LOKALPLAN

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af gældende lokalplaner. Det vurderes, 
at tillægget er i overensstemmelse med disse. 

4.4 VANDOMRÅDEPLAN 2015–2021 FOR VANDOMRÅDEDISTRIKT  JYLLAND OG FYN

De statslige vandområdeplaner indeholder bl.a. de miljømål der gælder for de enkelte områder, 
samt et resume af de indsatser, der gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål. 

Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med vandområdeplanen. 

4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

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

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

Det nye regnvandssystem i separeringsområdet vil blive etableret med særlige foranstaltninger til 
klimasikring. Foranstaltningerne består i, at regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en 
forøget regnintensitet. 
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5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR
 

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

5.1 KLOAKERINGSPRINCIP IHT. SPILDEVANDSPLAN 2012-20 16 

 

I Spildevandsplan 2012-2016 er Strandby syd omfattet af kloakoplandene ST05 og ST06 som vist 
på nedenstående tegning. Kloaksystemet er etableret som fælleskloak, hvor regn- og spildevand 
afledes i samme system. ST06 er et fælles-privat kloakanlæg. 

 

 

I bilag 1a ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for de kloakoplande, som berøres af separerin-
gen. 

ST05 

ST06 

ST05FU01 
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5.2 ÆNDRINGER I KLOAKERINGSPRINCIP SOM FØLGE AF NÆR VÆRENDE TILLÆG 

Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for de ovenstående kloakop-
lande.  

Kloakeringsprincippet for kloakopland ST05 ændres til separatkloak. Kloakeringsprincippet for klo-
akopland ST06 ændres til privat separatkloak. Grundejerne i kloakopland ST06 vil få mulighed for 
at få eget kloakstik og blive tilkoblet direkte til Frederikshavn Forsynings ledninger. 

 

I bilag 1a ses de nye data for de kloakoplande, som berøres af separeringen af området. 

ST05 

ST06 

ST05RU01 
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5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 
Strandby syd: 

Iht. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandene Strandby syd 
ST05 og ST06 via overløbsbygværket 134001O (tidl. O969) ved Søndervej til Frederikshavn Ren-
seanlæg. 

Overløbene fra overløbsbygværket udledes til Kattegat ved udløb nr. ST05FU01. 

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

I de nye separatkloakerede områder tilsluttes følgende til det nye regnvandssystem: tagvand fra 
bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte grunde, evt. drænvand fra omfangsdræn 
omkring de enkelte bygninger samt vejvand fra vejene i området. 

For at reducere sandmængderne i systemet vil der blive etablereret sandfangsbrønde på regn-
vandsstikkene til alle ejendomme. Ligeledes etableres alle rendestensbrønde i vejarealer med 
sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem, passerer således et 
sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stoffer. 

Strandby syd: 

Regnvandet fra opland ST05 og ST06 afledes fremover til et nyt separat regnvandsudløb 
ST05RU01. Separatkloakeringen foregår over 5 etaper. Den første etape separatkloakeres i 2017. 
Ved udførelse af etape 1 kobles den nye separate regnvandsledning til overløbsbygværket i Søn-
dervej. Dette sker fordi regnvandsledningen i en overgangsfase anvendes til transport af fælles-
vand fra det bagvedliggende opland som separatkloakeres i etape 2. Ved gennemførelse af etape 
1, vil al regnvand altså fortsat blive ledt til overløbsbygværket. Der er derfor ikke behov for ny ud-
ledningstilladelse for at gennemføre etape 1. Når planen for separatkloakering og nyt udløb fra om-
rådet er endeligt fastlagt, bliver der ansøgt om ny udledningstilladelse for separat regnvand. Når 
begge oplande er separatkloakeret nedlægges bygværket 134001O og der planlægges etableret 
et nyt separat regnvandsudløb. 

I bilag 2a ses de nye data for de regnbetingede udløb, som berøres af projektet i Strandby Syd. 
 

Ændringerne i de udledte stofmængder fra det berørte udløb i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 
samt efter vedtagelsen af dette tillæg er vist i nedenstående tabel.  

 
Reduktion i de samlede udledte stofmængder før og efter projektets gennemførelse: 

Parameter Før Efter Ændring Procentvis 
ændring 

BOD5 
(kg/år) 

444 216 228 51,4 

Total-N 
(kg/år) 

178 86 92 51,7 

Total-P 
(kg/år) 

44,4 21,6 22,8 51,4 

 
Af tabellen ses, at der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 51%. 
Separatkloakeringen vil således have en positiv påvirkning på recipienten. 
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5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG 

 

I forbindelse med realiseringen af projektet skal der etableres nye regn- og spildevandsledninger 
med tilhørende stik til de enkelte ejendomme og det fællesprivate kloakanlæg.  

Grundejerne i det fællesprivate kloakopland ST06 vil få mulighed for at få eget kloakstik og blive 
tilkoblet direkte til Frederikshavn Forsynings ledninger
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6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER  

Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i størst muligt omfang i vejarealer. 

I nærværende projekter kan der blive behov for at etablere offentlige ledninger og brønde på priva-
te arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst en servitut om det offentlige kloakanlæg på de priva-
te arealer. 

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

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

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

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

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

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

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

• Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte. 

• Adgangsforhold. 

• Ulemper, retablering, erstatning. 

Strandby Syd 

Det tilstræbes at alle offentlige ledninger etableres i offentlige arealer og veje. De matrikler der vil 
blive pålagt rådighedsindskrænkninger ved separeringen fastlægges først ved detailprojektering af 
anlægget.  

 

7 ØKONOMI OG TIDSPLAN 
Projekterne forventes udført efter følgende overordnede tidsplan. 

Etablering af nyt separatsystem i Strandby Syd planlægges udført over en periode på 5 år i 2017 til 
2021. 

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

 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2017. 

 

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2017.  

 

 

 

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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BILAG 1a: Oplandsskemaer, Strandby syd  

Spildevandsplan 2012-2016  

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. Data stammer fra 
den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
ST05 31,3 0,35 Fælles 1214 29.991 169 4.177 119 40.660 1.383 74.828 ST05FU01  
ST06 0,3 0,35 Fæl. Pri. 10 258 1 32 119 345 11 635 ST05FU01  

 

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

 

Nærværende spildevandsplantillæg 

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

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
ST05 31,3 0,35 Separat 1214 29.991 169 4.177 5 7.708 1.383 35.876 ST05RU01  
ST06 0,3 0,35 Sep. Pri. 10 258 1 32 5 15 11 305 ST05RU01  

 

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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BILAG 2a: Udløbsskemaer, Strandby Syd  

Af dette bilag fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg 

Spildevandsplan 2012-2016  

Kattegat (Plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
ST05FU01 OV   S+P ST05, ST06 31,5 8,8 65 2,4 89 18.052 444 178 44,4 
               
Sum           18.052 444 178 44,4 

 

  



Nærværende spildevandsplantillæg 

Kattegat (plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
ST05FU01 OV   S+P  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
ST05RU01 SR   S+P ST05, ST06 31,5 8,8 0 0 0 43.226 216 86 21,6 
               
Sum           43.226 216 86 21,6 

 

 

 

Ændringer ved nærværende spildevandsplantillæg 

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
ST05FU01 OV   S+P ST05, ST06 31,5 8,8 65 2,4 89 18.052 444 178 44,4 
               
ST05RU01 SR   S+P ST05, ST06 31,5 8,8 0 0 0 43.226 216 86 21,6 
               
Ændring            +25.174 -228 -92 -22,8 
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BILAG 3a: Berørte matrikler – Strandby Syd 

Matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etableringen af de spildevandstekniske anlæg i 
Strandby Syd, som er beskrevet i tillæg 12 til Spildevandsplan 2012-2016, fastlægges i forbindelse 
med detailprojekteringen af anlægget. 
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 Miljøscreening af planforslag - side 1 

Bilag 
 
Skema til miljøscreening  
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevand splan 2012-2016 – Separering af 
Strandby Syd 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslaget fra 28.09.2016 
 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: MARN 
PLAN: LEMR 
VEJ: MOME 
 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej  Bemærkninger  

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

(PLAN) 

Nej 

I tillægget til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincip-
pet for et område i Strandby fra fælleskloak (hvor regn- og 
spildevand afledes i samme ledningssystem) til separatklo-
ak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssy-
stem). Regnvandet fra det separatkloakerede område i 
Strandby syd udledes til et eksisterende regnvandsudløb 
ved Rødspættevej, syd for Strandby havn. 

Ændringen af kloakeringsprincippet vurderes ikke at være 
omfattet af lovens bilag 3 og/eller 4. 

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

(NATUR)  

Nej 

Udledning af regnvandet sker til natura 2000-område nr. 4, 
”Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Å´s udløb”. De 
udledte stofmængder (BOD, N og P) reduceres til omtrent 
det halve af den mængde, der udledes i dag. Dette vurde-
res at være til gavn for udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-området. 

 

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/ +1 NATUR En reduktion af den udledte stofmængde til 
havmiljøet vurderes at være neutralt – positivt 
for de arter af dyr og planter, der lever her. 
Separatkloakeringen vurderes ikke at påvirke 
dyr eller planter på land. 

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

0 NATUR Det vurderes ikke at medføre en påvirkning 

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

0 NATUR Det vurderes ikke at medføre en påvirkning 

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

0 NATUR Separatkloakeringen vurderes ikke at påvirke 
dyr eller planter på land, da det hele foregår i 
byen. 

− Bygge- og beskyttelseslinjer 0 NATUR Der er ingen bygge- eller beskyttelseslinjer i 
området 

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

0 NATUR Ingen indvirkning 

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

0 NATUR Ingen indvirkning 

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

0 NATUR Ingen indvirkning 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 

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

0 MILJØ Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko for-
bundet med den planlagte afledning af spilde-
vand og overfladevand. 

− Trafik 0 VEJ Ved etablering af evt. nye ledninger kan vejar-
bejde give trafikale gener i udførelsesperioden. 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ikke relevant 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ikke relevant 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

Ikke relevant 

− Byernes funktion og bymiljø herun-
der bynatur  

0 PLAN Ændring af kloakeringsprincippet fra fælleskloak 
til separatkloak vurderes ikke at påvirke byernes 
funktion og bymiljø, herunder bynatur. 

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

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

 

3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Ingen indvirkning. 

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Der er enkelte kortlagte grunde jf. Lov om foru-
renet jord i området. Reglerne om jordflytning 
skal følges. 

− Risiko for jordforurening 0 MILJØ Den planlagte kloakering af områderne vurde-
res ikke at udgøre risiko for jordforurening. 

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Se ovenstående om eksisterende jordforure-
ning. 

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0/-1 MILJØ Etablering af nye tætte kloakledninger vil for-
mentlig betyde stigende grundvandsstand i 
området. Dette kan imødegås ved at hver en-
kelt grundejer etablerer omfangsdræn omkring 
ejendommens bygninger.  
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4. Vand 

4.1 Overfladevand    

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

+1 MILJØ Der forventes ikke udledt forurenet overflade-
vand fra området. Når projektet er gennemført 
vil udledningen af BOD5, Total-N og Total-P til 
Kattegat falde med ca. 50 %. 

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Den samlede mængde overfladevand som 
udledes til Kattegat er den samme. 

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

0 MILJØ Vandkvaliteten vurderes ikke at blive påvirket i 
negativ retning. 

4.2 Grundvand  

− Nedsivning +1 MILJØ Ved projektets gennemførelse erstattes ældre 
utætte kloakledninger med nye tætte lednin-
ger. Dette medfører mindre udsivning af foru-
renet kloakvand. 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0/-1 MILJØ Etablering af nye tætte kloakledninger vil for-
mentlig betyde stigende grundvandsstand i 
området. Dette kan imødegås ved at hver en-
kelt grundejer etablerer omfangsdræn omkring 
ejendommens bygninger. 

4.3 Spildevand  

− Ændring i spildevand +1 MILJØ Regnvandsbelastningen på renseanlægget 
reduceres, hvilket medfører en forbedret spil-
devandsrensning, forøget kapacitet under 
regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt me-
re stabil anlægsstyring. 

 
5. Luft 

− Udledning til luften 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

− Luft- og støvgener 0 MILJØ Ingen ændringer 

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

0 MILJØ Ingen ændringer 

− Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Ingen ændringer 

 

6. Klimatiske faktorer 

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

0/+1 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med planen. 
Risikoen for kælderoversvømmelser minime-
res, idet man afleder regn- og spildevand i 
separate systemer. 
Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, 
idet regnvandssystemet opdimensioneres i 
forhold til en forøget regn-intensitet. 
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7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0/+1 PLAN Ved en fornyelse af kloaksystemet i området i 
Strandby med separering af regnvand og spil-
devand forventes forbedringer af vandmiljøet, 
lige såvel som risikoen for kælderoversvøm-
melser minimeres. Separatsystemet medvirker 
samtidig til klimasikring som følge af, at regn-
vandssystemet opdimensioneres i forhold til en 
forøget regn intensitet. 
Der er således en forventning om, at det nye 
kloaksystem vil give en positiv indvirkning på 
de materielle goder. 
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8. Landskab 

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

0 PLAN Områderne, hvor kloakeringsprincippet æn-
dres, er omfattet af Kommuneplan 2015 og 
lokalplaner. Det vurderes, at tillægget til spil-
devandsplanen er i overensstemmelse med 
kommuneplanen og lokalplanerne. 
Områderne anvendes til bolig- og centerområ-
der samt offentlige formål. 
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
i offentlige arealer og veje og vurderes ikke at 
påvirke den i planlægningen fastlagte arealan-
vendelse. 

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

0 NATUR Ingen påvirkning. Der anvendes det udløb, der 
også bruges i dag. 

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

0 NATUR Ingen påvirkning. Der anvendes det udløb, der 
også bruges i dag. 

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

0 PLAN Tillægget til spildevandsplanen omfatter alle-
rede planlagte områder i Strandby i byzone og 
påvirker derfor ikke arealanvendelsen i det 
åbne land. 

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

0 NATUR Ikke tilfældet 

− Fredede områder 0 NATUR Ingen registrering 

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Ingen indvirkning 
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
i offentlige arealer og veje og vurderes ikke at 
påvirke den rumlige oplevelse i områderne. 
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9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ifølge Kommuneplan 2015 er den østlige del af 
området omfattet af et større værdifuldt kul-
turmiljø i Strandby (kulturmiljø nr. 17), hvor der 
er fokus på bevaring af kulturmiljøet i forhold til 
fiskerleje, fiskerihavn, skibsbygning. 
Det værdifulde kulturmiljø vurderes ikke at 
blive påvirket af tillægget til spildevandsplanen, 
da ændring af kloakeringsprincippet hovedsa-
geligt vil medføre ledningsanlæg under terræn 
og i offentlige arealer og veje. 
Såfremt der under anlægsarbejdet træffes spor 
af fortidsminder, skal arbejdet standses og 
fundet anmeldes til Kulturstyrelsen, jf. muse-
umsloven. 

− Fortidsminder 0 NATUR Ingen udpegninger 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Ingen udpegninger 

− Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen udpegninger 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registrering 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registrering 
Såfremt der under anlægsarbejdet træffes 
spor af fortidsminder, skal arbejdet standses 
og fundet anmeldes til Kulturstyrelsen, jf. mu-
seumsloven. 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen indvirkning 
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
i offentlige arealer og veje og vurderes ikke at 
påvirke historiske bygninger og mindesmær-
ker. 

− Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registrering 
Ifølge Kommuneplan 2015 findes der ingen 
særligt værdifulde landskaber i områder omfat-
tet af tillægget til spildevandsplanen. 

 
 

Opsamling / Konklusion  

 
Miljøscreening af tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 viser, at der ikke er 
nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive påvirket af planforslaget. Der skal derfor ikke 
gennemføres en miljøvurdering. 
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Bilag til ansøgning om lånegaranti 
Økonomiudvalget 

 

Økonomi - Projekt ”Vi bevæger Østervrå” 
 

Del 2 Bibliotek, ungdomslokaler m.m. 

 
3. november 2016 

 

Revideret anlægsbudget oktober 2016 Beløb (kr.) 
  

Udgifter håndværker bygning  
 

4.340.000 
 Udgifter udearealer og p-plads  385.000 
 Omkostninger rådgivere 325.000 
 Inventar 300.000 

  5.350.000 
    
Finansiering oktober 2016 Beløb (kr.) 
    
 Anlægsbudget  5.350.000 
    
 ENV-Fonden  -1.000.000  
 LAG Nord  -350.000  
 Grøn Ordning -546.530  
 Distriktsudvalget -200.000  
 Økonomiudvalget -250.000  
 Nordjyske Bank -40.000  
 Anonym fond -50.000  
 Roblon Fonden -50.000  
 JAK Andelskassen -5.000  

 Tilsagn om tilskud modtaget  -2.491.530 
    
 Egenfinansiering  -1.200.000 
 Lån budgetteret (heraf 665.300 kr. Kommunekredit)   -1.500.000 
    

    
 Manglende finansiering pr. 03.11.2016  158.470 
    

 

Der ansøges fortsat om støtte fra fonde og puljer til projektet, og vi forventer at restbeløbet vil være at 

finansiere via midler herfra.  
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Tordenskjoldsgade 2, 9900 Frederikshavn, Cvr.: 24 98 67 72 
Tlf. 96 21 41 44    info@frederik.nu    www.frederik.nu 

Frederikshavn Kommune 
Økonomiudvalget 
Rådhus Allé 100 
Mail: tilskud@frederikshavn.dk  

 
ANSØGNING: TILSKUD TIL VIDEREUDVIKLING AF BY-PROJEKT JULEUDSMYKNING. 
 
I 2015 investerede FREDERIK i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, fonde og byens banker i ”BY-
PROJEKTET – Julen tilbage til Frederikshavn”. Investeringen på 1.5 mio. i et helt nyt julekoncept, med 
omfattende julebelysning og oplevelsespunkter i hele midtbyen.   
 
Vi vurderer, at investeringen i den grad gennem øget handel og massiv omtale, har skabt landsdækkende 
synlighed på niveau med nogle af byens større events, som Frederikshavn Kommune bakker op om med 
markedsføringstilskud.  
 
Som videreudvikling af BY-PROJEKTET, hvor der også arbejdes socialøkonomisk gennem inddragelse af foreningsliv 
og projektafdelingen til praktisk opgaver, er det vores ambition at lancerer et nyt koncept ”JUL I KIRKESKOVEN”. Kort 
fortalt omdannes Kirkepladsen, til en hyggelig markedsplads med boder, oplevelser omkranset af juletræer og træflis 
på torvet, for at skabe ægte julestemning. Vi samarbejder også med Frederikshavn Kirke, og menighedsrådet bakker 
op om vores ambitioner på Kirkepladsen, og vi markedsfører i tæt samarbejde klokkespil, kirkekoncerter mv. 
 
Anslået investeringer i rammerne ”JUL I KIRKESKOVEN” oplyst af Park & Vej: 

 Levering, opstilling og nedtagning af betonklodser til montering af juletræer, 20 stk.:   kr.  9.600,- 

 Levering, udlægning (3-5 cm) af træflis på 500m2:  kr.  7.500,- 

 Oprydning og bortskaffelse af flis 500m2:  kr.  1.800,- 
 Levering og afhentning af 2 julehuse og julemandens store stol af vognmand (pris 2015)  kr.  8.000- 
 SAMLET invester i ekstraordinært juleshopping- og bymiljø, til gavn for byens borgere:   kr. 26.900,-  

 
FREDERIK investerer i julehuse, juleboder og et massivt udvalg af lokale aktiviteter, herunder bl.a. 18 dage 
med julemand, 18 dage med hyggelig hestevognkørsel, historielæsning af ildsjæle fra Natteravnene, 
musikindslag med bl.a. talenter fra Musikskolen, Tordenskjoldsgarden, Musikkorps Sæby/ Nisseorkester og 
FDF Brass Band mv. med en samlet investering i aktiviteter på over kr. 150.000,- som gennem målrettede 
markedsføringskampagner for samme beløb.  
 
FREDERIK har på generalforsamlingen vedtaget, at alle medlemmer i år opkræves et ekstraordinært 
julebidrag, og indtægten er omkring kr. 90.000,- og midlerne investeres direkte i videreudvikling af byens 
unikke juleudsmykning. 
 
FREDERIK ansøger hermed om et ekstraordinært aktivitets- og markedsføringstilskud, som vil være 
øremærket videreudvikling af julekonceptet ”JUL I KIRKESKOVEN” på: kr. 26.900,- 
 
Det er vores største juleønske, at Frederikshavn Kommune vil bidrage til udviklingen af HANDELS- og 
JULEBYEN Frederikshavn, gennem et ekstraordinært julebidrag øremærket ovenstående investeringer. 

 
 

På vegne af FREDERIKs bestyrelse 
 

Erik Sørensen 
Fmd. FREDERIK 

Dan Kobberup, Handelschef, FREDERIK d. 311016 

mailto:info@frederik.nu
http://www.frederik.nu/
mailto:tilskud@frederikshavn.dk
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