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1 (Åben) Lokalplanforslag Naturformidlingscenter ved Skagen Fyr
Sags ID: GEO-2015-22736

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Plan og miljøudvalget besluttede på møde den 1. december 2015, at der på baggrund af 
foroffentlighedsfase igangsættes en planlægning som muliggør transformering af Skagen 
Fyr til et naturformidlingscenter.  Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan og forslag til 
kommuneplantillæg som fastlægger bestemmelser for fyrets fremtidige funktion som 
offentligt tilgængeligt fugleformidlingscenter. Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser 
for forandringer af de landskabelige og visuelle forhold omkring fyret, herunder 
genskabelse af en naturafblæsningsflade foran fyret, bevaring af bygningsarv samt 
sikring af god funktionalitet og tilgængelighed. Herunder ændring af parkerings- og 
ankomstvej fra en nordlig retning indpasset i terrænet.  Centeret har gennemført en 
miljøscreening af planforslagene som viser, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering.

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

byrådet, at forslag til lokalplan SKA.O.05.24.01 og forslag til kommuneplantillæg nr.15.16 

fremlægges i 8 ugers offentlig høring

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 12-01-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

 Skagen Fyr Lokalplan 070116LL_ (884647 - GEO-2015-22736)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af affaldsplan for Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2013-00570

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen
Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Frederikshavn Affald (tidligere AVØ) 

udarbejdet et forslag til ny affaldsplan for Frederikshavn Kommune.

Planen udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald, og den gælder for 

perioden 2014-2024. Første revision af planen skal ske efter 4 år (2018) og efterfølgende 

mindst hvert 6. år.

Forslag til ny affaldsplan og tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring 

i perioden fra den 17. september til den 13. november 2015, jf. Byrådets beslutning af 16. 

september 2015.

Der er ikke direkte indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i 

offentlighedsfasen.

Sideløbende med den offentlige høring har der været dialog med borgerforeningerne i 

Kvissel, Elling og Skærum omkring borgerforeningernes mulighed for på egen hånd at 

drive byens containerplads.

Bemærkninger fra dialogmøderne med de tre borgerforeninger er beskrevet og 

kommenteret af Center for Teknik og Miljø i det vedlagte indsigelsesnotat, hvori der 

desuden er angivet indstilling til politisk behandling.

Således indstilles det i indsigelsesnotatet: 

 At der indgås aftale med de tre borgerforeninger i Skærum, Kvissel og Elling om drift 

af byernes containerpladser.

 At der indgås aftale med Frederikshavn Affald om fortsatte driftsopgaver i forbindelse 

med der indgås aftale med de tre borgerforeninger i Skærum, Kvissel og Elling om 

drift af byernes genbrugspladser, herunder;

 Tømning af containerne med tilbagemelding til CTM mht. sortering, 
ryddelighed og pladsens stand.

 Skiltning på pladsen
 Låsesystem 
 Betaling af pladsleje, 
 Snerydning   
 m.v.

 At aftalerne evalueres i aug. 2017.
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I affaldsplanens afsnit 4.6 vedrørende kommunens genbrugspladser er der planlagt en 

række service og effektiviserings tiltag for de 7 små genbrugspladser i Elling, Kvissel, 

Skærum, Jerup, Bangsbo, Gærum og Vangen.

De 3 pladser i Elling, Kvissel og Skærum omdannes til selvbetjeningspladser, jf. 

ovennævnte aftaler med de respektive borgerforeninger. 

For de 4 øvrige pladser i Jerup, Bangsbo, Gærum og Vangen igangsættes et 
planlægnings og undersøgelses arbejde i 2016, med henblik på at tilvejebringe et 
beslutningsgrundlag for optimering af den fremtidige drift af pladserne. Optimeringen kan 
betyde, at enkelte pladser permanent eller som forsøg: 

 nedlægges og borgerne henvises til nærmeste større plads
 omdannes til selvbetjeningspladser med udvalgte genbrugsfraktioner svarende til 

de 3 pladser i Elling, Kvissel og Skærum.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at

1. Affaldsplanen vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet anførte indstillinger.

2. Planlægning og undersøgelse af den fremtidige drift af pladserne i Jerup, 

Bangsbo, Gærum og Vangen igangsættes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 12-01-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil.

Anbefales

Beslutninger:
Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil.

Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

 Affaldsplan 2014 til 2024 - Frederikshavn Kommune (496004 - EMN-2013-
00570)

 Indsigelsesnotat - affaldsplan (494861 - EMN-2013-00570)
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3 (Åben) Godkendelse af takster for 2016 for Frederikshavn Spildevand A/S 
og Frederikshavn Vand A/S
Sags ID: EMN-2015-50184

Sagsbehandler: Leif Christensen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S har den 7. december 2015 sendt takster for 2016 for 
henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S til byrådets 
godkendelse. Taksterne er godkendt af bestyrelserne for Frederikshavn Vand A/S og 
Frederikshavn Spildevand A/S den 24. november 2015. 

Frederikshavn Spildevand A/S
Hvert år skal der, jf. betalingsloven for spildevandsselskaber, fastsættes en pris på den 
variable m3 takst og det faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det 
individuelle prisloft der er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. 
Disse årligt fastsatte takster og bidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet.
Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne således, at de er i 
overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for 2016.

De takster som bestyrelsen har fastsat for 2016 er vedlagt. De fremsendte takster for 
2016 er ændrede i forhold til de godkendte takster for 2015 for følgende takster:

 Normalpris almindelige forbrugere hæves fra 32,70 kr. til 33,45 kr.*
 0 – 500 m3 hæves fra 32,70 kr. til 33,45 kr.*
 501 – 20.000 m3 sænkes fra 30,09 kr. til 26,76 kr.*
 Over 20.000 m3 sænkes fra 24,86 kr. til 13,38 kr.*
 Pris pr. stik sænkes fra 658,00 kr. til 574,00 kr.
 Tilslutningsbidrag sænkes fra 52.100 kr. til 47.592,00 kr.   

*) I de oplyste takststørrelser er indregnet spildevandsafgiften, hvilket er en ændring af 
praksis fra tidligere år.

Frederikshavn Spildevand A/S – Tømningsordninger
De fremsendte takster for 2016 vedrørende tømningsordninger er ændret i forhold til de 
godkendte takster fra 2015 for følgende takster:

 Tømning af septiktank på til 3 m3 inkl. adm.bidrag fra 428,00 kr. til 413,00 kr.
 Akut tømning i dagtimerne fra 838,00 kr. til 824,00 kr.**
 Akut tømning aften og week-ender fra 1.388,00 kr. til 1.365,00 kr.**
 Forgæves kørsel fra 144,00 kr. til 142,00 kr.
 Administrationsbidrag ved valg af alternativ leverandør fra 140,00 kr. til 125,00 kr.

**) I de oplyste takststørrelser er indregnet taksten for en alm. tømning, hvilket er en 
ændring af praksis fra tidligere år.

Frederikshavn Vand A/S
Hver år skal der jf. vandforsyningsloven fastsættes et anlægs- og driftsbidrag for de 
almene vandforsyningsselskaber. Fastsættelsen af disse bidrag skal ske under 
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overholdelse af det prisloft, der årligt fastsættes af Forsyningssekretariatet under 
Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende 
godkendes af byrådet.
Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne således, at de er i 
overensstemmelse med gældende regler for prisloftet for 2016. 

Taksterne for 2016 er vedlagt i bilag til sagen. De fremsendte takster for 2016 er 
uændrede i forhold til de godkendte takster for 2015. Dog er statsafgiften for variabelt 
bidrag sænket fra 6,53 kr. til 6,25 kr.

De fremsendte takster vedr. Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Vand A/S 
er ekskl. moms.

Byrådets godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Det skal i 
den forbindelse påpeges, at byrådet alene kan godkende eller nægte at godkende de 
takster, der er foreslået, men ikke fastsætte andre takster end de foreslåede.    

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende de 
takster for 2016 som bestyrelserne for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og 
Frederikshavn Spildevand A/S har vedtaget den 24. november 2015.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

 Spildevands- og vandtakster for 2016 (882836 - EMN-2015-50184)
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4 (Åben) Revision af betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S
Sags ID: EMN-2015-50301

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Spildevand A/S har udarbejdet en revision af betalingsvedtægten fra 
januar 2015 jf. vedhæftede bilag. 

Betalingsvedtægten januar 2016 er udarbejdet i henhold til lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber mv. nr. 633 af 7. juni 2010 og ændret jf.
Bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenet 
spildevand
Lov nr. 56 af 27. januar 2015 om afdragsordning samt drift og vedligeholdelse af private 
spildevandsanlæg
Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordning 
Lov nr. 524 af 29. april 2015 om klageadgang 

Betalingsvedtægten er udarbejdet af Frederikshavn Spildevand A/S. 
Kommunalbestyrelsens opgave som myndighed er, at sikre betalingsvedtægtens legalitet 
og at den er udarbejdet i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i 
øvrigt. 

Betalingsvedtægtens indhold besluttes af spildevandsforsyningsselskabets bestyrelse.

I forhold til den tidligere betalingsvedtægt er der foretaget ændringer vedrørende 
følgende punkter:

Henstand for betaling af tilslutningsbidrag udgår
Den tidligere mulighed for henstand (bestemmelse 3.1.6) udgår, da Frederikshavn
Spildevand A/S ikke længere yder henstand med betaling af tilslutningsbidrag.
Ny praksis - Særbidrag for særligt forurenet spildevand
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt 
afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og 
drift af Frederikshavn Spildevand A/S' spildevandsanlæg. 
Frederikshavn Spildevand A/S vil opkræve særbidraget i overensstemmelse med 
reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet 
spildevand. Bestemmelserne er implementeret i betalingsvedtægtens punkt 3.2.4.

Baggrunden for særbidraget fremgår af beslutningens referat fra Frederikshavn 
Spildevand A/S - 24. nov. 2015
Afdragsordning og abonnementsordning for spildevand
Folketinget har vedtaget en række lovgivninger med det formål at hjælpe trængte 
boligejere, som ikke har mulighed for at finansiere de nødvendige udgifter i forbindelse 
med påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning.
Hensigten med ændringerne har været at hjælpe trængte boligejere, så det kan undgås, 
at ejerne bliver politianmeldt for ikke at kunne overholde påbudsfrister fra kommunerne 
om forbedret spildevandsrensning.
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Ændringsforslagene omfatter to forskellige emner:
Afdragsordning for ejendomme i det åbne land som har modtaget påbud fra kommunen 
om forbedret spildevandsrensning 
Abonnementsordning for drift og vedligehold af private spildevandsanlæg

Ad. A) – Afdragsordning for ejendomme i det åbne land som har modtaget påbud fra 
kommunen om forbedret spildevandsrensning – implementeret i punkt 3.1.6 
Loven og den efterfølgende bekendtgørelse adresserer de situationer, der opstår i 
forbindelse med, at kommunen har udstedt et påbud om forbedret spildevandsrensning i 
henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 og § 30, stk. 1. Med lovforslaget foreslås 
det, at hvis en ejendomsejer ved modtagelsen af et påbud fra kommunen om forbedret 
spildevandsrensning (dog ikke ved påbud om separatkloakering) ikke kan betale herfor 
og kan dokumentere, at husstandens samlede indkomst ligger under en fastsat 
indkomstgrænse på 300.000 kr., som forhøjes med ca. 39.000 kr. for hvert 
hjemmeboende barn under 18 år til og med 4 børn på ansøgningstidspunktet, kan kræve:
Minimumsfrist på 3 år for opfyldelsen af påbud fra kommunen om forbedret 
spildevandsrensning.
En afdragsordning, hvorefter spildevandsselskabet etablerer det påbudte anlæg og 
tilbyder ejendomsejeren en afdragsordning. Renten er den markedsbaserede rente (den 
effektive rente på 10-årige statsobligationer), som er opgjort på tidspunktet for indgåelse 
af aftalen tillagt 5 %, der er fastsat i loven til dækning af risikotillæg og 
administrationsomkostninger. Aktuelt vil niveauet således blive ca. 5,9 %.

Med den foreslåede ordning vil selskabet skulle tilbyde en afdragsordning, som i den 
nuværende form ikke sikrer selskabet mod tab, hvis kunden ikke kan fastholde sin 
betaling af afdrag. Hvis afdragsordningen ikke vedligeholdes, så har selskabet ingen 
anden mulighed end at overvælte omkostningerne til spildevandsforsyningens 
almindelige takster.
Det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt ejendomsejeren efter 
ansøgning skal tilbydes etablering af de nødvendige spildevandsanlæg samt en 
afdragsordning i forhold til betaling af tilslutningsbidrag og/eller omkostningerne ved 
etableringen af de nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen.
Hvis kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen, er selskabet forpligtet til at sende et 
tilbud på en afdragsordning. 

Ad. B) – Abonnementsordning for drift og vedligehold af private spildevandsanlæg 
implementeres ikke i betalingsvedtægten
Loven giver spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for at tilbyde alle 
ejendomsejere, som er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, at varetage driften og 
vedligeholdelsen af ejendomsejerens spildevandsanlæg mod betaling. 
Hvis spildevandsselskabet tilbyder en abonnementsordning, kan selskabet vælge at lade 
etablering af separatkloakering på private ejendomme være omfattet af ordningen, men 
kan også vælge, at ordningen ikke omfatter separatkloakering. Hvis selskabet vælger at 
lade etablering af separatkloakering være omfattet af ordningen, så er anlægsudgifterne 
omfattet. Dette ligger implicit i etablering af separatkloakering. 
Spildevandsanlægget vil fortsat være ejet af ejendomsejeren.
Der vil være tale om en privatretlig aftale mellem selskabet og den enkelte grundejer, og 
derfor er det frit for selskabet, om der tilbydes en sådan ordning.
Spildevandsforsyningsselskaberne skal konkurrenceudsætte udførelsen af driften og 
vedligeholdelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om udbud af 
offentlige kontrakter.
Der er ifølge Frederikshavn Spildevand A/S er der mange ulemper forbundet med, at 
selskabet skal varetage driften og vedligeholdelsen af de private anlæg, hvorfor 
Frederikshavn spildevand A/S ikke ønsker at denne mulighed tilføjes betalingsvedtægten.
Ny Klageadgang 
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Med ændring i forbrugerklageloven kan tvister mellem forsyningsselskabet og 
forbrugerne indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den nye klageadgang er 
implementeret under fælles bestemmelser - kap. 7 – betalingsvedtægten
Opsummering:
CTM finder at de indholdsmæssige ændringer af betalingsvedtægten, jf. nedenstående 
ændringer er udarbejdet under hensyn til den kommunale spildevandsplan og i 
overensstemmelse med lovgivningen i øvrigt.
Ændringer i forhold til tidligere betalingsvedtægt
Ophør af henstands bestemmelse for betaling af tilslutningsbidrag
Ny praksis for opkrævning og beregning af særbidrag for særligt forurenet spildevand
Implementering af afdragsordning for ejendomme i det åbne land som har modtaget 
påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning
Ikke at implementere en abonnementsordning for drift og vedligehold af private 
spildevandsanlæg 
Implementering af nye klagemuligheder, jf. forbrugerklageloven

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

byrådet, at betalingsvedtægten godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 12-01-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

3. 24-11-2015 - Pkt. 3 Beslutning Frederikshavn Spildevand AS (498259 
- EMN-2015-50301)

4. Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand 2016 (497367 - EMN-
2015-50301)
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5 (Åben) Udviklingsstrategi 2015-2019 - Muligheder for Vækst, Muligheder 
for Mennesker
Sags ID: EMN-2015-50237

Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes forslag til udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst, Muligheder 
for Mennesker” har været fremlagt i offentlig høring. 
Strategien sætter fokus på at udnytte aktuelle muligheder for at skabe en positiv udvikling 
i kommunen. En udvikling, der kan ses i form af vækst og nye jobs i virksomhederne 
inden for de fire vækstspor - det maritime område, fødevarer, energi og turisme - samt i 
form af forbedrede job- og livsmuligheder for de mennesker, der allerede bor i 
kommunen, eller som vil flytte hertil for at bo og arbejde.
Strategien sætter der ud over retning for en række konkrete indsatser, som byrådet skal 
tage hånd om for at kunne udnytte vækstmulighederne. Det drejer sig om indsatser 
vedrørende behovet for tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, unges uddannelsesvalg 
samt de tre største byers udvikling.

I forbindelse med høringsfasen er der kommet bemærkninger fra Erhvervshus Nord og 
DI, Vendsyssel, som grundlæggende tilkendegiver, at de er positive overfor 
udviklingsstrategien og bakker op om indholdet i den. De øvrige bemærkninger, som 
fremgår af vedlagte indsigelsesnotat, vedrører bl.a. anbefalinger om at opstille konkrete, 
operationelle målsætninger. 

Det er Udvikling og Erhvervs vurdering, at bemærkningerne ikke fører til ændringer i 
strategien. Derimod understøtter bemærkningerne behovet for, at de enkelte fagudvalg 
tager ansvaret for, at strategien bliver fulgt op af konkrete målsætninger og initiativer. 
Desuden skal der i kontrakten imellem Erhvervshus Nord og Frederikshavn Kommune 
indarbejdes mere konkrete vækstorienterede målsætninger for den næste 
kontraktperiode. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 
byrådet 
at vedtage ”Udviklingsstrategi 2015 -2019 – Muligheder for Vækst, Muligheder for 
Mennesker” uden ændringer i forhold til det fremlagte forslag 
at de enkelte fagudvalg skal følge op på strategien med konkrete målsætninger og 
initiativer 
at der skal indgå mere konkrete vækstorienterede målsætninger i kontrakten imellem 
Erhvervshus Nord og Frederikshavn Kommune for den næste kontraktperiode

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 12-01-2016
Indstillingen tiltrædes.
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Mogens Brag deltog ikke i punktet.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

 Indsigelsesnotat (430781 - EMN-2015-50237)
 udviklingsstrategi 2015 til 2019 (431073 - EMN-2015-50237)
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6 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Økonomiudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
overslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 
Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Økonomiudvalgets samlede anlægsbudget indstilles frigivet, på nær 2.020.000 kr. 
vedrørende Købstadsjubilæum Frederikshavn. Købstadsjubilæet afholdes i 2018. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Pulje vedrørende Knivholt Hovedgård 784.000 kr.
Planlagt bygningsvedligeholdelse – øvrige ejendomme 5.259.000 kr.
Køb og Salg -15.905.000 kr.
Puljer Digitaliserings- og Velfærdsteknologiske tiltag 6.043.000 kr.
Energirenoveringer 2.160.000 kr.
Energibyen, projektudvikling 1.580.000 kr.
Samarbejdsportal 850.000 kr.
Bygninger overgået til projektudvikling 1.133.000 kr.
Erhvervs-, turisme- og kulturelle formål 3.905.000 kr.
Frederikshavn Idrætshal 2.226.000 kr. 
Bæredygtigt Børneområde 25.985.000 kr.
Strategisk byudvikling – Frederikshavn midtby 758.000 kr.

I alt 34.778.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 
34.778.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen
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Bilag
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7 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs 
budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Slidlag 7.600.000 kr.
Vejprojekter 8.130.000 kr.
Renovering af kørebaner 11.273.000 kr.
Koordinerende belægningsarbejder 9.735.000 kr.
Kystfodring 2.324.000 kr.
Renovering af vejbelysningsanlæg 1.496.000 kr.
Matrikulære berigtigelser 189.000 kr.
Broer, tunneller og underløb 844.000 kr.
Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 582.000 kr. 
Trafiksikkerhedsarbejde 61.000 kr.
Vejafvandingsbidrag 1.438.000 kr.
Kystbeskyttelse 1.717.000 kr.
Bådebroer 2.105.000 kr. 
Klimasikring 2.000.000 kr.
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 199.000 kr. 
Udvikling af byrum 3.000.000 kr.

I alt 52.693.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 
at rådighedsbeløbene på Teknisk Udvalgs område frigives, som ovenfor anført, med i alt 
52.693.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 11-01-2016
Indstillingen tiltrædes, idet udvikling af byrum tages ud til særskilt beslutning.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.
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Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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8 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
borgerserviceområdet 407.000 kr.
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
kulturområdet 394.000 kr.
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter (Folkeoplysningsudvalget) 1.062.000 kr.
Tilskud til selvejende haller, museer og idrætscentre 1.932.000 kr.

I alt 3.795.000 kr.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Kultur- og 
Fritidsudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 3.795.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 13-01-2016
Indstillingen godkendt.  

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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9 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 
Miljøudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Ny Busterminal, Frederikshavn 1.703.000 kr.
Pulje for digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 51.000 kr.

I alt 1.754.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 
byrådet, at rådighedsbeløbene på Plan- og Miljøudvalgets område frigives, som ovenfor 
anført, med i alt 1.754.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 12-01-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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10 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Socialudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SOC/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 
Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Pulje digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 2.369.000 kr. 
Loftlifte i plejeboliger 339.000 kr.

I alt 2.708.000 kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget 
og byrådet, at rådighedsbeløbene på Socialudvalgets område frigives, som ovenfor 
anført, med i alt 2.708.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-01-2016
Indstillingen anbefales.

Fraværende: Helle Madsen

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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11 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Sundhedsudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 
Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Investeringspulje, forebyggende indlæggelser 1.065.000 kr.
Pulje digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 417.000 kr.

I alt 1.482.000 kr.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Sundhedsudvalgets område 
frigives, som ovenfor anført, med i alt 1.482.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 12-01-2016
Anbefales.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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12 (Åben) Vedtægter for Frederikshavn Stadsarkiv
Sags ID: EMN-2015-50225

Sagsbehandler: Anne-Mette Buus

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU/BR

Sagsfremstilling
Pr. 1. januar 2015 blev Frederikshavn Stadsarkivs organisatoriske placering ændret til at 

være placeret under Center for Bibliotek & Borgerservice. Som følge heraf er 

vedtægterne for Frederikshavn Stadsarkiv blevet ændret og fremsendes hermed til 

politisk godkendelse.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 
anbefaler Byrådet at godkende
de nye vedtægter for Frederikshavn Stadsarkiv 
uddelegering af godkendelseskompetence for Frederikshavn Stadsarkiv til Kultur- og 
Fritidsudvalget fremover

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 2016-01-13
Indstillingen godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

 Vedtægt Frederikshavn Stadsarkiv 2015 (426992 - EMN-2015-50225)
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13 (Åben) Ældrerådets årsberetning 2015
Sags ID: EMN-2014-00696

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Ældrerådet fremsender årsberetning 2015 til byrådets orientering. Der er ikke noget 

lovkrav om, at Ældrerådet skal udarbejde en årsberetning, men som led i en mere synlig 

opgavevaretagelse – som høringspart og rådgiver af de politiske udvalg – har Ældrerådet 

vedtaget at lave en årlig redegørelse for sit arbejde.

Et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejde i 2015 har været anvendelse af 

midlerne fra ”Ældremilliarden”. 

Ældrerådet har afgivet høringssvar i 37 udvalgssager, og har været repræsenteret i 

forskellige arbejdsgrupper – fx arbejdsgruppen vedr. nyt Kvalitetskatalog på Social- og 

Sundhedsområdet – og har taget initiativ til en række andre aktiviteter. Her kan som 

eksempel nævnes:

 Ældrerådet har besøgt samtlige plejecentre i kommune, for at få et samlet 

overblik over de fysiske rammer der tilbydes borgere, der bor i en pleje- eller 

demensbolig. I forbindelse hermed har Ældrerådet foreslået, at fællesarealerne i 

plejecentrene gøres mere hyggelige, eksempelvis med udsmykning og 

opfriskning af maling – et arbejde der efterfølgende er iværksat.

I 2016 vil Ældrerådet arbejde med særlig fokus på at medvirke:

 ved udarbejdelse af en Kommunal handlingsplan for Demens

 ved udarbejdelse af kommunens Værdighedspolitik

 til at sætte fokus på Ensomhed blandt Ældre

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at byrådet tager punktet vedr. Ældrerådets 

årsberetning 2015 til orientering.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen
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Bilag

 Ældrerådet Årsberetning  (940635 - EMN-2014-00696)
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14 (Åben) Delegation af kompetence til borgmester
Sags ID: EMN-2016-00180

Sagsbehandler: Peter Høeg Juhl Carton

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Handelsstandsforeningen Frederik har igennem flere år været i dialog med 

Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at detailbutikkerne i Frederikshavn kan have åbent i 

Påsken.

Baggrunden er, at Frederikshavn Kommune hvert år i Påsken er vært for ”Rødspætte 

Cup”, som er en af Danmarks største internationale håndboldturneringer. Butikkerne i 

Frederikshavn har således ønsket, at have mulighed for åbent når ca. 5.000 ekstra 

gæster besøger byen. 

I henhold til Detailsalgsloven (Lukkeloven) skal detailbutikker holde lukket på helligdage, 

grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag. 

Undtaget er visse detailbutikker der har mindre omsætning, særlige butikker samt 

detailbutikker der sælger særlige varer.

Helligdage i relation til lov om detailsalg er: nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. 

påskedag, 1. og 2. pinsedag, Store Bededag, Kr. himmelfartsdag samt 1. og 2. juledag.

Handelsstandsforeningens ønske om udvidet åbningstid vedrører således: Skærtorsdag, 

Langfredag samt 1. og 2. påskedag.

Loven kræver, at det er kommunalbestyrelsen der fremsender en indstilling til 

Erhvervsstyrelsen, med begrundelse for dispensation til udvidet åbningstid.

Indstillingen skal udover en begrundelse for dispensation blandt andet beskrive, hvilket 

område dispensationen skal omfatte samt i hvilken periode der er tale om. 

Da der fortsat forestår forhandlinger med Erhvervsstyrelsen samt 

Handelsstandsforeningen Frederik kan det forventes, at der skal træffes en hurtig 

beslutning. En mulighed er således, at borgmesteren delegeres kompetence til at træffe 

beslutning på vegne af kommunalbestyrelsen i denne enkelte sag.
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Delegation af kompetence til borgmesteren vil omfatte de forhold, som kræves i henhold 

til loven, herunder hvilke dage, der søges om dispensation til udvidet åbningstid samt 

hvilke butikker der omfattes (område). 

Delegationen er enkeltstående og relaterer sig udelukkende til nærværende sag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet delegerer kompetence til borgmester Birgit 

Hansen om, at indgå dialog med Handelsstandsforeningen Frederik

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Byrådets flertal godkender indstillingen.

Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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15 (Åben) Henvendelse fra Ida Skov (Ø) vedrørende omprioriteringsbidrag
Sags ID: EMN-2016-00156

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Ida Skov (Ø) har bedt om, at følgende optages på byrådets dagsorden:

Frederikshavn Kommune ønsker, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bliver behandlet 

på dagsordenen på KLs delegeretmøde 2016, hvor følgende forslag til udtalelse ønskes 

sat til afstemning:

Regering har lagt op til, at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 mia. kr årligt 

gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil føre til omfattende forringelser af den 

borgernære velfærd. Derfor opfordrer KL's delegeretmøde KLs bestyrelse til ikke at at 

indgå en aftale om kommunernes økonomi, som indeholder kommunal minusvækst.

Indstilling
Til drøftelse og beslutning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ida Skov trak sit forslag.

Bjarne Kvist fremsatte forslag, som blev sat til afstemning:

Frederikshavn Kommune ønsker, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bliver behandlet 

på KLs delegeretmøde 2016, hvor følgende udtalelse ønskes sat til afstemning:

Regeringen har lagt op til at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 milliard årligt 

gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Det vil føre til omfattende forringelser af den borgernære velfærd.

Derfor bakker KLs delegeretmøde KLs bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at 

opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst.

For stemte 19:

Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole 

Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), 

Steen Jensen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Bahram Dehghan 
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(A), Bent H. Pedersen (A), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars 

Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Christina Lykke Eriksen (F), Ida Skov (Ø)

Imod stemte 10:

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle 

Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte 

Højrup (V), Peter E. Nielsen (C)

Undlod 1:

Pia Karlsen (V)

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen.

Bilag
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Forslag til Lokalplan  SKA.O.05.24.01● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre en omlægning af 
ankomstforhold i forbindelse med Skagens Fyr, samt at fastlægge retningslinjer 
for Fyranlæggets fremtidige funktioner som offentlig tilgængeligt naturformid-
lingssted. Forbedringer af de landskabelige og visuelle forhold omkring fyret,  
genskabelse af natur/afblæsningsflade foran fyret, bevaring af vigtig bygnings-
arv og sikring af god funktionalitet og tilgængeligehed til bygningsanlægget er 
de vigtigste bevæggrunde for forandringerne og retningslinjerne i denne lokal-
plan.

Byrådet har fremlagt lokalplanforslag SKA.O.05.24.01 Fugleformidlingscenter 
,Skagen Fyr. til offentlig debat i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne peri-
ode er det muligt for alle interessere at komme med bemærkninger, indsigelser 
og ændringsforslag.

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

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, Lars Lyn-
derup på telefon 9845 6376 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i 
hænde senest den XXXog sendes til følgende adresse: 

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

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter 
forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor 
området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealan-
vendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. 
Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der 
må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må 
bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parke-
ringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Så-
danne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforan-
staltninger eller tilslutning til fællesanlæg.

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

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

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

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, 
der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den lø-
bende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være 
fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der er fast-
lagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommune-
planen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen i form 
af et tillæg til kommuneplanen. 

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort i Plan-
systemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?

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

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

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

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

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

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

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

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

ciserer lokalplanens bestemmelser, og
-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund

Realdania By og Byg, som er et datterselskab af Realdania, har i 2013 købt Ska-
gens fyr for at fastholde fyrfunktionen og åbne anlægget for offentligheden. 
Frederikshavn Kommune har, på baggrund af en anmodning fra Realdania Byg, 
besluttet få udarbejde en lokalplan vedrørende området omkring Skagen Fyr.

Realdania By og Byg ønkser at udleje ejendommen til Naturstyrelsen, som i sam-
arbejde med Frederikshavns Kommune, Dansk Ornitologisk Forening og Skagen 
Turistforening vil etablere et moderne formidlingscenter i europæisk klasse. 

Skagen Fyr omdannes til et center for fugleobservation og fugletræk, hvor viden 
om fugle formidles og udforskes. Selve fyranlægget skal bevares som en del af 
den bebyggede kulturarv i form af en gennemgribende restaurering af bygnin-
gerne og en omlægning af de eksisterende ankomst og parkeringsforhold.

Lokalplanens formål og indhold

Bygninger og anlæg 

Det fredede fyranlæg er opført i 1858 og betragtes som et af landets fineste og 
mest markante fyr. Selvom de fleste danske fyr er under afvikling, så der ønskes 
her at fastholde fyrfunktionen og dermed de roterende lyskegler henover om-
rådet. Fyranlægget skal forsat være et visuelt pejlemærke.

Anlægget består af fyrtårnet som er forbundet til hovedbygning og fløjbyg-
ninger. Tårnet står på den vestlige side af hovedbygningen, som er i to etager. 
På den østlige side af hovedbygningen er der placeret to fløjbygninger som 
danner en symmetrisk gårdsplads som er åben mod øst. I tilknytning til denne 
gårdsplads er der i terrænet spor efter hegn og have.

Nuværende forhold



10

Forslag til Lokalplan  SKA.O.05.24.01● Hvad er en lokalplan?Forslag til Lokalplan  SKA.O.05.24.01● Lokalplanredegørelse

Fyranlægget får en ny funktion og indrettes til et formidlingscenter for fug-
leobservation og fugletræk, og det vil i fremtiden blive et offentligt tilgænge-
ligt sted med aktiviteter året rundt. I hovedhusets stueetage vil der blive indret-
tet en udstilling med et meget højt ambitionsniveau, der forventes at tiltrække 
mange besøgende. Bygningens 1. sal vil blive anvendt til kontor og administra-
tive formål. I den søndre sidebygning indrettes en cafe/restaurant, som forven-
tes at skabe merværdi for stedet og dets mange besøgende. I den nordre side-
bygning indrettes et ringmærkningslokale, hvor denne aktivitet kan formidles 
til publikum. Desuden indrettes et multifunktionelt møderum, som kan være 
udgangspunkt for ture i området med videre.

Fra selve fyrtårnet vil der fortsat være mulighed for at nyde den helt unikke ud-
sigt.

Nærområdet

Landskabet har en afgørende betydning for oplevelsen af fyret og anlægget. 
Landskabsprojektet omkring Skagen Fyr tager udgangspunkt i at opnå en lo-
gisk og enkel sammenhæng mellem bygninger,  landskab og natur.

Fyrets placering i det aksiale og symmetriske anlæg har betydning for helheds-
oplevelsen. 

Fyranlæggets akse er orienteret mod vestsydvest og ligger parallelt med ky-
sten med fronten mod Skagen By. Hovedbygningen modsvares af et åbent 
landskab, vandets horisontlinie og sammen med det store fyrtårn er det den 
helt store skala, som man oplever i dette klare møde. I dag ligger den eksiste-
rende p-plads i dette spændingsfelt og griber forstyrrende ind.

Fyranlæggets østlige side udgøres af de øvrige bygninger i anlægget. Fyrme-
sterboligen, de to sidebygninger, gårdrummet, haven hvori oliehuset ligger so-
litært. Her er skalaen  bragt ned i en mere menneskelig øjenhøjde og med nog-
le skærmende klitter har denne del af anlægget været rammen om det daglige 
liv på kanten af den barske natur. 

Lokalplanen skal sikre en enklere og klarere ankomstsituation når anlægget bli-
ver et offentligt formidlingscenter og der forventes flere besøgende. 

Udgangspunkt for forandringen er at flytte ankomst og parkering til fyrets 
nordside. Herved opnås en bedre integreret og korrekt ankomst til bygningsan-
lægget. Ved at flytte ankomsten til havesiden fjernes parkeringen rundt om fyr-
tårnet og det stærke møde mellem fyrtårn og landskab syd og vest for anlæg-
get bliver helt rent. Fyrtårnet kommer således til at stå direkte ned i naturen.

Parkeringen indpasses i landskabet mellem vejen og Fyranlægget på en næn-
som måde. Parkeringsanlægget og stier optimeres, så det samlede fodaf-
tryk blivere mindre. Parkeringspladsen kommer ikke til at forstyrre udsynet fra 
gårdspladsen. Parkeringspladsen kommer  til at ligge nærmest vejen på siden 
af det aksiale anlæg og aksen friholdes til fordel for et rent møde med naturen 
og landskabet

Den eksisterende parkeringsplads fjernes og afrømmet materiale fra det nye 
udlæg bruges til at reetablere natur omkring fyret. 

Nuværende ankomst 2900 m2

Forslag til ny ankomst 2000 m2
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Adgangsforhold.

Indkørslen til fyret flyttes 150 m mod nordvest ved det foreslåede ankomstom-
råde med busafsætning og cykelparkering. Herfra vil der etableres tilgængelig-
hed til fyrets bygninger, og gårdspladsen vil blive et lægivende ankomstrum,  
hvorfra besøgende kan fordele sige i formidlingscenterets forskellige dele. Syd-
øst for den nye ankomstvej ønskes etableret en buslomme på den eksisterende 
landevej, hvorfra en sti fører til den nye parkeringsplads og ankomst.

Nuværende ankomst 2900 m2

Visualisering af situationsplan efter 
forandring. Ny ankomstvej og parke-
ringsforhold indpasses i terrænet.

Situationsplads efter forandring
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Lokalplanens område

Lokalplanområdet omfatter Skagens Fyrs ejendomme og tilhørende parke-
ringsplads, have og naturområder, som knytter sig til matrikel nr 14t, Skagen 
Markjorder. Lokalplan området  udgør kun den del af matriklen, som ligger øst 
for statsvejen som gennemskærer matriklen. Lokalplanen ligger i landzonen.

Vejdirektoratet er myndighed på landevejen (statsvej).

Vest for landevejen henligger 4/5 dele af matriklen som et naturområde som er 
karakteriseret som en Rimme-doppe landskabstype, som består af lave sand-
rygge og lavninger der følger den fremherskende vindretning. Matriklen følger 
retningen på dette landskabstræk. Dette landskab og denne del af matriklen er 
ikke en del af lokalplanområdet.

Bevoksningen i lokalplanområdet består hovedsageligt af græs og lynghede, 
med partier af mindre buskagtige vækster af havtorn, tjørn, klitrose, pil. 

I selve lokalplanområdet ligger Fyranlægget. Det består af Fyret, Tjeneste bolig 
med to fløjbygninge, der mellem sig danner en skærmet gårdsplads. I tilknyt-
ning hertil, ligger der mod nordøst spor af en større hegnet have.

Da fyranlægget blev etableret var adgangsvejen en lille grusvej langs stranden, 
men landskabets dynamik har flyttet kystlinjen, så anlægget i dag ligger tætte-
re på fyret og vejen er flyttet til nuværende position. Kystenlinjen er i dag sikret 
med stenkastninger/høfder udlagt parallelt med kysten.

Målebordsplade 1842 - 1899

Målebordsplade 1928 - 1940

I dag

Matr. nr. 14e1

Lokaplanens afgrænsning markeret med stiblet linje
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”Skagen Gren er toppen af dansk natur. Med omkring en million gæster om året 
er området en af landets mest folkekære fredninger. Hvor havene mødes, kan 
besøgende på den yderste spids af Skagens Odde stå med den ene fod i Ska-
gerrak og den anden i Kattegat.” Dansk Naturfredningsforening.

Skagens fyr og tilhørende matrikel og dermed også lokalplanens område er 
omfattet af en fredning af Skagens Gren, der trådte i kraft i 2007. Det er et land-
areal på 670 hektar af Skagens Gren og et omliggende havområde på 1.000 
hektar som er fredet i en samlet løsning. Det sikrer naturværdierne til lands og 
såvel som til havs. Udover fredningen er lokalplanen beliggende i et EF habi-
tatområde / Natura 2000.

Skagens fyr er desuden omfattet af bygningsfredning. 

Luftfoto af eksisterende forhold viser, at der ud fra den nuværende parke-
ringsplads går mange trådte stier som afslører et uhensigtsmæssigt slid på 
sårbar natur, udenfor tilsigtede ankomstforhold.



14

Forslag til Lokalplan  SKA.O.05.24.01● Hvad er en lokalplan?Forslag til Lokalplan  SKA.O.05.24.01● Lokalplanredegørelse

Fotos af nuværende forhold 
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Parkeringsplads og parkerede biler og busser foran fyret fjernes

Visualiseringer visende fremtidige forhold
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Foto af eks. forhold 
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Ny parkeringsplads indpasses i eksisterende terræn og skjules bag eksisterende bevoksning.

Eksisterende parkeringsplads erstattes af hede og klit

Visualiseringer af fremtidige forhold
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Forslag til indretning af udenomsarealer
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer og hovedstruktur

Området er i dag landzone og der er ingen lokalplan for området før denne.

I forhold til særligt følsomme naturområder udpeget i kommuneplanen er lo-
kalplanområdet omfattet af retningslinjer for særlige landskaber  i Frederiks-
havn Kommune. 

Et af lokalplanens  formål er, at ændre ankomstforholdene til Skagens fyr såle-
des, at ankomstarealerne (vejadgang og parkeringsarealer) opnår en mindre 
påvirkning på miljøet - de fysiske såvel som de visuelle - vurderes lokalplanen 
ikke, at være i uoverenstemmelse med Kommuneplanens retningslinjer.

Kommuneplanens hovedstruktur

Lokalplanens sigte er at skabe endnu bedre sammenhæng med kommunepla-
nens hovedstruktur idet den skal sikre mindre negativ påvirkning af særlige 
landskaber, sørge for tilgængelighed for alle, samt at reducere negativ påvirk-
ning i kystnærhedszonen.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Planområdet er idag uplanlagte landzoneområde og der er således ikke lokal-
planrammer for omrdået . Sideløbende med denne lokalplan udarbejdes derfor 
et tillæg til kommuneplanen nr. 15.16 som udlægger et nyt kommuneplanram-
meomåde SKA.O.05.24  

Klimatilpasningsplan
Det vurderes at der ikke er risiko for oversvømmelse af lokalplanområdet.  Områ-
det er fredet så der er ingen planer for at lave eventuelle indgreb som forhindrer 
oversvømmelse ved et helt særligt højvande scenarie.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvur-
dering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af 
lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, 
at der ikke er nogle af de screenede miljøforhold som vurderes, at blive påviket 
væsentligt af planerne. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen 
offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frede-
rikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten.

Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun ske når 
der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse her-
for, jf. planlovens §5b, stk 1.

Området ligger indenfor kystnærhedszone.  Lokalplanen  indebærer ingen væ-
sentlige bygningsmæssige udvendige forandringer, men muliggør ændring af 
udenomsarealerne, herunder flytning af ankomstforhold og parkeringsområde. 
Illustrationerne i denne lokalplan viser den visuelle påvirkning. Det er en væsent-
lig del af lokalplanen at minimere parkerede bilers visuelle påvirkning af miljøet, 
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hvilket er årsagen til at P-pladsen kan flyttes. Den visuelle påvirkning i Kystnær-
hedszonen er illustreret på side 14-17 og viser at lokalplanen ikke påvirker ople-
velsen af kystlandskabet negativt.

Fredninger
Fredede områder fremgår af  www.miljoeportal.dk. Fredninger er tinglyst på de 
enkelte ejendomme.

Der er en række fredningsmæssige forhold gældende for planområdet :

Bygningsfredning og Naturklagenævnets afgørelse  vedr. fredning af Skagen 
Gren med omliggende vande af 2007..

Forandringer i de fredede bygninger på martriklen, som gør anlægget anven-
deligt til besøgscenter, er blevet blev behandlet særskilt i henhold til retnings-
linjer, proceduerer og love gældende på området.  Kulturstyrelsen og Fred-
ningsnævnet skal godkende dispensationsanøgning inden forandring og re-
staurering kan starte. 

De ønskede forandringer mht. ankomstforholdene kræver dispensation hos Na-
turstyrelsen og Fredningsnævnet samt ved Frederikshavn Kommune. Godken-
delse af projekt skal foreligge inden anlægsarbejde kan starte.

Dele af planområdet er  iht. kommuneplanen omfattet af en større udpegning 
for særligt værdifuldt kulturmiljø, kulturmiljø nr.  1 Skagen med en beskrivelse 
som omfattende kystkulturmiljøet som fiskelej, købstad,stationsby,fiskerihavn, 
fyranlæg og sandflugt.  Det  Grå Fyr beskrives - og indgår, sammen med de øv-
rige fyranlæg,  i udpegningsgrundlaget og som vigtige pejlemærker for søfar-
ten.  Lokalplanen fastlægger muligheder for istandsættelse af Fyranlægget, 
med henblik på at bevare anlægget som et vigtigt kulturspor, samtidig med at 
anlægget gøres anvendeligt til naturformidlingscenter. Kulturstyrelsen og Na-
turstyrelsen skal pga fredning godkende projektet. Det vurderes at der  ikke er 
uoverenstemmelser med kommunens retningslinjer for værdifulde kulturmil-
jøer.

Naturbeskyttelse
Beskyttede områder fremgår bl.a. af www.miljoeportal.dk.

Lokalplanens areal er udpeget som hede efter naturbeskyttelseslovens §3. Be-
byggelse og anlæg inden for lokalplanområdet vil berøre de beskyttede om-
råder. Omlægning af de beskyttede arealer forudsætter dispensation fra na-
turbeskyttelsesloven. Anlæg inden for lokalplanområdet vil berøre beskyttel-
seszonen. Dette forudsætter dispensation fra Frederikshavn Kommune efter 
naturbeskyttelsesloven.

Planområdet er omfattet af strandbeskyttelseszonen og de anlæg som lokalpla-
nen muliggør vil kræve en dispensation fra Naturstyrelsen.

Natura 2000, jf. EU´s Habitatdirektiv fra 1992 og Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 
1979. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus af de planter/dyr/naturtyper, der 
er udpegningsgrundlag for området. Heller ikke aktiviteter uden for Natura 2000 
må påvirke Natura 2000 området. Der kan ikke dispenseres i disse områder, med-
mindre der er tale om alment samfundsgavnlige aktiviteter, der ikke kan findes 
andre placeringer til.

Et område som ligger i den nordlige del af  lokalplanområdet er udpeget som 
habitatområde. Området indgår således i de europæiske Natura 2000-arealer, 



21

Forslag til Lokalplan SKA.O.05.24.01● Lokalplanredegørelse

som et område med særlige naturværdier, der skal beskyttes og opretholdes.

Det ønskede parkeringsareal i planen placeres indenfor det internationale na-
turbeskyttelsesområde (Natura2000 område), habitatområde nr. 1 Skagens 
Gren og Skagerrak. Parkeringsarealet ønskes etableret på de kortlagte Natura 
2000 naturtyper: havtornklit (2160) (10%), klithede (2140) (10%), grårisklit (2170) 
(10%) og grå/grøn klit (2130) (70%). Kortlægningen er foretaget som en mosaik 
i et samlet areal på 2 ha, hvoraf parkeringspladsen udgør 2.100 m2. De angivne 
procentsatser viser, hvor stor en andel af området, de enkelte naturtyper udgør. 
Naturtilstanden for havtornklit og grårisklit er ikke bestemt under kortlægnin-
gen. Naturtilstanden for klithede er 3 og naturtilstanden for grå/grøn klit er 2. 
Naturtilstand 2 er god, mens naturtilstand 3 er moderat. Det areal hvor parke-
rings-pladsen ønskes anlagt berører primært et areal, der kan betegnes som klit-
hede i moderat tilstand. 

De nævnte naturtyper indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Her-
til kommer at grå/grøn klit og klithede er prioriterede naturtyper, som vi har en 
særlig forpligtigelse til at passe på. En lokalplan må ikke have negativ indflydel-
se på opretholdelsen eller opnåelsen af gunstig bevaringsstatus for naturtyper 
og arter på udpegningsgrundlaget, eller natura 2000- planens målsætninger. De 
kortlagte naturtyper i området for p-pladsen indgår i udpegningsgrundlaget. 
Samtidig har Natura 2000-planen for Skagens Gren en overordnet målsætning, 
der bl.a. indebærer en sikring og en genskabelse af et lysåbent, lavtvoksende og 
sammen-hængende klitlandskab i den vestlige og sydlige del af om-rådet. 
Etablering af parkeringsarealet medfører følgende pro-centvise reduktion i ha-
bitatnaturtypernes samlede areal indenfor habitatområdet:
Havtornklitarealet reduceres med 0,07%, Klithedearealet reduceres med 0,2%, 
Grårisklitarealet reduceres med 0,42%, Grå/grøn klit arealet reduceres med 0,18%
Af basisanalysen for Natura2000 området (2015-2021) fremgår det, at der er sket 
en lille forøgelse af arealet med grå/grøn klit, hvilket skyldes dannelsen af nye 
klitter ved Skagen Nordstrand. 

Et igangværende LIFE naturplejeprojekt indeholdende for-bedret hydrologi, 
rydning af opvækst og fjernelse af invasive arter vil forbedre tilstanden af habi-
tatnaturtyperne 2160, 2140, 2170 og 2130. 

På det konkrete areal er der ikke registreret fund af Bilag IV arter.
Det vurderes derfor, at den ønskede plan ikke påvirker den gunstige bevarings-
status for habitatområdets naturtyper eller målsætningen for habitatområdet 
væsentligt.

Kulturmiljøer
I lokalplan området ligger Skagen fyr med tilknyttede bygninger som er fredet.
Myndighedsbehandlingen, godkendelser etc. i forhold til restaurering og om-
dannelse af fyrets bygningsanlæg til natur- og videnscenter er forud for denne 
lokalplan og er ikke i en del af denne lokalplan og lovpligtige godkendelser er 
givet. 

Lokalplanområdet indgår i retningslinjer for særlige kulturmiljøer. pkt 1 Skagen. 
Der er ikke uoverenstemmelser med retningslinjer med særlige kulturmiljøer

Varmeforsyning
Området er beliggende udenfor det kollektive forsyningsområde og opvarm-
ning skal foregå som individuel opvarmning
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Vandforsyning
Området skal forsynes fra den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S i 
henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan, hvorfor det vil være en forudsætning, at der udarbejdes et tillæg til spil-
devandsplanen. Området vil sandsynligvis blive udlagt som privat spildevands-
kloak. Hermed menes, at spildevand afledes via private kloaksystemer til det of-
fentlige kloaksystem i et givent tilslutningspunkt, som Frederikshavn Forsyning 
anviser. Regnvand nedsives eller afledes lokalt på anden vis. Der må ikke afledes 
drænvand til det offentlige kloaksystem, dog kan omfangsdræn til afledning af 
nedsivende overfladevand, etableret i en afstand fra bygningskonstruktioner på 
maksimalt 2 meter tilsluttes det offentlige kloaksystem”. Der opkræves tilslut-
ningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.”

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

Støjforhold
Det vurderes, at realiseringen af lokalplanen ikke giver anledning til støjgener. 

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

Veje
Fyrvej (statsvej) skærer igennem lokalplanområdet og der er adgang direkte fra 
denne vej til parkerings- og ankomstarealer. Tilslutning til statsvejen flyttes og 
der etableres en ny buslomme til af- og påstigning.

Landevejen er en statsvej med Vejdirektoratet som myndighed, ændinger med 
hjensyn til indkørselsforhold og busholdeplads kræver dialog med og godken-
delse af Vejdirektoratet.  

Opsætning af skilte inden for en vejbyggelinie kræver godkendelse af vejmyn-
dighederne, - Vejdirektoratet ved Vejcenter Nordjylland, eller Frederikshavn 
Kommune.

Etablering af kanalisseringsanlæg/nedlæggelse af vejadgang/nedklassificering 
af vej forudsætter godkendelse af vejmyndigheden.

Kollektiv trafik
Der planlægges et nyt afsætningssted for busser langs fyrvej. Herfra planlægges 
sti til Fyranlægget som overholder alle tilgængelighedskrav.

Tilgængelighed

For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat be-
stemmelser om, at adgangsstier til bygningerne, skal udformes med ramper og 
lignende,  så der er fuld tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt. Arealerne 
skal udlægges efter  gældende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 
230.

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

Kystbeskyttelse
Parkeringspladsens afstand til kysten er tilsvarende nuværende, men parke-
ringspladsen integreres bedre i landskabet og placeres mellem vejen og byg-
ningsanlægget.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har 
betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ik-
ke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningssel-
skaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkab-
ler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gaslednin-
ger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig 
med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

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

Tilladelser/dispensationer fra andre myndigheder 

For ændringer af fredede bygninger kræver tilladelse af Kulturstyrelsen
Forændringer i fredede eller beskryttede område kræver tilladelse af Natursty-
relsen og Fredningsnævnet.
Forandringer af tilkørselsforhold og busstoppeplads kræver tilladelse af Vejdi-
rektoratet og Frederikshavn Kommune.
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Kommuneplantillæg nr. 15.16

Lokalplanrammer for SKA.O.05.24

Områdenavn:   Fugleformidlingscenter, Skagen Fyr

Overordnet anvendelse  Offentligt område 

Anvendelse   Området skal anvendes til offentligt tilgængeligt kultur- og naturformidlingscenter,    
                    som tjener offentlighedens interesse, som for eksempel trækfugleformidlingscenter,   
               med tilhørende funktioner som cafe, restaurant, butik, værksted, mødelokaler, forsknings  
    faciliteter, gæstebolig.

    Fyrtårn med nautisk funktion 

Nuværende zoneforhold  Landzone

Frentidig zonestatus  Landzone 

Bebyggelsesprocent   Ingen bestemmelser

Etageantal og bygningshøjde Ingen bestemmelsesr 

Bevaringsværdige bygninger   En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en 
anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort og relevante høringspar-
ter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrå-
det har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 vil nedlægge forbud mod nedriv-
ning. Det er alene byrådet, der beslutter, om en bygning må nedrives eller skal beva-
res. Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det centrale register: www.
kulturarv.dk. Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggel-
se.

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Bygningsforhold i øvrigt  Bebyggelse må kun ske i begrænset omfang op på nærmere angivne arealer. Der still  
    es særlige krav til bebyggelsens udformning

Grundstørrelse    Ingen bestemmelser

Opholdsarealer                Ingen bestemmelser

Parkering                         Ingen bestemmelser

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør

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

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

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

1.1 at området kan anvendes til  formål der har offentlighedens interesse  
 som kultur- og naturformidlingssted med tilhørende faciliteter, herun  
 der café og restaurent.

1.2  at fyranlægget med tilhørende bygningsanlæg i sin helhed bevares 
og at forandringer af eksisterende bebyggelse sker i overensstemmel-
se med bygningens oprindelige arkitektur og at forbindelsen mellem 
bygninger og landskab forstærkes og forfines.

1.3 at eksisterende landskabstræk bevares og forstærkes og at sikre land  
 skabelig sammenhæng med de tilstødende områder. Herunder at 
 eksisterende bevoksning bevares  i videst muligt omfang og at sårbar  
 natur  genskabes.

1.4  at indskrænke og flytte eksisterende parkeringsanlæg til en mere 
skjult og hensigtsmæssig placering nord for fyranlægget.

1.5  at sikre en hensigtsmæssig vejadgang og tilstrækkelig parkering in-
denfor lokalplanområdet.

2. Område og zonestatus 

Lokalplanens område omfatter dele af matr.nr. 14t, Skagen markjorder.

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A.

2.2  Zoneforhold
 Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. 

3. Områdets anvendelse

3.1  Området skal anvendes til offentligt tilgængelig natur- og eller natur-
formidlingscenter,  som tjener offentlighedens interesse, som for ek-
sempel fugleformidlingscenter, med tilhørende funktioner som cafe, 
restaurant, butik, værksted, mødelokaler, forskningsfaciliteter, gæste-
bolig.

3.2 Fyrtårn med nautisk funktion kan opretholdes så længe relevante myn 
 digheder  vurderer behov herfor.

4. Udstykning

Ingen bestemmelser.

Forslag til Lokalplan SAE. 7.02.0 ● Lokalplanbetemmelser
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 5. Bebyggelsens placering og omfang (placering)

Der må ikke opføres ny bebyggelse indenfor planområdet

6. Bebyggelsens udseende (generelt)

6.1  Bebyggelsen er fredet . Alle udvendige og indvendige bygningsarbej-
der på fredede bygninger kræver tilladelse af Kulturstyrelsen efter Byg-
ningsfredningsloven

7. Ubebyggede arealer

Beplantning
7.1   Ny beplantning kan plantes indenfor indvendig murafgrænsning i gård    

anlæg og ved nyt stakit i forbindelse med affaldscontainerpladsen jf.  
bilag B.

  Etablering af bevoksning af lyng og græshede hvor eksisterende parke-
ringsplads nedlægges hjælpes igang ved at bruge afrømmet vækstlag 
fra parkeringspladsens nye placering. 

Hegn og Stakitter
7.2  Hegn og stakitter kan kun opsættes som erstatning for eksisterende 

hegn hvis disse er udtjente eller som afskærmning af affaldscontainer 
plads øst for sydlige fløjbygning jf bilag B.

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

ger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Alle tilpas-
ninger skal ske med bløde skråninger. Større tilpasninger kræver tilla-
delse fra Frederikshavn Kommune.

7.4  Efterregulering af terræn
  Der må ikke ske terrænregulering længere ud end 1 meter fra planlagt 

nye befæstelser i form af nye parkeringsområder, stier, opholdsarealer 
som  knytter sig til fyranlægget brug og anvendelse

7.5 Retablering efter flytning af eksisterende parkeringsanlæg. 
  Eksisterende bundopbygninger bortkøres eller genanvendes ved  

nye p-områder
  Reetablering skal ske med afrømmet materiale fra ny parkringsområde 

og stier.

Opholdsarealer
7.6  Fyranlæggets gårdrum udformes så det kan anvendes som opholds-

arealer. Gårdanlægget belægninger udføres med en god kvalitet med 
en jævn overflade

  Eksisterende brostenbånd rundt om bygningen skal bevares.
  Der kan etableres nyt udlæg i form af terrasse i forbindelse med Cafe el-

ler restaurant. Terrasssen skal udføres med fliser af en høj kvalitet med 
jævn overflade.

Forslag til Lokalplan SAE. 7.02.0 ● Lokalplanbetemmelser
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Ubebeyggede udearealer
7.7 Ubebyggede  og ubefæstede udearealer udlægges til natur som he-  
 de og klit. 

Oplag
7.8 Udendørs oplag
  Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i di-

rekte tilknytning til bebyggelsen.

7.10 Oplag
  Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må 

ikke finde sted.

  Større både og uinregistrerede køretøjer må ikke opbevares på de ube-
byggede arealer, fællesarealer, på veje eller i indkørsler.

Skiltning
7. 11 Almindelig servicevejvisning må kun placeres ved adgangsvej. 

Renovation
7.12  I direkte tilknytning til bygningsanlæg reserveres de nødvendige area-

ler til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse 
med Frederikshavn Kommunes regulativ.

Belysning og inventar

7.13  Der skal laves en designmanual for det samlede inventar så der sikres en 
sammenhæng i form og materialer. 

7.14  Evt. bomanlæg skal udføres i træ - eg eller gran eller metal. 

7.15   Cykelstativer kan opsættes ved ankomstplads i tilknytning stiadgangen. 
Der må ikke opsættes cykeloverdækning.

7.16  Belysning kan opsættes langs sti og opholdsarealer mellem pakkerings-
plads og bygningsanlægget. 

7.18   P-automat kan opsættes centralt ved parkering. 

7.18   Løst inventar som skraldespande, bordebænke og cafemøbler skal lige-
ledes være omfattet af designmanualen.

8. Veje, stier og parkering
 
Veje
8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Fyrvej som vist på bilag 1

8.2   Der udlægges/anlægges ny privat vejadgang for privat, offentligt til-
gængeligt parkeringsanlæg for institutionen Skagen Fyr naturformid-
lingscenter som vist på bilag 2. 

Parkering
8.3  Der anlægges parkering for 63 personbiler og 1-2 turistbusser. Der skal 

være plads til 2 handicapbiler tæt på stiadgangen til Skagen Fyr anlæg-
get. 
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8.4  Derudlægges areal for minimum 30 cykelparkeringspladser ved an-
komstpladsen ved Fyranlægget.

8.5  Efter godkendelse ved Vejdirektoratet kan der udlægges/anlægges   
buslomme til af- og påstigning ved Fyrvej.  

Servicevej
8.6  Servicevej til fyret kan anlægges fra parkeringsplads nord om haven   

frem til selve fyret i en bredde på op til 3 meter og udføres i grus.

 Der etableres mulighed for at vende ved fyret.

8.7 Veje og parkeringsområder etableres som interne veje(pladser eller   
 som private fællesveje 

Stier
8.8  Der udlægges stier i grus fra buslomme til parkeringsplads og fra parke-

ringsplads til selve fyranlægget. Stibredden skal være 150 cm. Stier ud-
føres i grus. Kant, der omkranser af fyranlæggets bygninger

8.9 Belægningser omkring fyranlæggets bygning jf bilag B2 udføres i bro  
 sten som eksisterende

Tilgængelighed
8.10   Stier mellem P-areal og bygninger udformes så der er fuld tilgænge-

lighed for alle. Med rampe sikres tilgængelighed til mellembygningen 
hvorfra der er adgang til fyr og hovedbygning. Adgang til sidebygnin-
ger udformes niveaufrit.

 

9. Tekniske anlæg

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

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

9.2  Ledninger, kabler mv.
  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader.

9.3  Tekniske anlæg til områdets forsyning skal placeres diskret eller ente-  
 greres i fyranlæggets bygninger
  (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) 

9.4  Antenner og paraboler
  Individuelle antenner og paraboler er ikke tilladt

9.5 Kloakering
  Den eksisterende bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevands-

system efter anvisninger fra Frederikshavn Kommune og Frederikshavn 
Spildevand A/S.  

10. Tilladelser fra andre myndigheder

10.1   Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer 



31

Forslag til Lokalplan SKA.O.05.24.01● Lokalplanbetemmelser

af eksisterende lovlige forhold, herunder ændring af terrænforhold, før 
der er opnået tilladelse hertil fra:

 Naturstyrelsen
 Fredningsnævnet
 Kulturstyrelsen
 Vejdirektoratet
 Frederikshavn Kommune

11. Servitutter

Der ophæves ingen servitutter.

12. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx.xx.xxxx i hen-
hold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

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

Birgit S. Hansen r   Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

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

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplan SKA.O.05.24.01
Fugleformidlingscenter, Slkagen fyr

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Bilag B1

Situationsplan 1:2000

Lokalplan SAE.4.108.0
Skagen Fyr
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Bilag B2

Planudsnit af fyranlæg og befæstelser 1:500

Lokalplan SAE.4.108.0
Slkagenfyr
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Bilag C Miljøscreening

 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.O.05.24.01 – Fugleformidlingscenter, Skagen Fyr 
Kommuneplantillæg nr. 15.16 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger 

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

(PLAN) 

Nej 

Planforslagene muliggør en anvendelse af Skagen Fyr med 
tilhørende bygningsanlæg og næromgivelser til et fuglefor-
midlingscenter eller andet kultur-/naturformidlingscenter 
med tilhørende faciliteter og omfattes ikke af lovens bilag 3 
og/eller 4.   

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

(NATUR)  

Nej 

Det ønskede parkeringsareal i planen placeres indenfor det 
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura2000 områ-
de), habitatområde nr. 1 Skagens Gren og Skagerrak. Par-
keringsarealet ønskes etableret på de kortlagte Natura 
2000 naturtyper: havtornklit (2160) (10%), klithede (2140) 
(10%), grårisklit (2170) (10%) og grå/grøn klit (2130) (70%). 
Kortlægningen er foretaget som en mosaik i et samlet areal 
på 2 ha, hvoraf parkeringspladsen udgør 2.100 m2. De 
angivne procentsatser viser, hvor stor en andel af området, 
de enkelte naturtyper udgør.  

Naturtilstanden for havtornklit og grårisklit er ikke bestemt 
under kortlægningen. Naturtilstanden for klithede er 3 og 
naturtilstanden for grå/grøn klit er 2. Naturtilstand 2 er god, 
mens naturtilstand 3 er moderat. Det areal hvor parkerings-
pladsen ønskes anlagt berører primært et areal, der kan 
betegnes som klithede i moderat tilstand.  

De nævnte naturtyper indgår i udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet. Hertil kommer at grå/grøn klit og klithede er 
prioriterede naturtyper, som vi har en særlig forpligtigelse til 
at passe på. En lokalplan må ikke have negativ indflydelse 
på opretholdelsen eller opnåelsen af gunstig bevaringssta-
tus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget, eller 
natura 2000- planens målsætninger. De kortlagte naturtyper 
i området for p-pladsen indgår i udpegningsgrundlaget. 
Samtidig har Natura 2000-planen for Skagens Gren en 
overordnet målsætning, der bl.a. indebærer en sikring og 
en genskabelse af et lysåbent, lavtvoksende og sammen-
hængende klitlandskab i den vestlige og sydlige del af om-
rådet.  

Etablering af parkeringsarealet medfører følgende pro-
centvise reduktion i habitatnaturtypernes samlede areal 
indenfor habitatområdet: 

Havtornklitarealet reduceres med 0,07%, Klithedearealet 
reduceres med 0,2%, Grårisklitarealet reduceres med 
0,42%, Grå/grøn klit arealet reduceres med 0,18% 

Af basisanalysen for Natura2000 området (2015-2021) 
fremgår det, at der er sket en lille forøgelse af arealet med 
grå/grøn klit, hvilket skyldes dannelsen af nye klitter ved 
Skagen Nordstrand.  

Et igangværende LIFE naturplejeprojekt indeholdende for-
bedret hydrologi, rydning af opvækst og fjernelse af invasi-
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ve arter vil forbedre tilstanden af habitatnaturtyperne 2160, 
2140, 2170 og 2130.  

På det konkrete areal er der ikke registreret fund af Bilag IV 
arter. 

Naturmyndigheden vurderer derfor, at den ønskede plan 
ikke påvirker den gunstige bevaringsstatus for habitatområ-
dets naturtyper eller målsætningen for habitatområdet væ-
sentligt. 

 
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. 



Forslag til Lokalplan SKA.O.05.24.01●Miljøscreening

 Miljøscreening af planforslag - side 3  

 
Påvirkning 
 
 
 
 
 
Emne 

Indvirk-
ning 

Myndig-
hed 

Bemærkninger 

+1
: P

os
iti

v 
0:

 N
eu

tra
l 

-1
: N

eg
at

iv
 

Ev
en

tu
el

 

 

 
1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) 
 Kvalitet eller omfang af levesteder 

for vildtlevende planter eller dyr 
0 NATUR Planen påvirker et mindre areal, der kan udgø-

re levested for vildtlevende planter og dyr. 
Arealet ligger tæt ved offentlig vej og udgør 
ikke et levested af høj kvalitet. 

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

0 NATUR Planen påvirker habitatnatur, hvor der er regi-
streret værdifulde planter. Der er ikke registre-
ret bilag IV-arter og rødlistede arter. De om-
kringliggende store naturarealer rummer leve- 
og yngleområder af væsentlig højere kvalitet 
for beskyttede plante- og dyrearter. 

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

0 NATUR Planen påvirker arealer, der er omfattet af en 
økologisk forbindelse. Planens realisering af-
skærer ikke den fortsatte udbredelse og for-
bindelse for planter og dyr. 

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

0 NATUR Planen omfatter arealer beskyttet gennem 
naturbeskyttelsesloven §3. Planens realisering 
er afhængig af dispensation fra naturbeskyttel-
sesloven. Heri kan der stilles vilkår, som tager 
hensyn til udpegningens formål. Eksempelvis 
stilles der vilkår, som sikrer, at de omkringlig-
gende beskyttede arealer påvirkes minimalt i 
anlægsfasen. 

  
 Bygge- og beskyttelseslinjer  

0 NATUR Planens realisering er afhængig af dispensati-
on fra strandbeskyttelseslinjen. Heri kan der 
stilles vilkår, som tager hensyn til udpegnin-
gens formål. 

 Dyrkningsmetoder eller arealan-
vendelse i landbruget eller skov-
bruget 

0 NATUR Ikke relevant 

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

0 NATUR Ikke relevant 

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

0 NATUR De besøgende til formidlingscentret ledes af 
konkrete adgangsveje til centret. Desuden 
findes et veludbygget stisystem i umiddelbar 
nærhed til centret. 

 
2. Befolkning og menneskers sundhed 
 Sundhedsrisiko (inkl. mental sund-

hed) herunder støj, lugt, vibratio-
ner, reflekser, skygge 

0 MILJØ Det vurderes ikke at være sundhedsrisiko for-
bundet med den planlagte arealanvendelse, 
hverken internt i området eller i forhold til de 
omkringliggende arealer. 

 Trafik 0 VEJ Projektet vil generere ekstra krydsende trafik 
på Fyrvej, men trafikmængden på Fyrvej vil 
formentlig ikke stige væsentligt. Vejdirektoratet 
skal godkende nye adgangsforhold og ændring 
af cykelsti. 

 Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Tilgængelighed for handicappede forventes 
indarbejdet i konkret projekt. 
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 Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Uændret rekreative oplevelser – om end bedre 
muligheder for formidling. 

 Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ/NAT
UR 
 
 
 

Realisering af planen påvirker ikke offentlighe-
dens adgang til området. 

 Byernes funktion og bymiljø herunder 
bynatur  

0 PLAN Planområdet udgør ikke en del af Skagen by-
område eller bynatur og selvom planens reali-
sering forventes at generere besøgende, vur-
deres dette ikke at påvirke Skagen by set i 
forhold til det øvrige besøgsantal i Skagenom-
rådet.   

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

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

 Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 
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3. Jordbund 
 Jordens overflade, anvendelighed 

eller dyrkningsværdi 
0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

 Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Region Nordjylland er for øjeblikket i gang med 
sagsbehandling for at vurdere, om den pågæl-
dende ejendom skal kortlægges efter jordforu-
reningsloven. 

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

 Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Det forventes ikke at skulle flyttes jord fra 
ejendommen. 

 Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

 
4. Vand 
4.1 Overfladevand    

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

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

 Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

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

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i vandkvalite-
ten. 

4.2 Grundvand  

 Nedsivning 0/+1 MILJØ Da spildevandet fra bygningerne fremover skal 
tilledes det offentlige kloaksystem, skal der 
ikke fremover ske nedsivning af dette vand. 
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 Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ingen væsentlig ændring i 
grundvandsmængde eller grundvandskvalitet 

4.3 Spildevand  

 Ændring i spildevand 0 MILJØ Der skal udarbejdes et tillæg til spildevands-
planen således at spildevandet fra bygninger-
ne kan tilledes det offentlige kloaksystem. 

 
5. Luft 
 Udledning til luften 0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mu-

lighed for, forventes ikke at give anledning til 
særlige udledninger til luften. 

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

 Ændring i Luftkvalitet, herunder 
udledning, luft- og støvgener 

0 MILJØ Der forventes ingen ændring i luftkvaliteten. 

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

 
6. Klimatiske faktorer 
 Udledning af drivhusgasser eller 

andre stoffer, der påvirker klima, 
temperatur? 

0 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med den planlagte arealan-
vendelse. 
Det vurderes ikke at være nødvendigt med 
særlige tilpasninger til forventede klimaæn-
dringer. 
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7. Materielle goder 
 Materielle goder (af almennyttig 

karakter) 
0/+1 PLAN Planforslagene muliggør en ændret anvendel-

se af Skagen Fyr til et na-
tur/kulturformidlingscenter  med offentlighe-
dens interesse og vil som sådan kunne betrag-
tes som et alment materielt gode i Skagensom-
rådet, men vurderes at udgøre en mindre be-
tydende del ift. de mange øvrige na-
tur/kulturinteresser i området.  

 
8. Landskab 
 Arealanvendelse indenfor områder 

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

0  
PLAN 

Planområdet er uplanlagt landzoneareal, hvor-
af en større del udgør arealer med bygnings-
anlæg tilhørende Skagen Fyr og den tidligere 
nautiske funktion  som fyret havde. Indenfor 
planområdet  med en faktisk benyttelse  

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

0 NATUR Planens realisering påvirker ikke de geologiske 
processer i området. 

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

0 NATUR Planens realisering påvirker ikke de landska-
belige værdier i området. 

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

0  PLAN Planområdet muliggør som følge af væsentlige 
natur/landskabelige beskyttelseshensyn ho-
vedsageligt rekreative dispositioner  som vur-
deres at være i overensstemmelse med en 
anvendelse som offentligt tilgængeligt natur-
formidlingscenter.  

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

0 NATUR Planen ønsker at fremme oplevelsen af fyret 
og den tilhørende bygningsmasse. 

 Fredede  områder 0 NATUR Planens realisering er afhængig af dispensati-
on fra fredningen af Skagen Gren og omlig-
gende vande. Heri kan der stilles vilkår, som 
tager hensyn til fredningens formål. 

 Rumlig oplevelse 0 PLAN Planforslagene muliggør ikke yderligere be-
byggelse af lokalplanområdet  og de ændrin-
ger som muliggøres på udenomsarealerne 
vurderes bl.a.  på baggrund af visualiseringer 
ikke at påvirke kystlandskabet i forhold til den 
nuværende anvendelse.   

 
9. Kulturarv 
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 Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Dele af planområdet er  iht. kommuneplanen 
omfattet af en større udpegning for særligt 
værdifuldt kulturmiljø, kulturmiljø nr.  1 Skagen 
med en beskrivelse som omfattende kystkul-
turmiljøet som fiskelej, køb-
stad,stationsby,fiskerihavn, fyranlæg og sand-
flugt.  Det  Grå Fyr beskrives - og indgår, 
sammen med de øvrige fyranlæg,  i udpeg-
ningsgrundlaget og som vigtige pejlemærker 
for søfarten.  Lokalplanen fastlægger mulighe-
der for istandsættelse af Fyranlægget, med 
henblik på at bevare anlægget som et vigtigt 
kulturspor, samtidig med at anlægget gøres 
anvendeligt til naturformidlingscenter. Kultur-
styrelsen og Naturstyrelsen skal pga fredning 
godkende projektet.  

 Fortidsminder 0 NATUR Ingen registreringer 

 Sten- og jorddiger 0 NATUR Ingen registreringer 

 Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen registreringer 

 Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Der er registreret fredede bygningsanlæg in-
denfor planområdet og lokalplanen fastlægger 
som formål, at disse bygninger skal bevares. 

 Arkæologiske spor 0 PLAN Der er indenfor planområdet ikke registreret 
enkeltfund eller arkæologiske spor. Hvis der 
under anlægsarbejde konstateres spor af for-
tidsminder skal arbejdet standses og anmeldes 
til kulturstyrelsen, jf. museumsloven. 

 Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registreringer. Se dog ovenfor vedr. 
fredede bygninger. 

 Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Planforslagene muliggør ikke yderligere be-
byggelse af lokalplanområdet  og de ændrin-
ger som muliggøres på udenomsarealerne 
vurderes bl.a.  på baggrund af visualiseringer 
ikke at påvirke landskabet væsentligt. Det er et 
af planforslagenes formål, at sikre at uden-
omsarealerne indpasse i det eks. landskab.   

 
 
Opsamling / Konklusion 
Miljøscreening af denne plan viser, at der  at der ikke er 
nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at påvir-
ke miljøet væsentligt og der skal derfor ikke gennemføres 
en miljøvurdering af planforslagene. 
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1 INDLEDNING 

1.1 Baggrund og formål 

Alle kommuner i Danmark skal udarbejde og vedtage en plan for, hvordan affald i 

kommunen skal håndteres. De kommunale planer for håndtering af affald skal ta-

ge udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Regeringens Res-

sourcestrategi for Affaldshåndtering og EU's Affaldsdirektiv lægger begge op til 

øget ressourceeffektivitet og øget genanvendelse. 

Affaldsplanerne skal indeholde en kortlægning med status på affaldsområdet i 

kommunen, kommunens overordnede målsætninger for affaldsområdet, samt en 

planlægning af kommende aktiviteter på affaldsområdet. 

Frederikshavn Kommunes Affaldsplan tager udgangspunkt i en vision om forebyg-

gelse af affald og bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldsplanen dæk-

ker perioden 2014-2024 og indeholder konkrete initiativer for perioden 2014-

2018.  

Planen beskriver hvilke aktiviteter, det er planlagt at gennemføre, og der er sat en 

tidsplan for at gennemføre opgaverne. Affaldsplanen beskriver, hvordan vi frem til 

2024 på én gang udnytter ressourcerne i affaldet bedst muligt og sikrer, at af-

faldshåndteringen ikke belaster vores fælles miljø mere end højst nødvendigt. 

Samtidig er planen Frederikshavn Kommunes vision og konkrete handlingsplan 

for, hvordan vi vil sikrer et højt serviceniveau for kommunens borgere og erhverv, 

så hver enkelt let kan tage medansvar for naturens begrænsede ressourcer. 

Planen vil blive brugt som et styrings- og planlægningsværktøj for det daglige ar-

bejde på affaldsområdet. Planen udstikker de mål, vi har sat os for affaldsområ-

det, og viser vejen dertil. 

Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og 

kommunens affaldsselskab AVØ A/S1. 

I forhold til tidligere affaldsplaner, som omfattede alt affald, der opstod inden for 

kommunens grænser, retter denne plan sig mod husholdningsaffald og det for-

brændings- og deponeringsegnede erhvervsaffald samt genanvendelige erhvervs-

affald, som indleveres på genbrugspladserne.  

Dette skyldes en ændring af Miljøbeskyttelsesloven som indebærer, at kommu-

nerne siden 2010 ikke længere har ansvar for eller lovlig adgang til at indsamle 

eller behandle genanvendeligt erhvervsaffald, ud over hvad der bliver afleveret på 

genbrugspladserne. 

Affaldsplan 2014 – 2024 afløser Frederikshavn Kommunes nuværende affaldsplan 

dækker perioden 2009 – 2020. 

1.2 Opfyldelse af ”Affaldsplan 2009-2020” 

”Affaldsplan 2009-2020” fastlagde mål og initiativer for affaldsbehandlingen i Fre-

derikshavn Kommune frem til 2012 og sigtelinjer frem til 2020. 

Det overordnede mål for 2012 var: 

                                            
1 AVØ A/S har skiftet navn til Frederikshavn Affald A/S. Besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i AVØ 
den 27. januar 2015 
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 65 % af alt affald føres til genanvendelse 

 29 % af alt affald føres til forbrænding og 

 maksimalt 6 % af alt affald deponeres 

Der var opstillet mål for affald fra husholdninger, erhverv og tværgående initiati-

ver. 

Opfyldelsen af disse målsætninger og initiativer fremgår af denne affaldsplans 

kortlægningsdel. 

1.3 Ordliste og definitioner 

I affaldsplanen benyttes en række benævnelser, hvoraf der for nogle er redegjort 

nedenfor.  

 

Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensæt-

ning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, 

affald i form af metal og elektriske og elektroniske pro-

dukter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, 

plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 

 

Behandlingsform: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperation som gen-

anvendelse, forbrænding, deponering og særlig behand-

ling. 

 

Bioaffald  

(Organisk affald): 

 

Bionedbrydeligt mad- og køkkenaffald fra husholdninger 

og erhverv mv.  

 

Dagrenovation: 

 

Den del af husholdningernes affald, som husstanden 

afleverer i dagrenovationssæk/–beholder. Dagrenovati-

onen består således af:  

• Bioaffald, se definitionen nedenfor.  

• Andet genanvendeligt affald, der ikke er blevet afleve-

ret i en genanvendelsesordning: Papir, glasemballage, 

småt pap, småt metal og småt plast.  

• Restaffald, se definitionen nedenfor.  

 

Dagrenovationslignende 

affald: 

 

Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i 

sammensætning svarer til dagrenovation.  

 

Erhvervsaffald: 

 

Affald, som er frembragt af erhvervsvirksomheder, her-

under dagrenovationslignende affald, genanvendelige 

affaldsfraktioner, brændbart affald, affald til deponi, 

produktionsaffald, byggeaffald, jord, farligt affald mv.  

 

Farligt affald: 

 

Affald der har farlige egenskaber som f.eks. olie- og 

kemikalieaffald, elektronikaffald og batterier mv. 

 

Forbrændingsegnet 

affald: 

Affald som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og 

som kan destrueres ved forbrænding. 

 

Genanvendeligt affald: Affald som er egnet til genanvendelse, og som efter 

lovgivningen skal genanvendes. 

 

Husholdningsaffald: 
 

Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder 
dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede 
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affaldsfraktioner til genanvendelse, jord fra husholdnin-

ger og farligt affald.  

 

Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager 

ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsam-

lingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller 

en bringeordning. 

 

Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres. 

 

 

Restaffald: 

 

Affald fra husholdninger, som består af den del af dag-

renovationen, der er tilbage, når bioaffald og genan-

vendelige materialer sorteres fra.  

Restaffaldet består således af eksempelvis kartoner til 

mælk/juice, snavset papir, pap og plast m.v., som ikke 

er omfattet af andre indsamlingsordninger. Restaffald 

indeholder desuden det bioaffald og de genanvendelige 

materialer, som husstanden ikke har udsorteret i gen-

anvendelsesordninger.  

 

Storskrald: 

 

Storskrald er større affald fra husholdninger, dvs. indbo, 

brugsgenstande mm. Storskrald omfatter affaldsfraktio-

nerne brændbart og ikke brændbart affald, stort pap, 

stort metal, stort plast, direkte genbrug, tøj mv. Stor-

skrald omfatter ikke haveaffald og byggeaffald.  
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2 KORTLÆGNING 

Siden udarbejdelsen af den seneste affaldsplan har Miljøstyrelsen oprettet et nyt 

system til indberetning af data om affald, Affaldsdatasystemet Dette system har 

erstattet det tidligere ISAG-system. Da der er forskelle i måden at opgøre data på 

i de to systemer, kan data mellem systemerne ikke direkte sammenlignes. 

Derudover har det vist sig, at det nye Affaldsdatasystem indtil videre er fejlbehæf-

tet, og data er derfor mindre valide. Derfor er der i det efterfølgende benyttet da-

ta fra AVØ’s egne registreringer. Disse omfatter imidlertid kun det affald, der afle-

veres på AVØ’s anlæg og genbrugspladser samt indsamlede mængder fra AVØ’s 

indsamlingsordninger.  

Hvor der i det efterfølgende er benyttet data fra Affaldsdatasystemet er dette an-

givet. 

2.1 Affaldsmængder 

Indsamlede affaldsmængder fra AVØ’s indsamlingsordninger, fra AVØ’s genbrugs-

pladser samt den del af erhvervsaffaldet der er afleveret til AVØ’s forbrændings-

anlæg eller miljøanlæg fremgår af efterfølgende tabel 2.1.1.  

Tons

Tons % Tons % Tons % Tons %

Dagrenovation 17.094 17.094         100%

Papir 2.887    2.887           100%

Flasker og glas 1.037    1.037           100%

Batterier 39          39                 100%

Sum 21.057 3.924           19% 17.094         81% -                39                 0,2%

Deponiaffald 1.045    1.045           100%

Eternitaffald 865       865               100%

Brændbart til neddeling 3.028    3.028           100%

Brændbart 7.156    7.156           100%

Haveaffald 8.826    8.826           100%

Bl. Beton/tegl 863       863               100%

Murbrokker/Tegl 2.919    2.919           100%

Beton 4.167    4.167           100%

Jord & Sand 2.471    2.471           100%

Flasker til genbrug 121       121               100%

Planglas 200       200               100%

Dæk 24          24                 100%

Jern 1.390    1.390           100%

Gips 206       206               100%

Pap 448       448               100%

Papir 167       167               100%

Plastfolie og PVC 38          38                 100%

Batterier 12          12                 100%

WEEE-affald (elektronikaffald) 767       767               100%

Farligt affald 121       121               100%

Sum 34.834 21.434         62% 10.184         29% 2.316           7% 900               3%

Brændbart 14.937 14.937         100%

Dagrenovationslignende affald 751       751               100%

Haveaffald 876       876               100%

Bygningsaffald 1.916    1.916           100%

Deponeringsaffald 2.335    2.335           100%

Sum 20.815 2.792           13% 15.688         75% 2.335           11%

76.706 28.150         37% 42.966         56% 4.651           6% 939               1,2%

Særlig behandling

G
en

br
ug

sp
la

ds
er

In
ds

am
lin

g
Er

hv
er

v

Genanvendelse

Total

Forbrænding Deponering

Tabel 2.1.1 Affaldsmængder fra AVØ’s registrering. 
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Til data i tabel 2.1.1 skal bemærkes, at genanvendeligt affald fra erhverv der ind-

samles eller behandles af private affaldsfirmaer, ikke er omfattet af registrerin-

gen.  

AVØ vurderer, at ca. 15 % af de affaldsmængder der afleveres på genbrugsplad-

serne er fra erhverv. På den baggrund kan affald der afleveres på genbrugsplad-

serne fra husstande opgøres til ca. 29.609 tons. Fra indsamlingsordninger er der i 

alt registreret 21.057 tons eller tilsammen 50.666 tons fra husholdninger.  

Ved beregning af genanvendelsesprocent er det afgørende om haveaffald og byg-

ge- og anlægsaffald medregnes eller ej.  

Der er tidligere anvendt forskellige opgørelsesprincipper for beregning af genan-

vendelsesprocenter, hvilket har gjort sammenligninger vanskelige.  

Efter definitionen på husholdningsaffald i affaldsbekendtgørelsen omfatter hus-

holdningsaffald haveaffald men ikke bygge- og anlægsaffald. Derfor er der i tidli-

gere opgørelser af genanvendelsesprocenter for husholdningsaffald medregnet 

haveaffald og i nogle tilfælde endvidere bygge- og anlægsaffald fra husstande. 

Miljøstyrelsen har i ressourceplan for affaldshåndtering opstillet retningslinjer for 

fremtidig beregning af mål for genanvendelse af husholdningsaffald.  

Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald skal efter disse regler beregnes 

som de genanvendelige affaldsfraktioner udsorteret til genanvendelse som pro-

cent af den samlede sum af genanvendelige affaldsfraktioner, dagrenovation, for-

brændingsegnet og storskrald. 

Data for Frederikshavn Kommune for 2013 fremgår af tabel 2.1.2.  

 

Affaldsfraktioner som indgår i beregning af målsætning for gen-

anvendelse af husholdningsaffald 
Tons 

Genanvendelige affaldsfraktioner udsorteret til genanvendelse 5.784 

Dagrenovation i alt 17.094 

Forbrændingsegnet i alt (defineret som småt brændbart) 6.083 

Storskrald i alt (defineret som brændbart til neddeling) 2.574 

Samlet sum 31.535 

Tabel 2.1.2 Data til beregning af genanvendelsesprocent i h.t. Miljøstyrelsen.  

 

Beregnet efter disse forudsætninger bliver genanvendelsesprocenten for hushold-

ningsaffald i Frederikshavn Kommune 18,3 % for 2013. 

I tabel 2.1.3 er der angivet mængder i tons og procenter fordelt efter behand-

lingsform for affald fra husholdninger, henholdsvis inkl. haveaffald og bygge- og 

anlægsaffald, husholdningsaffald inkl. haveaffald men ekskl. bygge- og anlægsaf-

fald, samt genanvendelse af husholdningsaffald opgjort efter Miljøstyrelsens ret-

ningslinjer.  
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Behandlings-

form 

Affald fra husholdninger 

Husholdningsaffald 

inkl. haveaffald og 

bygge- og anlægs-

affald 

Husholdningsaffald 

inkl. haveaffald 

men ekskl. bygge- 

og anlægsaffald 

Husholdningsaffald 

efter retningslinjer 

fra Miljøstyrelsen 

Tons % Tons % Tons % 

Genanvendelse 22.143 44 % 15.386 35 % 5.784 18 % 

Forbrænding 25.750 50 % 25.750 59 % 25.750 82 % 

Deponering  1.969 4 % 1.969 4 % 0 0 % 

Særlig  

behandling 
804 2 % 804 2 % 0 0 % 

I alt 50.666  43.909  31.534  

 Tabel 2.1.3 Affald fra husholdninger fordelt på behandlingsformer.  

 

Husholdningsaffald i tabel 2.1.3 omfatter alt affald fra indsamlingsordningerne 

samt udvalgte dele af det affald fra husholdninger der afleveres på genbrugsstati-

onerne.  

Hvis bygge- og anlægsaffald og/eller haveaffald medregnes som genanvendelse af 

husholdningsaffald øges den samlede genanvendelsesprocent, da mængden af 

disse affaldsfraktioner er stor og med høj genanvendelse.  

De angivne mængder i tabel 2.1.1 omfatter ikke det erhvervsaffald der håndteres 

og behandles udenfor AVØ’s regi. Denne mængde kan estimeres ud fra data fra 

Affaldsdatasystemet.    

For 2013 var den samlede affaldsmængde fra husholdninger og erhverv i Frede-

rikshavn Kommune registreret til ca. 109.200 tons i Affaldsdatasystemet.  

På baggrund heraf kan forsigtigt udledes, at ca. 32.500 tons erhvervsaffald bliver 

håndteret og behandlet af private aktører.  

Heraf blev i henhold til Affaldsdatasystemet genanvendt 55 %, 32 % blev for-

brændt og 5 % deponeret. 4 % kunne afgiftsfrit deponeres som ren jord og de re-

sterende 4 % blev tilført særlig behandling. 

Samlet affaldsmængde fordelt på behandlingsform i Frederikshavn Kommune 

2013 efter data fra Affaldsdatasystemet fremgår af diagram 2.1.4. 
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Diagram 2.1.4 Samlet affaldsmængde fordelt på behandlingsform i h.t. Affaldsdatasystemet. 

 

 

Affaldsmængder og kilde på baggrund af data fra Affaldsdatasystemet: 

Affaldskilde Tons 2013 % 

Husholdningsaffald 52.332 48 % 

Erhvervsaffald 56.863 52 % 

I alt 109.195 100 % 
Tabel 2.1.5 Husholdningsaffald og erhvervsaffald i h.t. Affaldsdatasystemet. 

2.2 Affaldsimport og -eksport 

Fra årsskiftet 2012-13 er der importeret brændbart affald fra England (RDF).  

Aftalen om import af brændbart affald er indgået, da det ikke var muligt at skaffe 

tilstrækkelige mængder dansk affald til forbrænding. 

Det importerede affald bliver forbrændt på Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk, 

hvor der er behov for ekstra brændsel for at holde driften stabil og varmeproduk-

tionen konstant. I 2013 er der forbrændt 5.833 tons importeret affald. 

2.3 Affaldsordninger 

AVØ driver en række indsamlingsordninger for affald fra husholdninger. Indsam-
lingsordningerne omfatter: 

55% 
29% 

3% 5% 

4% 
4% 

Samlet affaldsmængde fordelt på behandlingsform 

Genanvendelse (herunder
forbehandling)

Forbrænding (herunder
forbehandling)

Midlertidig oplagring (kun til
senere forbrænding)

Deponering (herunder
forbehandling)

Afgiftsfritaget deponering

Særlig behandling (herunder
forbehandling)
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 dagrenovation,  

 papir & pap,  

 glas, dåser & plastflasker (organiseret som bringeordning), 

 storskrald, 

 batterier. 

2.3.1 Dagrenovation 

Indsamling af dagrenovation er udbudt i en samlet kontrakt til udførelse af en pri-

vat renovatør. Kontrakten omfatter hele kommunen og ud over dagrenovation 

omfatter kontrakten også indsamling af papir og pap i en del af kommunen.  

Alle husstande og sommerhuse er omfattet af indsamlingsordningen. Erhverv kan 

tilmelde sig indsamlingsordninger for dagrenovation. 

Husstandene kan selv vælge typen af opsamlingsmateriel, hvor der kan vælges 

mellem sæk eller beholder af forskellig størrelse. Husstande kan vælge beholdere 

fra 140 liter til 400 liter. Flere husstande med samlede affaldsløsninger kan vælge 

store beholdere på 600 eller 800 liter eller kan vælge større vippecontainere eller 

nedgravede containere. 

Ligeledes kan der vælges forskellig hyppighed af tømning, enten tømning hver 

uge eller tømning hver 14. dag. Hovedparten af husstandene har valgt 110 liter 

affaldssæk med ugetømning.  

I de seneste år har der været en målrettet indsats for at øge kvaliteten i indsam-

lingen. Dette har ført til et lavt antal fejl ved indsamlingen.  

Gennem indsamlingsordningen for dagrenovation blev der i 2013 indsamlet i alt 

17.094 tons. Den samlede mængde dagrenovation blev tilført forbrændingsan-

læggene i henholdsvis Frederikshavn og Skagen. 

I Frederikshavn Kommune er der en del husstande, der på frivillig basis benytter 

sig af hjemmekompostering af bioaffald. Det vurderes, at mængden der hjemme-

komposteres udgør ca. 4 – 500 tons, men da der ikke foreligger en registrering er 

mængden ikke medregnet i affaldsdata i tabel 2.1.1. 

Hvis det antages, at der hjemmekomposteres 500 tons bioaffald, vil genanvendel-

sesprocenten opgjort efter data i tabel 2.1.2 ændre sig fra 18,3 % til 19,6 %. 

2.3.2 Papir og pap 

Alle husstande der er beliggende i de tidligere Skagen og Frederikshavn kommu-

ner, har en beholder til opsamling af papir og pap. Beholderen tømmes hver 4. 

uge. Indsamlingen foretages af privat renovatør.   

I den tidligere Sæby Kommune indsamler frivillige organisationer papir og pap i 

samarbejde med AVØ. Indsamlingen foregår dels ved fortovsindsamlinger, dels i 

containere, der er opstillet på andre centrale steder i området. 

Husstande i den tidligere Sæby Kommune kan tilmelde sig indsamlingsordningen 

med papirbeholder ved husstanden. Det skal sikre, at der vil ske indsamling selv 

om de frivillige organisationer opgiver at indsamle papir. 

Endvidere kan pap og papir afleveres på genbrugspladserne. 

Det indsamlede papir og pap bliver efter sortering på et privat behandlingsanlæg 

for papir og pap videresendt til genanvendelse. 
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Gennem indsamlingsordningerne for papir og pap blev der i 2013 indsamlet i alt 

2.887 tons. Fordelingen mellem papir og pap for den samlede mængde kendes ik-

ke.  

Hertil kommer indsamling af167 tons papir samt 448 tons pap fra genbrugsplad-

serne. 

For papir og pap på genbrugspladser regnes med at ca. 15 % kommer fra er-

hverv. Dette medfører, at der fra husstande i Frederikshavn Kommune i alt ind-

samles 3.410 tons papir og pap. 

Potentialet i Frederikshavn Kommune for papir og pap fra husstande er i henhold 

til Miljøstyrelsen 162,3 kg pr. husstand pr. år. Dette giver for 2013 et samlet po-

tentiale på 4.825 tons, hvoraf 71 % indsamles til genanvendelse. 

I EU’s Emballagedirektiv er målet for genanvendelse 60 % for pap og papir. 

Kommunerne skal efter særlige regler i affaldsbekendtgørelsen indføre indsam-

lingsordninger for pap og papir, hvis genanvendelsen er mindre end 55 %. 

Den samlede mængde papir fra husholdninger og erhverv i 2013 er i Affaldsdata-

systemet registreret til 3.349 tons. Hertil kommer indsamlet pap fra husholdnin-

ger og erhverv der i 2013 udgjorde 2.954 tons, eller samlet 6.303 tons papir og 

pap til genanvendelse.   

2.3.3 Glas, dåser & plastflasker 

I Frederikshavn Kommune er indsamling af emballageaffald af glas, metal og plast 

organiseret som en bringeordning.  

Glasflasker, plastflasker og metaldåser uden pant samt husholdningsglas kan afle-

veres i specialcontainere der er opstillet på genbrugspladserne samt på centrale 

steder i kommunen, f.eks. ved supermarkeder. Der er i hele kommunen et stort 

antal afleveringssteder for glas, dåser og plastflasker.  

Der blev i 2013 indsamlet i alt 1.037 tons glas, dåser & plastflasker til genbrug. 

Potentialet i Frederikshavn Kommune for emballageaffald af glas, metal og plast 

er opgjort til ca. 80 kg pr. husstand pr. år. Af det samlede potentiale blev ca. 44 

% indsamlet til genanvendelse i 2013 via indsamlingsordningen. 

I henhold til EU’s Emballagedirektiv, stilles der krav om genanvendelse af mindst 

55 procent af emballageaffaldet. Der er særskilte mål for hver emballagefraktion.  

2.3.4 Storskrald 

Ud over aflevering af storskrald på genbrugspladserne kan husstandende i Frede-

rikshavn Kommune benytte en indsamlingsordning for visse typer storskrald, som 

husstandene ikke selv har mulighed for at aflevere på en genbrugsplads. Indsam-

lingsordningen fungerer som en bestillingsordning, hvor husstandene skal bestille 

afhentning hos AVØ. 

Storskraldsordningen omfatter f.eks. møbler, inventar og andre større gen-

stande, men ikke haveaffald, bygningsaffald eller store mængder affald. Benyttel-

se af storskraldordningen er forbeholdt husstande og er indeholdt i miljø- og gen-

brugsafgiften. 
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2.3.5 Batterier 

I Frederikshavn Kommune kan brugte batterier afleveres i en klar plastpose der 

anbringes på låget af affaldsstativ/affaldsbeholder forud for tømningen. 

I forbindelse med tømning af dagrenovation medtages posen med batterier som 

en separat miljømæssig forsvarlig indsamling. I posen kan også aflevere mindre 

elektronik med batterier. 

Endvidere kan brugte batterier afleveres på genbrugspladser eller i særlige gule 

indsamlingsspande der er opstillet på flere af de steder, hvor der kan købes nye 

batterier. 

Bilbatterier og andre store batterier skal afleveres på genbrugspladserne. 

I 2013 blev der i alt indsamlet 81 tons brugte batterier i Frederikshavn Kommune 

til særlig behandling. 

2.4 Deponerings- og forbrændingsanlæg 

Oversigt over og beskrivelser af deponerings- og forbrændingsanlæg, som kom-

munen anvender eller anviser til, samt oplysninger om tilførte mængder af affald 

og kapacitet til rådighed. 

2.4.1 Deponeringsanlæg 

I Frederikshavn Kommune er der ét større deponeringsanlæg, der er beliggende 

på Ravnshøj Miljøanlæg. Deponeringsanlægget har status som anlæg med kyst-

nær beliggenhed.   

Deponeringsanlægget omfatter deponeringsenheder til blandet affald samt speci-

aldeponier. Ravnshøj Miljøanlæg ejes af Frederikshavn Kommune og drives af 

AVØ. Ravnshøj Miljøanlæg er beliggende på adressen Stenvej 8, 9900 Frederiks-

havn. 

Deponeringsanlægget til blandet affald består af i alt 5 deponeringsenheder, 

hvoraf 2 deponeringsenheder er anlagt og heraf er 1 deponeringsenhed taget i 

brug i 2010. Tilsammen må der i alt deponeres 420.000 tons affald i de 5 depone-

ringsenheder.  

I 2013 blev der deponeret 2134 tons blandet affald. Med de nuværende tilførsler 

af blandet affald til deponering forventes kapacitet i de 2 anlagte deponeringsen-

heder til ca. 35 - 40 år. 

Med de yderligere 3 planlagte, men ikke anlagte deponeringsenheder til blandet 

affald, forventes deponeringskapacitet for blandet affald til yderligere mere end 

ca. 100 år.  

Specialdeponierne på Ravnshøj Miljøanlæg består af specialdeponi til mineralsk af-

fald, til olieforurenet jord og til asbestaffald. 

I 2013 blev der deponeret 1.065 tons mineralsk affald, 1.369.tons olieforurenet 

jord samt 36 tons asbestholdigt affald. 

Deponeringsenhederne til mineralsk affald samt asbestaffald er blevet udvidet i 

2014. Med udvidelsen er der i specialdeponierne kapacitet til yderligere ca. 40 – 

50 år.  
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2.4.2 Forbrændingsanlæg 

I Frederikshavn Kommune er der 2 affaldsforbrændinganlæg, Frederikshavn Af-

faldskraftvarmeværk og Skagen Forbrænding.  

På de 2 anlæg blev der i 2013 forbrændt i alt 42.966 ton affald foruden biobrænd-

sel og støttebrændsel. 

Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk er det største af de 2 forbrændingsanlæg. 

Det er beliggende i den nordvestlige del af Frederikshavn by, på adressen Vend-

sysselvej 201, 9900 Frederikshavn. 

Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk blev sat i drift i 1993. Den 1. januar 2011 

solgte den daværende ejer DONG forbrændingsanlægget til AVØ A/S. 

I forbindelse med overtagelsen blev der udarbejdet en analyse af værkets tilstand 

og forventede levetid. Det forventedes dengang, at værket kunne køre ca. 10 år 

endnu, hvis der blev foretaget den nødvendige løbende vedligeholdelse. Til den tid 

kan det så vurderes, om der skal foretages yderligere levetidsforlængelse. 

Affaldskraftvarmeværket har en kapacitet på 4,5 ton affald i timen og brænder ca. 

70 % af det brændbare affald i Frederikshavn Kommune og leverer 35 % af fjern-

varmen til Frederikshavn by. Derudover producerer værket strøm svarende til for-

bruget i ca. 3.500 husstande. 

Forbrændingsanlægget har en kapacitet på 36.000 ton pr. år og har i 2013 haft 8221 
driftstimer. Der er produceret 17.618 MWh el og 79.117 MW fjernvarme på basis af 
energiindholdet i 34.168 tons affald, 560 tons bio brændsel og 31 tons olie. Produktio-
nen og forbrændingen af affald ligger i samme niveau som de foregående år.  

Skagen Forbrænding er beliggende i industriområdet ved Buttervej i den nordlige 

del af Skagen by på adressen Buttervej 64, 9990 Skagen. 

 

Det nuværende Skagen Forbrænding blev sat i drift i 1979 som afløsning for et 

ældre affaldsforbrændingsanlæg fra 1967. Affaldsforbrændingsanlægget i Skagen 

producerer fjernvarme og er et forholdsvist lille anlæg med en kapacitet på 1,5 

tons i timen. 

 

Forbrændingsanlægget har en kapacitet på 12.500 ton affald pr. år. I 2013 blev 

der produceret 28.231 MWh fjernvarme på basis af 10.632 ton affald og 885 tons 

biomasse. Forbrændingsanlægget i Skagen er tæt på at være udtjent. 

2.5 Affaldsbehandlingsanlæg 

Oplysninger om sorterings- og behandlingsanlæg m.v., som kommunen anvender 

eller anviser til. 

2.5.1 Sorteringsanlæg for papir og pap 

Papir og pap fra husstandsindsamlinger samt fra genbrugspladser sorteres på et 

privat sorteringsanlæg. I 2013 er Stena Recycling A/S benyttet som sorteringsan-

læg.  

En del andre sorteringsanlæg for papir og pap benyttes for den erhvervsmæssige 

del af mængden af papir og pap. 
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2.5.2 Sorteringsanlæg for emballageglas, -plast og -metal 

Emballager af glas, plast og metal fra indsamlingsordningen for husstande sorte-

res på et privat sorteringsanlæg. I 2013 er virksomheden MFC A/S i Karup benyt-

tet som sorteringsanlæg. 

2.5.3 Jern og metal 

Jern og metal modtages på alle genbrugspladserne, hvorfra det afsættes til gen-

anvendelse gennem private genbrugsvirksomheder.  

På genbrugspladserne blev der i 2013 modtaget i alt 1.390 tons jern og metal. 

Produktionsvirksomheder og andre erhverv benytter i stor udstrækning afsætning 

gennem private ordninger med genbrugsvirksomheder.   

2.5.4 Plastfolie og PVC 

Husstande og erhverv kan aflevere plastfolie og PVC affald på nogle af genbrugs-

pladserne. 

Plastfolie videresendes til genanvendelse. 

PVC affald sorteres i henholdsvis blød PVC og i hård PVC. Hård PVC kan generelt 

genanvendes, mens blød PVC deponeres.  

I 2013 blev der på genbrugspladserne afleveret 38 tons plastfolie og PVC affald. 

2.5.5 Elektronikaffald (WEEE) 

Der er producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr, WEEE. Produ-

centansvar betyder, at producenter og importører af elektrisk og elektronisk ud-

styr for egen regning skal sørge for tilbagetagning og håndtering af affald af elek-

trisk og elektronisk udstyr, som producenten eller importøren har markedsført.  

I praksis administreres ordningen ved, at de forskellige importører og producenter 

står for tilbagetagning af en forholdsmæssig andel af affaldsmængden svarende til 

den andel, de hver især markedsfører. 

Husholdninger og erhverv kan aflevere deres affald af elektrisk og elektronisk ud-

styr på kommunens genbrugspladser. Endvidere har erhverv mulighed for at 

komme af med WEEE ved at aflevere det til producenten/importøren eller direkte 

til en oparbejdningsvirksomhed. 

I 2013 blev der indsamlet 767 ton elektronikaffald i kommunen via den kommu-

nale indsamlingsordning.  
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2.5.6 AVØ’s genbrugspladser, miljøanlæg og forbrændingsanlæg 

 

Figur 2.5.1 Oversigtskort 
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2.5.7 Sorteringsanlæg 

AVØ har sorteringspladser for blandet affald til deponering på Ravnshøj Miljøan-

læg og på Skagen Miljøanlæg og Genbrugsplads. Affald til deponering gennemgår 

her en frasortering af genanvendelige affaldsfraktioner samt affald til forbrænding 

inden det transporteres til deponering på deponeringsenheden. 

Sorteringen foregår maskinelt med læssemaskine med polygrab. 

Herudover er der ikke sorteringsanlæg i AVØ’s regi ud over den sortering der fore-

tages af kompost, affaldsforbrændingsslagge og nedknust bygge- og anlægsaf-

fald. 

2.5.8 Kompostering af haveaffald  

Haveaffald fra husholdninger og erhverv indsamles på genbrugspladserne. Herud-

over har erhverv mulighed for at aflevere større mængder have- og parkaffald di-

rekte på miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen samt på genbrugspladsen i Sæby. 

Der er behandlingsanlæg for haveaffald på Ravnshøj Miljøanlæg, på Skagen Miljø-

anlæg og Genbrugsplads samt på Sæby Genbrugsplads.  

De 3 behandlingsanlæg (komposteringsanlæg for haveaffald) har en årlig kapaci-

tet på: 

Ravnshøj  8.000 tons pr. år 

Skagen 3.000 tons pr. år 

Sæby 3.500 tons pr. år 

Grene, træstød og rødder samt andet større vedmateriale bliver sorteret fra og 

ført til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg som biomasseaffald i henhold til 

bestemmelserne i Biomassebekendtgørelsen. 

Haveaffald modtages på alle genbrugspladserne samt på komposteringsanlægge-

ne som have- og parkaffald fra vognmænd og anlægsgartnere. Materialerne ned-

deles, hvorefter det komposteres. 

Komposteringen sker ved, at materialet neddeles og lægges i miler på 3 - 4 meter 

i højden. Efter nogle måneder bliver milerne vendt, og når der er gået ca. et år, er 

have- og parkaffaldet omdannet til kompost. Komposten sorteres og kan efterføl-

gende anvendes som gødning og jordforbedringsmiddel. 

2.5.9 Affaldsforbrændingsslagge 

Affaldsforbrændingsslagge fra forbrændingsanlæggene i Frederikshavn og Skagen 

samles på Ravnshøj Miljøanlæg til oplagring og sortering. Efter frasortering af me-

taller til genanvendelse afsættes slaggen til anlægsformål, hvor det kan erstatte 

naturgivne råstoffer. 

I 2013 var den samlede slaggemængde fra affaldsforbrænding i Frederikshavn og 

Skagen 8.721 tons. Det giver en slaggeprocent på ca. 19 % af den forbrændte af-

faldsmængde. 

Den rå slagge fra affaldsforbrænding indeholder ca. 15 % metaller, hvoraf ca. 90 

% kan genanvendes. 

Genanvendelse af disse metaller er ikke medregnet under de samlede genanven-

delsesprocenter. 



Frederikshavn Kommune   Affaldsplan 2014 - 2024 

Udkast affaldsplan v. 2.3, version 2.3a rev. Juli 2015 Side 18  

 
 

2.5.10 Behandlingsanlæg for bygge- og anlægsaffald 

AVØ har sorterings- og behandlingsanlæg for bygge- og anlægsaffald på Ravnshøj 

Miljøanlæg.  

Der modtages bygge- og anlægsaffald på alle genbrugspladserne. Afhængig af 

pladsens størrelse er der mulighed for ved aflæsning at sortere affaldet i følgende 

fraktioner:  

 Blandet beton/tegl 

 Murbrokker/Tegl 

 Beton 

 Jord & Sand 

På Skagen Miljøanlæg og Genbrugsplads er der ud over det almindelige modtage-

anlæg til mindre mængder et areal til at modtage større mængder bygge- og an-

lægsaffald.   

I 2013 var den samlede mængde bygge- og anlægsaffald der blev modtaget på 

AVØ’s anlæg 9.865 tons.  

Herudover er der en række private firmaer der driver aktiviteter med nedknusning 

og sortering af bygge- og anlægsaffald. 

2.5.11 Spildevandsslam 

De tre store renseanlæg i Frederikshavn Kommune producerede i 2013 ca. 3.850 

tons slam regnet som tørstof. Slammet fra både Skagen og Sæby renseanlæg er 

klassificeret som A slam, og bliver bortskaffet ved udspredning på landbrugsjord. 

Slammet fra Frederikshavn Renseanlæg er klassificeret som B slam. Slammet 

overholder kravværdierne for tungmetaller, men overskrider kravværdierne for 

miljøfremmede stoffer, nemlig PAH – der primært stammer fra olieholdige produk-

ter. For at nedbringe indholdet af miljøfremmede stoffer, bliver slammet fra Fre-

derikshavn Renseanlæg komposteret, før det udbringes på landbrugsjord. 

2.6 Genbrugspladser 

I Frederikshavn Kommune er der i dag 16 genbrugspladser fordelt over kommu-

nen. Genbrugspladsernes placering fremgår af oversigtskortet, figur 2.5.1.  

På genbrugspladserne blev der i 2013 tilsammen modtaget i alt 34.834 tons af-

fald. Det er et mindre fald i forhold til de tidligere 2 år. Som gennemsnit over de 

seneste 6 år er der modtaget ca. 37.100 tons affald. 

I diagram 2.6.1 vises den samlede mængde affald modtaget på genbrugspladser-

ne i perioden 2008 – 2013.   
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Diagram 2.6.1 Genbrugspladser - Samlet affaldsmængde 2008 – 2013. 

 

Genbrugspladserne er meget forskellige med hensyn til størrelse, åbningstider og 

de affaldsfraktioner der kan afleveres. 7 af genbrugspladserne er meget små 

pladser med begrænsede åbningstider og hvor der kun er mulighed for aflevering 

af et mindre antal forskellige affaldsfraktioner. 

De 4 største genbrugspladser er beliggende i Frederikshavn C, Ravnshøj, Skagen 

og Sæby. Disse 4 pladser modtog i 2013 tilsammen mere end 76 % af den samle-

de mængde affald, svarende til 26.568 tons.  

Til sammenligning modtog de 4 mindste af genbrugspladserne under 2 % af den 

samlede mængde affald, svarende til 657 tons pr. år.   

De resterende 5 mellemstore genbrugspladser modtog i 2013 i alt 5.531 tons af-

fald, svarende til ca. 16 % af den samlede mængde. 
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Diagram 2.6.2 Genbrugspladser - Samlet affaldsmængde fordelt på pladser. 

 

De 7 små genbrugspladser er alle beliggende i den del af kommunen der omfatter 

den gamle Frederikshavn kommune. For disse pladser er den ugentlige åbningstid 

mellem 8 og 9½ time fordelt på en eftermiddag om ugen samt nogle timer på lør-

dage.  

For de øvrige genbrugspladser har 2 genbrugspladser åbent mere end 60 timer 

pr. uge, 2 genbrugspladser har åbent mere end 50 timer pr. uge og 2 genbrugs-

pladser har åbent mere end 35 timer pr. uge. De resterende 3 genbrugspladser 

har åbent 15 timer pr. uge. Ingen pladser har søndagsåbent, men alle har åbent 

på lørdage.  

Den indbyrdes afstand mellem genbrugspladserne i den gamle Frederikshavn 

kommune er relativ lille.   

På genbrugspladserne er der mulighed for aflevering af de affaldsfraktioner fra 

husholdninger der ikke er etableret indsamlingsordninger for. Erhverv har mulig-

hed for aflevering af de samme affaldsfraktioner, men kun med biler under en to-

talvægt på 3500 kg og mod gebyr. 

Opdelt på 20 forskellige affaldsfraktioner er affaldsmængderne der er modtaget 

på genbrugspladserne i 2013 vist i diagram 2.6.3. 
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Diagram 2.6.3 Genbrugspladser - Samlet affaldsmængde fordelt på affaldsfraktioner. 

 

Med den nuværende placering af genbrugspladser i Frederikshavn Kommune er 

der under 10 km svarende til ca. 12 minutters kørsel til den nærmeste genbrugs-

plads for mere end 98 % af befolkningen, og ingen bolig eller erhverv har mere 

end 12-13 km til den nærmeste genbrugsplads.   

Genbrugspladsen i Sæby blev ombygget og totalrenoveret i 2011-2012. Gen-

brugspladsen i Ravnshøj er under en udbygning og ombygning der forventes fær-

dig primo 2015. 

De øvrige store genbrugspladser i Frederikshavn C og Skagen og de mellemstore 

pladser er med faciliteter af nyere dato og er alle godt vedligeholdte.  

Genbrugspladserne kan benyttes af husholdninger og erhverv med biler under en 

totalvægt på 3500 kg. Erhverv betaler særskilt gebyr. 

Det vurderes at ca. 15 % af det affald der modtages på genbrugspladserne kom-

mer fra erhverv. 
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2.7 Udgifter og gebyrer 

Oplysninger om kommunens omkostninger ved håndtering af affald fordelt på 

ordninger for husholdninger og virksomheder. 

 

2.7.1 Takster og gebyrer  

For husholdninger er udgifterne til affaldsområdet opdelt på en miljø- og gen-

brugsafgift samt en renovationsafgift. Disse afgifter betales til kommunen og op-

kræves af Frederikshavn Forsyning. 

Miljø- og genbrugsafgiften dækker kommunens drift af de forskellige genbrugs-

ordninger som f.eks. indsamling af glas, pap og papir samt drift af genbrugsplad-

serne i kommunen samt miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen. 

Renovationsafgiften omfatter for tømning af sæk eller container med dagrenovati-

on. De aktuelle afgifter og takster for 2014 fremgår af efterfølgende tabeller: 

Miljø- og genbrugsafgift husstande Miljø- og genbrugsafgift 

kr./år inklusive moms 

 Pr. helårsbolig/lejlighed 1.218,75 

 Pr. sommerhus/værelse 875,00 
Tabel 2.7.1 Miljø- og genbrugsafgift 

Takstoversigt  Renovation 

kr./år inklusive moms  

Dagrenovationssæk Helårsrenovation (52 tømninger) 1.150,00 

Helårsrenovation, 14-dages tømninger 687,50 

Sommerhusrenovation (26 tømninger)  650,00 

Ekstra sæk (stykpris) 30,00 

Containere helårstømninger    

140 liter minicontainer 1.431,25 

240 liter minicontainer 2.081,25 

400 liter minicontainer 2.687,50 

600 liter minicontainer 3.437,50  

800 liter minicontainer 4.250,00 

Containere 14-dages tømninger    

140 liter minicontainer 825,00 

240 liter minicontainer 1.150,00 

400 liter minicontainer 1.437,50  

600 liter minicontainer 1.812,50 

800 liter minicontainer 2.250,00 

Ekstra tømning 240 l – 800 l minicontainere Fra 72,50 til 115,20 

Molok-container pr. tømning 712,50 

Vippecontainer - erhverv (vægtbaseret renovation)   

Abonnement (pr. måned) 262,50 

Tømning (pr. gang) 600,00 

Affaldet afregnes efter forbrændingsanlæggets takst.   

Tabel 2.7.2 Takstoversigt 
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Ved erhvervsmæssig benyttelse af genbrugspladserne opkræves et særligt gebyr 

der fungerer som en kortordning. Køretøjer med en totalvægt op til 3500 kg med 

tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne. For hvert køretøj skal der ud-

stedes et kort, hvoraf der er 3 typer: 

 

Grønt kort Kun genanvendeligt affald Kr. 950 pr. bil ekskl. moms 

Gult kort Op til 4 tons pr. år Kr. 2.350 pr. bil ekskl. moms 

Rødt kort Op til 10 tons pr. år Kr. 4.700 pr. bil ekskl. moms 

Tabel 2.7.3 Erhvervsgebyr for benyttelse af genbrugspladser 

 

Erhverv kan endvidere benytte miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen samt for-

brændingsanlæggene i Frederikshavn og Skagen for større mængder affald til 

genanvendelse, behandling, forbrænding eller deponering. 

Priser gældende for 2014 for aflevering af affald i kr./ton affald: 

 

Affaldstype 
Behandlings 

pris 

Affaldsafgift I alt  

 

Kr. ekskl. moms 

Deponeringsområde (Ravnshøj):       

Blandet affald   400,00  475,00  875,00 

Eternitplader  400,00  475,00  875,00 

Usorteret affald  1.000,00  475.00  1.475,00 

Genbrugsområde:       

Blandet beton og tegl til nedknus-

ning 
 70,00  0,00  70,00 

Ren beton og sten til nedknusning  60,00  0,00  60,00 

Ren tegl og murbrokker til ned-

knusning 
 60,00  0,00  60,00 

Bygningsaffald til sortering   165,00  0,00  165,00 

Asfalt til nedknusning  60,00 0,00   60,00 

Haveaffald til kompost  150,00  0,00  150,00 

Grene og rødder  0,00  0,00  0,00 

Husdyrgødning til kompost  150,00  0,00  150,00 

Vandløbsgrøde til kompost   150,00  0,00  150,00 

Brændbart affald       

Sorteret forbrændingsegnet affald 

under 1 meter  
 430,00  0,00  430,00 

Sorteret forbrændingsegnet affald 

til neddeling. 
680,00 0,00 680,00 

Specialdeponi og specialbehand-

ling (Ravnshøj): 
      

Olieforurenet jordtyper  400,00  0,00  400,00 

Olieforurenet jord til behandlings-

plads 
 450,00  0,00  450,00 

Tabel 2.7.4 Behandlingstakster 
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2.7.2 Driftsregnskab 

Indtægter og udgifter ved drift af affaldsordninger og anlæg. 

Driftsregnskab (ekskl. moms) 
2013 2012 

(1.000 kr.) (1.000 kr.) 

Indtægter:   

Miljø- og genbrugsafgift  34.000 32.000 

Renovationstakster husholdninger 31.226 31.166 

Genbrugspladser, erhverv 906 516 

Andre indtægter 800 800 

   

Indtægter i alt 66.932 64.482 

   

Udgifter:   

Indsamling af dagrenovation 30.100 29.900 

Indsamling af papir og pap 3.100 2.300 

Genbrugspladser 29.706 27.016 

Indsamlingsordning for storskrald 100 100 

Farligt affald 800 800 

Øvrige ordninger - glas, dåser og plastflasker 3.300 5.600 

Administrationsomkostninger 1.900 1.300 

Andre omkostninger 220 450 

   

Udgifter i alt 68.226 67.466 

   

Resultat -1.294 -2.984 

Tabel 2.7.5 Driftsregnskab 

 

2.7.3 Erhverv   

Erhverv benytter i stor udstrækning affaldsordninger der tilbydes af private af-

faldsaktører. 

Priserne for disse ydelser er individuelt aftalt mellem parterne afhængig af affalds-

fraktion og mængde mv. 
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3 MÅLSÆTNING 

3.1 Overordnede målsætninger 

Frederikshavn Kommunes målsætninger udstikker retningen for udviklingen af af-

faldsområdet for 2014 -2024. Målsætningerne følger de nationale retningslinjer og 

støtter den udvikling, der allerede er i gang på kommunalt niveau. 

Frederikshavn Kommune ønsker at fremme en bæredygtig udvikling i kommunen. 

Det betyder, at borgere og virksomheder indretter deres aktiviteter på affaldsom-

rådet på en bæredygtig måde, og at kommunen bidrager til at skabe de bedste 

betingelser for, at dette kan lade sig gøre. 

Frederikshavn Kommune har følgende overordnede målsætninger for miljø, ser-

vice og økonomi som skal indarbejdes i beslutninger vedrørende affaldsområdet. 

Miljø: 

 Vi skal forebygge dannelse affald. 

 Vi skal optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet. 

 Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affaldet. 

 Vi skal sikre, at nyttevirkningen af affaldsbehandlingen er høj. 

 Vi skal sikre godt arbejdsmiljø ved indsamling og behandling af affald. 

 

Service:  

 Vi skal fastholde et højt serviceniveau.  

 Vi skal gøre det let at sortere affald ved kilden.  

 Vi skal hente affald til tiden og minimere fejl.  

 Vi skal sikre god information om affaldsordningerne.  

 Vi skal bestræbe os på at få tilfredse borgere og virksomheder. 

Økonomi: 

 Vi skal skabe mest muligt miljø og service for pengene. 

 Vi skal udvikle administrativt enkle, driftssikre og økonomiske løsninger. 

 Vi skal erfaringsudveksle med hele affaldsbranchen for optimering. 

 Vi skal samarbejde med andre, hvor det giver økonomisk gevinst. 

 Vi skal organisere opgaverne, så de løses bedst og billigst.  

I efterfølgende målsætninger redegøres for kommunens målsætninger på de for-

skellige indsatsområder. 

Med baggrund i Regeringens ressourcestrategi opstilles målsætninger og indsats-

områder for den fremtidige affaldshåndtering i Frederikshavn Kommune. 

3.2 Affaldshierarkiet  

Affaldshierarkiet er det centrale grundlag for affaldshåndtering, hvor den måde af-

faldet behandles på er opstillet i en prioriteret rækkefølge. Den kommunale af-

faldshåndtering skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet. 

Affaldshierarkiet prioriterer affaldshåndteringen og rangordner de forskellige må-

der at behandle affald på, alt efter hvor godt det er for miljøet. Forebyggelse mod 

at affald opstår prioriteres derfor højere end genanvendelse, genanvendelse prio-

riteres højere end forbrænding, og forbrænding prioriteres højere end deponering.  

I EU-affaldsdirektivet fra 2008 blev introduceret et affaldshierarki med 5 niveauer. 
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1. Affaldsforebyggelse 

2. Forberedelse med henblik på genbrug 

3. Genanvendelse 

4. Anden nyttiggørelse 

5. Bortskaffelse 

3.3 Fokusområder 

Regeringens visioner for affaldshåndteringen i Danmark er præsenteret i publika-

tionen ”Danmark uden affald” med undertitlen ”Genanvend mere - forbrænd min-

dre”  

Publikationen er fra oktober 2013 og visionerne er udmøntet i Ressourceplan for 

affaldshåndtering 2013-2018, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2014. 

Regeringen sætter fokus på følgende 6 hovedindsatsområder: 

1. Mere genanvendelse af affald fra husholdninger og servicesektor.  

2. Mere genanvendelse af elektronikaffald og shredderaffald.  

3. Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse.  

4. Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor.  

5. Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald.  

6. Grøn omstilling – nye erhvervsmæssige muligheder. 

3.4 Frederikshavn Kommunes målsætninger 

3.4.1 Målsætning for husholdningsaffald 

Det er regeringens ambition, at der i 2022 skal genanvendes 50 % af hushold-

ningsaffaldet.  

Det er Frederikshavn Kommunes mål at opfylde denne målsætning. For at nå må-

let, skal der imidlertid foretages ændringer i de nuværende ordninger. 

Det bliver nødvendigt at sortere det organiske affald i dagrenovationen fra det øv-

rige restaffald. Genanvendelse af det organiske affald (bioaffald) kan ske ved en 

biologisk behandling med energiudnyttelse. Restaffaldet skal stadig forbrændes.  

I husstande generes betydelige mængder organisk affald, alt fra madrester til kar-

toffelskræller. Vi vil i Frederikshavn Kommune etablere en ordning for organisk af-

fald, så næringsstoffer bliver fastholdt i et naturligt kredsløb og energien udnyt-

tes. 

Det er målsætningen, at indsamling af emballageaffald skal øges fra det nuvæ-

rende niveau gennem bedre udsortering i husholdningerne.  

3.4.2 Målsætning for bygge- og anlægsaffald 

Ved bygge- og anlægsarbejder og ved nedrivning af bygninger fremkommer store 

mængder afffald. Den største mængde er beton, tegl og asfalt og stort set hele 

denne mængde nedknuses og genanvendes i dag.  

Imidlertid indeholder en del af bygge- og anlægsaffaldet problematiske stoffer 

som PCB, asbest, bly og kviksølv. Da disse stoffer er farlige for miljø og sundhed 

er det vigtigt, at det kildesorterede bygge- og anlægsaffald er fri for disse stoffer.  
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Frederikshavn Kommune vil målrette en indsats, hvor de problematiske stoffer 

identificeres og frasorteres inden bygge- og anlægsaffaldet genanvendes.  

Indsatsen vil blive rettet til husholdninger og erhverv, dels som generel informati-

on og dels som målrettet information med krav til fremgangsmåde i forbindelse 

med nedrivningstilladelser. 

 

3.4.3 Målsætning for elektronikaffald 

Elektronikaffald indeholder mange værdifulde materialer der er begrænsede res-

sourcer som det er en miljømæssig gevinst at genanvende. For elektronikaffald er 

det målsætningen, at minimum:  

 75 % af elektronikaffald fra husholdninger indsamles i 2018 

 55 % af batterier indsamles i 2018 

Frederikshavn Kommune vil med en målrettet indsats øge indsamling og genan-

vendelse af elektronikaffald fra husholdninger og erhverv. 

 

3.4.4 Målsætning for forbrændingsanlæg 

Ressourcestrategien tager udgangspunkt i mere genanvendelse og mindre affald 

til forbrænding. Dette vil medføre, at behovet for forbrændingskapacitet bliver 

mindre i årene fremover både nationalt og lokalt. 

I Frederikshavn Kommune er der i dag et mindre underskud af affald til forbræn-

ding. Dette underskud er pt. dækket ind ved import af affald.  

Det er målsætningen, at den samlede forbrændingskapacitet i Frederikshavn 

Kommune skal tilpasses det mindre behov for forbrænding. 

Den fremtidige struktur for forbrændingsanlæg i Frederikshavn Kommune skal 

derfor nærmere planlægges med henblik på at optimere driften. 

 

3.4.5 Målsætning for genbrugspladser 

De 7 små genbrugspladser (Jerup, Elling, Kvissel, Skærum, Bangsbo, Gærum og 

Vangen) i Frederikshavn Kommune drives efter de oprindelige bestemmelser om 

drift og indretning. Pladserne er ikke miljøgodkendte og for fortsat drift kræves 

miljøgodkendelse af pladserne.  

Det vil medføre, at der skal der foretages ændringer på de 7 små genbrugsplad-

ser. Fysisk omfatter ændringerne udførelse af befæstede arealer, således alle ak-

tiviteter kan foregå på fast eller impermeabel belægning. Fra alle belagte arealer 

skal der udføres afvanding, der skal føres til kloak, enten til regnvand eller til spil-

devand. 

For gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger til ombygning af de 7 små 

genbrugspladser kræves en samlet investering på ca. 5,2 mio. kr. 

Med den nuværende struktur for genbrugspladser i Frederikshavn Kommune er 

der generelt et meget højt serviceniveau for brugerne. Dette er givet til udtryk 
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ved en tilfredshedsundersøgelse, hvor over 75 % af brugerne udtrykte sig ”meget 

tilfreds” med genbrugspladserne.  

16 genbrugspladser i en kommune af Frederikshavns størrelse er relativt mange. 

Det viser også afstandene mellem pladserne, hvor den mindste vejafstand mellem 

to genbrugspladser er 1,4 km og den største vejafstand er 20 km (Ska-

gen/Ålbæk). 

Der ligger en udfordring i at fastlægge en fremtidig struktur for genbrugspladser.  

Frederikshavn Kommunes målsætning for genbrugspladserne er: 

 Fastholdelses af genbrugspladsernes serviceniveau gennem effektivisering og 

tilpasning således, at  

o serviceniveauet målrettes pladsernes brug og behov 

o de større pladser fremtidssikres med hensyn til mulighed for at modta-

ge nye affaldsfraktioner som følge af øgede krav til genanvendelse. 

o antal og udformning af de mindre pladser tilpasses under hensyn til lo-

kale behov.  

3.4.6 Målsætning for samarbejde med nabokommunerne 

Hvis de fremtidige udfordringer for ressource og affaldsområdet bedst løses i 

samarbejder, er Frederikshavn Kommune åben for etablering af samarbejder med 

andre aktører på affaldsområdet, både kommuner og private. 

Der er samarbejde med nabokommunerne Brønderslev og Hjørring om bla. be-

handling og nyttiggørelse af bioaffald. Ligeledes er der samarbejde med flere 

nordjyske kommuner om anlæg til sortering af plast- og metalaffald. 

Frederikshavn Affald (tidligere AVØ) oplyser, at afsætningsmulighederne for den 

”tørre” genanvendelige fraktion – herunder plast, er begrænsede og ingen lokale 

afsætningsmuligheder på nuværende tidspunkt. 

Yderligere vil der være fokus på om der kan være et samarbejde med andre 

kommuner om f.eks. affaldsplanlægning, information af initiativer på affaldsområ-

det samt ved licitation og udarbejdelse af licitationsmateriale 

3.4.7 Målsætning for affaldsindsamling på offentlige steder: 

For at undgå henkastet affald og for at tilskynde til genanvendelse af affald vil 

Frederikshavn Kommune iværksætte initiativer til at forbedre affaldsindsamlingen 

på offentlige steder og ved offentlige arrangementer med fokus på: 

 Skraldespande og bobler, der er synlige i gadebilledet. Affaldsspande skal 

være synlige i gadebilledet, og det skal være åbenlyst, hvordan man sorte-

rer og kommer af med sit affald 

 Tilpasse affaldsordningerne efter aktuelle begivenheder. Sæsonvariationer 

er specielt i relation til strandgæster og særlige aktiviteter omkring blandt 

andet skove og parker 

 Derudover kan der være forskellige arrangementer som løb, musik, cykling 

mv. der tiltrækker mange mennesker på et område, og som kræver særlige 

affaldsordninger, mens det pågår 

Der er samarbejde med Center for Park og Vej om, at udvikle bedre skraldespan-

de og bedre information på bl.a. Palme Stranden. 



Frederikshavn Kommune   Affaldsplan 2014 - 2024 

Udkast affaldsplan v. 2.3, version 2.3a rev. Juli 2015 Side 29  

 
 

3.5 Frederikshavn Kommune´s tanker og holdninger til ressourcestrategien 

Det er fra regeringen meldt ud, at affaldsbehandlingen fremover i højere grad skal 

satse på at anvende materialeressourcerne i affaldet fremfor at anvende energien 

ved affaldsforbrænding. 

Regeringen vil med den nye strategi sætte skub i en bevægelse fra et "forbrug og 

forbrænd" Danmark over mod et samfund, hvor materialerne bruges igen og igen. 

Det handler om at se vores affald som ressourcer og udnytte ressourcer bedst 

muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt. 

Strategien sætter ambitiøse mål for genanvendelsen. Blandt andet skal vi genan-

vende mere end dobbelt så meget af husholdningsaffaldet i 2022. Kommunerne 

skal bidrage til at opfylde målet, og det er op til den enkelte kommune at skrue 

den bedste løsning sammen til deres lokale forhold. 

En større genanvendelse af tørre materialer som plastic, folie og metaller kræver 

en bedre udsortering af affaldet og en større efterspørgsel fra erhvervslivet. Der 

er forskelige udviklingsprojekter i gang på landsplan, som skal afklare, hvorvidt 

det er muligt af udsortere mere til genanvendelse.  

Der er i ressourcestrategien ikke taget stilling til, hvilke metoder eller teknologier 

der bedst kan øge genanvendelsen af materialerne i affaldet. Det er således op til 

kommunerne alene eller i fællesskab med andre, at finde metoder der er velegne-

de til forholdene i den enkelte kommune.  

For at finde rentable metoder er det vigtigt, at der praktiseres erfaringsudveksling 

og videndeling mellem kommuner og private aktører i affaldsbranchen. Heraf kan 

udspringe initiativer om samarbejder for at løse de fremtidige udfordringer som 

ressourcestrategien stiller. 
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4 PLANLÆGNING 

4.1 Fremtidige affaldsmængder 

Den samlede mængde affald der produceres i samfundet er afhængig af en del 

faktorer. En af faktorerne er samfundsøkonomien. I de senere år med lavkonjunk-

tur har man kunnet konstatere et mindre fald i de samlede affaldsmængder set i 

forhold til perioden før 2008. 

En forbedring af samfundsøkonomien, som flere tegn tyder på er på vej, vurderes 

dog kun i begrænset omfang at medføre ændringer i affaldsmængderne. En af år-

sagerne hertil vil være initiativer om affaldsforebyggelse og virkningerne af den 

kommende ressourcestrategi for affaldshåndtering.  

En anden faktor for de fremtidige affaldsmængder i Frederikshavn Kommune er 

befolkningsudviklingen og erhvervsaktiviteten. Ifølge Danmarks Statistiks befolk-

ningsfremskrivninger vil befolkningen i Frederikshavn Kommune i perioden frem 

til 2024 falde med ca. 3,4 %. Erhvervsaktiviteten vurderes til uændret eller svagt 

stigende.  

Det vurderes på baggrund af Miljøstyrelsen seneste fremskrivning af affalds-

mængderne, at de samlede affaldsmængder på landsplan frem til 2024 kun vil 

vokse svagt, med en årlig stigning på mellem ½ og 1 %.  

Det vurderes af affaldsforebyggelse i planperioden vil reducere stigningen i de 

samlede affaldsmængder så denne bliver mellem 0 % og ½ %.  

Indførelse af nye ordninger og muligheder for yderligere sortering af affald vil flyt-

te affaldsmængder fra en behandlingsform til en anden. 

Andelen af husholdningsaffald til genanvendelse vil stige som følge af nye initiati-

ver og tilsvarende vil mængden af husholdningsaffald til forbrænding falde. Affald 

til deponering vurderes uændret frem til 2024. 

De mange faktorer der har indflydelse på prognosen for de fremtidige affalds-

mængder gør et estimat vanskeligt. I tabel 4.1.1 er data for forventede fremtidige 

affaldsmængder angivet. 

 

 Gennemsnitlig 

årlig stigning 

År 2016 

tons 

År 2020 

tons 

År 2024 

Tons 

Samlet affaldsmængde  

fra husholdninger 
0,3 % 51.120 51.740 52.360 

Samlet affaldsmængde fra 

erhverv til AVØ’s anlæg 
0,4 % 26.350 26.780 27.210 

Tabel 4.1.1 Fremskrivning af samlede affaldsmængder 

 

De fremtidige affaldsmængder fra erhverv der håndteres udenfor AVØ’s regi, her-

under kildesorteret erhvervsaffald er ikke vurderet er ikke omfattet af fremskriv-

ningen. 
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4.2 Fremtidige indsamlingsordninger 

I dag forbrændes ca. 80 % af alt affald fra husholdningerne i Frederikshavn 

Kommune, opgjort efter de retningslinjer Miljøstyrelsen har opstillet for beregning 

af genanvendelsen af husholdningsaffald.  

Det er målsætningen i Regeringens ressourceplan, at 50 % af affald fra hushold-

ningerne skal genanvendes i 2022.  

For at kunne leve op til denne målsætning, skal der foretages ændringer af de nu-

værende ordninger for husholdningsaffald.  

I Frederikshavn Kommune skal der flyttes i alt ca. 10.000 tons husholdningsaffald 

fra forbrænding til genanvendelse for at opfylde målsætningen. Det vil være en 

udfordring og kræve en stor omstilling for alle, både kommune, affaldsselskab og 

husstande. 

For at kunne nå målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i Frede-

rikshavn Kommune i 2022, bliver det nødvendigt med en ændring af den nuvæ-

rende ordning for indsamling og behandling af dagrenovation.  

Indsamlingsordningerne omfatter i dag: 

 dagrenovation,  

 papir & pap,  

 glas, dåser & plastflasker (organiseret som bringeordning), 

 storskrald, 

 batterier. 

Ordningerne for indsamling af dagrenovation skal ændres, så en større genanven-

delse bliver mulig. Der skal gennemføres kildesortering af dagrenovationen med 

opdeling i bioaffald og i restaffald, og der skal indføres indsamlingsordninger for 

begge fraktioner som udbygning af den nuværende indsamling af dagrenovation.  

Herudover skal/kan den nuværende indsamlingsordning for papir & pap udbygges 

med indsamling af en eller flere af de fraktioner som nu indgår i bringeordninger-

ne og evt. andre ”tørre” genanvendelige fraktioner – f.eks. plast. 

Der arbejdes således henimod en udbygning af husstandsindsamlingen med – 

f.eks. en 4 delt indsamling af restaffald (dagrenovation), bioaffald, papir & pap og 

øvrige ”tørre” genanvendelige fraktioner. 

Ligeledes bliver det nødvendigt at øge andelen af genanvendelige materialer fra 

genbrugspladserne, bl.a. ved at udsortere genanvendeligt affald fra storskrald og 

brændbart affald på genbrugspladserne 

4.2.1 Indsamling af bioaffald fra husholdninger 

Det nationale mål om at opnå 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 

er ambitiøs, da det næsten er en tredobling i forhold til i dag. 

I dag indsamles bioaffald (organisk dagrenovation) som en del af det almindelige 

blandede dagrenovation som forbrændes på affaldsforbrændingsanlæg. Kun en 

meget lille del af det organiske affald, skønsmæssigt ca. 4 – 500 tons, bliver af 

enkelte husholdninger sorteret fra og hjemmekomposteret. 

Bioaffald udgør ca. 40 % af den samlede mængde dagrenovation i henhold til un-

dersøgelse udført af Miljøstyrelsen. Det giver et potentiale i Frederikshavn Kom-
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mune på ca. 6.800 tons bioaffald. Hvis det antages at ca. ¾ af potentialet kan ud-

sorteres ved kilden, svarer det til ca. 5.000 tons bioaffald. 

Husstandene skal fremadrettet sortere dagrenovationen i flere fraktioner. I stedet 

for det nuværende system med 1 sæk eller beholder til dagrenovation og 1 behol-

der til papir/pap-fraktionen, vil der blive stillet opsamlingsmateriel til rådighed, 

der kan håndtere de sorterede affaldsfraktioner. Ligeledes vil der blive fokuseret 

på nødvendigheden af indendørs indsamlingsmateriel, så husstandene enklere kan 

opbevare det sorterede affald. 

Bioaffald omfatter bl.a.: 

 Alle madvarer uden emballage 

 Brød- og kagerester 

 Kød og pålæg 

 Fedt og sovs 

 Fisk og fiskeben 

 Frugt og grøntsager 

 Kaffegrums og teblade med filter 

 Afskårne blomster 

 Æggeskaller 

Restaffald omfatter bl.a.: 

 Mælke- og juicekartoner 

 Tilsmudset plast 

 Kødbakker 

 Køkkenrulle og andet aftørringspapir 

 Stanniol og husholdningsfilm 

Indsamlingsordningen for dagrenovation ændres til en indsamling af bioaffald og 

en indsamling af restaffald. Tømningsintervaller for begge fraktioner kan være 14-

dags tømninger eller ugetømninger. 

Restaffaldet indsamles til forbrænding i lighed med den nuværende indsamlings-

ordning for dagrenovation. 

Bioaffaldet skal indsamles og behandles biologisk. Der er flere metoder og proces-

ser for biologisk behandling af bioaffald. Grundlæggende for alle er en biologiske 

behandling på et biogasanlæg, hvor energien tages ud og omdannes til varme og 

el, og hvor restproduktet består af fibre med en gødningsværdi, som kan udbrin-

ges på landbrugsjord. 

Der skal gennemføres en nærmere planlægning for endeligt valg af biologisk be-

handling af bioaffald.  

I samarbejde mellem AVØ og Frederikshavn Spildevand er der ved at blive lavet 

nogle tekniske undersøgelser af, om der er miljømæssige og økonomiske mulig-

heder for at bruge ledig kapacitet på rensningsanlæggets rådnetanke (biogasan-

læg) til at bioforgasse organisk affald. 

Fordelene ved projektet er, at der udnyttes eksisterende behandlingskapacitet, 

hvor der er afsætningsmulighed for både energien og restproduktet. Det eneste, 

der skal ny anlægges, er et forbehandlingsanlæg, som gør materialerne klar til 

modtagelse og behandling. 

Planlægning af ordningen vil starte i 2014 - 2015 og indførelse af den nye ind-

samlingsordning forventes i 2016 – 2018. 
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4.2.2 Brændbart affald og storskrald på genbrugspladser 

For at nå målsætningen om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald skal der 

ud over bioaffald udsorteres yderligere ca. 5.000 tons affald til genanvendelse. 

En del heraf kan opnås ved bedre sortering på genbrugspladserne af affald til for-

brænding, både småt brændbart affald og stort brændbart affald (herunder stor-

skrald). Om der kan udsorteres ca. 5.000 tons affald til genanvendelse fra de ca. 

8.500 tons brændbare affald der modtages på genbrugspladserne fra husholdnin-

ger er usikkert. 

Det er vigtigt, at der er metoder og teknologier til at behandle og nyttiggøre det 

udsorterede genanvendelige affald. 

Nye fraktioner kunne være: 

 Rent træ  

 Genbrug (møbler og indbo) 

En større genanvendelse kan opnås ved bedre udsortering af: 

 Plast 

 Pap  

 Jern og metal  

En metode til at tilskynde til en bedre udsortering af materialer til genanvendelse 

kunne være at nedtone fokus på containere til brændbart affald og supplere med 

flere containere til genanvendelige fraktioner. 

Ved at give brugerne denne mulighed og give yderligere information om udsorte-

ring af materialer til genanvendelse vil den samlede genanvendelse kunne for-

øges. 

Planlægning af ændringerne vil starte i 2014 - 2015 og indførelse af den nye ord-

ning forventes i 2015 – 2016. 

4.2.3 Emballageaffald 

Ordningen for indsamling af emballageaffald af glas, metal og plast er i Frederiks-

havn Kommune en bringeordning med specialcontainere der er opstillet på gen-

brugspladserne samt på centrale steder i kommunen. 

Potentialet i Frederikshavn Kommune for emballageaffald af glas, metal og plast 

er opgjort til ca. 80 kg pr. husstand pr. år. Af det samlede potentiale blev ca. 44 

% indsamlet til genanvendelse i 2013 via indsamlingsordningen. 

Det vurderes, at genanvendelsen af disse affaldsfraktioner kan øges med ca. 2 – 

300 tons pr. år gennem information vedr. eksisterende ordninger samt indsamling 

af en eller flere fraktioner hos husstandene og dermed opfylde krav i henhold til 

EU’s Emballagedirektiv. 

4.2.4 Papir og pap 

Indsamlingsordningerne for papir og pap har en høj genanvendelsesprocent i Fre-

derikshavn Kommune, over 70 %. 

Det vurderes, at det vil være vanskeligt at øge denne genanvendelsesprocent 

mærkbart, men en information til husholdningerne som gældende for emballage-

affald kan gennemføres. 
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4.3 Fremtidig affaldshåndtering 

En beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af det affald, som kommu-

nen indsamler eller anviser til behandling. 

 

De nuværende indsamlings– og anvisningsordninger af husholdningsaffald fort-

sætter i den kommende planperiode, suppleret med de ny ordninger der er be-

skrevet i afsnit 4.2. 

 

4.4 Behandlingsanlæg 

Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af det affald, som 

kommunen indsamler, samt hvor store mængder affald, der forventes tilført de 

enkelte anlæg. 

 

Benyttelse af de nuværende behandlingsanlæg fortsætter indtil videre i planperio-

den, med omtrent den tilsvarende mængde affald der behandles i dag. Som følge 

af konkurrenceudsættelse vil benyttelse af private affaldsbehandlingsanlæg kunne 

ændres i planperioden.   

 

4.5 Deponerings- og forbrændingsanlæg 

Deponerings- og forbrændingskapacitet, herunder behovet for etablering af yder-

ligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder af affald sammen-

holdt med de anvendte anlægs kapacitet og levetid. 

 

Frederikshavn Kommune er forpligtet til at sikre, at der er tilstrækkelig behand-

lingskapacitet for deponeringsegnet affald og affald til forbrænding fra både hus-

holdninger og erhvervsvirksomheder i kommunen. 

 

4.5.1 Deponeringsanlæg 

Med de nuværende tilførsler af blandet affald til deponering er der deponeringska-

pacitet i etablerede deponeringsenheder til blandet affald til 35 – 40 år. I ikke an-

lagte, men godkendte, deponeringsenheder er der kapacitet til yderligere ca. 100 

år med de nuværende tilførte mængder. 

I etablerede specialdeponier til mineralsk affald, til olieforurenet jord og til as-

bestaffald er der med de nuværende tilførsler kapacitet til ca. 40 – 50 år. 
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4.5.2 Forbrændingsanlæg 

Mængden af affald til forbrænding forventes fremover at blive reduceret med det 

organiske affald der sorteres fra dagrenovationen som bioaffald, samt andet gen-

anvendeligt affald der udsorteres fra affald til forbrænding. 

Behovet for forbrændingskapacitet vil derfor blive formindsket omtrent svarende 

til denne mængde. Hvis målsætningerne opfyldes vil det i år 2022 medføre ca. 

10.000 tons affald mindre til forbrænding. 

I den situation vil der være tilstrækkelig kapacitet på Frederikshavn Forbrænding 

til at forbrænde den samlede mængde affald til forbrænding fra Frederikshavn 

Kommune. 

Forbrændingsanlægget i Skagen er 35 år gammelt og har behov for væsentlige 

vedligeholdelsesarbejder fremover, hvis det fortsat skal holdes i drift. Forbræn-

dingsanlægget er relativt lille med en kapacitet på 12.500 tons pr. år. 

På den baggrund planlægges det, at forbrændingsanlægget i Skagen lukkes i den 

kommende planperiode. Herefter vil affald til forbrænding fra Skagen blive trans-

porteret til Frederikshavn Forbrænding. 

Planlægning af ændringen vil starte i 2015 - 2016 og den nye struktur forventes 

indført i 2017 – 2019. 

4.6 Genbrugspladser 

Den nuværende struktur for genbrugspladser planlægges ændret i den kommende 

planperiode. Den fremtidige struktur for genbrugspladser skal opfylde målsætnin-

gerne på området om bedre sortering og fremtidssikring med hensyn til mulighed 

for at modtage nye affaldsfraktioner. 

Som et nyt tilbud til publikum, planlægges indført søndagsåbning på gen-

brugspladserne i Ravnshøj, Sæby og Skagen samt øge åbningstiden på 

pladsen i Ålbæk. Åbningstiden på søndage vil være 6 timer, hvor pladserne vil 

være åbne for publikum i fuldt omfang. 

Mere end 95 % af husstandene i Frederikshavn Kommune vil kunne komme til en 

søndagsåben genbrugsplads på mindre end 20 minutter. Den maksimale køretid 

til en søndagsåben genbrugsplads vil blive ca. 30 minutter.  

Søndagsåbne genbrugspladser er en stor succes i mange af de mange kommuner, 

hvor dette er indført. 

En del af de 7 små deltidsåbne genbrugspladser (Jerup, Elling, Kvissel, Skærum, 

Bangsbo, Gærum og Vangen) er beliggende meget tæt på en større genbrugs-

plads.  

På baggrund af, at de små genbrugspladser er utidssvarende og kræver en større 

ombygning for at komme til at opfylde de nuværende regler om miljøgodkendelse 

og nye krav til indretning og drift, planlægges der en række service og effektivise-

rings tiltag for de 7 små genbrugspladser, jf. Frederikshavn Kommunes mål for 

genbrugspladserne (afsnit 3.4.5). For de 7 mindste pladser kan optimeringen be-

tyde, at enkelte pladser permanent eller som forsøg  

 nedlægges og borgerne henvises til nærmeste større plads  

 omdannes til selvbetjeningspladser med udvalgte genbrugsfraktioner 
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Planlægning af ændringen vil starte i 2015 - 2016 og den nye struktur forventes 

indført i 2015 – 2016.  
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4.7 Økonomi 

Planens økonomiske konsekvenser for kommunens budget og gebyrernes størrel-

se 

Eksempel på ny løsning med indsamling i fire fraktioner: 

De økonomiske konsekvenser i forbindelse med ændring af den nuværende dag-

renovationsindsamling til en indsamling af restaffald og bioaffald kan først fast-

lægges endeligt, når de nye ordninger er planlagt. 

En standardløsning for en standard husstand der bor i et enfamilieshus kan tage 

udgangspunkt i følgende forslag: 

Den nuværende 110 l sæk til dagrenovation med afhentning 1 gang pr. uge ud-

skiftes med en 140 l eller 190 l affaldsbeholder til restaffald med tømning hver 14. 

dag. Det nuværende sækkestativ med 110 l papirsæk beholdes til bioaffald der 

afhentes hver 14. dag. Afhentninger af restaffald og bioaffald forskydes med 1 

uge.  

 Bioaffald i papirsæk   tømningsfrekvens 2 uger 

 Restaffald (dagrenovation) i beholder tømningsfrekvens 2 uger 

Herudover skal/kan den nuværende indsamlingsordning for papir & pap udbygges 

med indsamling af en eller flere af de fraktioner som nu indgår i bringeordninger-

ne og evt. andre ”tørre” genanvendelige fraktioner – f.eks. plast. 

 Pap & papir i beholder  tømningsfrekvens 4 uger 

 Øvrig ”tørre” genanvendelige fraktion tømningsfrekvens 4 uger  

Der arbejdes således henimod en udbygning af husstandsindsamlingen med – en 

4 delt indsamling af restaffald (dagrenovation), bioaffald, papir & pap og øvrige 

”tørre” genanvendelige fraktioner. 

Hvis afhentningsformen fastholdes som i dag, hvor der afhentes på standplads, vil 

det medføre en mindre forøgelse af indsamlingen, da beholderne skal bringes til-

bage til standplads efter tømningen. Indsamlingen kan foregå i almindelige kom-

primatorbiler. 

Bioaffald opsamles i husstanden i papirposer for at undgå plast. Fulde papirsposer 

opsamles i papirsækken, der afhentes til biologisk behandling. Papirsposer udleve-

res til husstanden af AVØ. 

Restaffald indsamles til forbrænding i lighed med den nuværende indsamling af 

dagrenovation. Da mængden bliver reduceret med det bioaffald der er frasorteret, 

bliver der en besparelse i behandlingspris for forbrænding og energiafgift.   

Et foreløbigt overslag af de økonomiske konsekvenser for en standard husstand i 

kr. pr. husstand pr. år fremgår af efterfølgende tabel, hvor det er forudsat der ud-

sorteres ca. 170 kg bioaffald årligt: 
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Emne 
Mindre udgifter 

Kr. pr. år 

Merudgifter 

Kr. pr. år 

Indsamling (26 beholdertømninger á ca. 3 kr.)  80,00 

Papirsposer til bioaffald (ca. 250 stk. pr. år)  130,00 

Papirsæk (26 stk. pr. år) 80,00  

Affaldsbeholder (afskrives over 10 år)  30,00 

Affaldsforbrænding  90,00  

Forbehandling af bioaffald  40,00 

Biologisk behandling af bioaffald  70,00 

”Tørre” genanvendelige fraktioner  180,00 

Sum 170,00 350,00 

Merudgift pr. husstand  360,00 

Tabel 4.7.1 Økonomiske konsekvenser af indsamling af bioaffald & ”tørre” genanvendelig fraktion 
fra husstande  

De økonomiske konsekvenser af lukning af 7 genbrugspladser og samtidig indfør-

sel af søndagsåbent på pladserne i Ravnshøj, Skagen og Sæby. Vil være en be-

sparelse på anlægsomkostninger på kr. 5,2 mio. og besparelse på de årlige drifts-

omkostninger med kr. 0,7 mio.  

Frederikshavn Affald (tidligere AVØ) oplyser, at ændringen af genbrugspladsstruk-

turen og indførelse af søndagsåbent kan gennemføres i løbet af få måneder efter 

at affaldsplanen er endelig vedtaget. 

 

4.7.1 Affaldsgebyrer 

Stigningen i de fremtidige gebyrer som følge af gennemførelse af planen med ud-

sortering af bioaffald og den ”tørre” fraktion vil udgøre ca. 15 % ud over stignin-

gen i pristallet. 
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5 FORHOLDET TIL DEN NATIONALE RESSOURCEPLAN FOR AFFALDS-

HÅNDTERING  

En vurdering af i hvilket omfang planens foranstaltninger er i overensstemmelse 

med affaldshierarkiet, og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger 

af affaldshåndteringen. 

5.1 Fosfor 

En af betingelserne for alt liv er grundstoffet fosfor. Fosfor er en central byggesten 

for planter, dyr og mennesker, så uden fosfor, intet liv. Alt organisk stof indehol-

der derfor fosfor, men kun en del af det bliver genanvendt.  

Fosfor er en naturlig ressource, der som grundstof udvindes fra miner rundt om i 

verden. Ressourcen er begrænset og vil slippe op med store konsekvenser til føl-

ge. Dansk landbrug importerer hvert år ca. 50.000 tons fosfor, som primært 

kommer fra Marokko.  

Danmark kan blive næsten selvforsynende med fosfor, hvis vi begynder at genan-

vende mere fosfor.  

Fosfor i husdyrgødning og i spildevandsslam bliver udnyttet gennem udspredning 

på marker, men der er mere fosfor at hente ved at udnytte det organiske affald. 

De tiltag der omhandler om bedre udnyttelse af fosforressourcen støtter Frede-

rikshavn Kommune gennem de planlagte initiativer for bioaffald der er omfattet af 

denne affaldsplan. 
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Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Dialogmøde med Skærum borgerforening 25.09.2015 – sup. 
Tilbagemelding 28.10.2015 
Dok ID 138254 & Dok. ID 138270 
 
Møde 25.09.2015: 
Mandskab på genbrugsplads 
Udgangspunktet er, at Forsyningen ikke stiller mandskab til rådighed på 
genbrugsplads. Det er op til Skærum selv, hvorvidt der skal være 
mandskab på genbrugspladsen. 
Skærum præciserede, at der ikke er ønske om, at Skærum selv stiller 
mandskab til rådighed på genbrugspladsen 
 
Engagement 
Det, der berettiger en genbrugsplads i Skærum er, at der er et 
engagement fra Skærum side. Forstået på den måde, at der skal være 
velvilje til at sørge for, at genbrugspladsen drives efter bedste evne. 
Skærum var enig i dette 
 
Ansvar vedr. affaldssortering 
Skærum skal ikke holdes til ansvar for fuldstændig korrekt affaldssortering 
på genbrugspladsen. Ligeledes er det ikke Skærum ansvar, at bortvise 
borgere og/eller virksomheder, som ikke sorterer korrekt. 
Fremadrettet vil der blive indgået en aftale, hvor det præciseres, hvad 
Frederikshavn Kommune er ansvarlig for og hvad Skærum selv er 
ansvarlig for. 
 
Selvbetjeningsløsning 
Muligheder for diverse selvbetjeningsløsninger blev gennemgået. 
Skærum var positiv over for dette. 
 
Oplæg fra Skærum 
Oplæg fra Skærum blev gennemgået og Boie Frederiksen lovede, at 
fremsende oplægget til PMU-formand Anders Brandt Sørensen 
 
Liste over fraktioner 
Skærum ønsker en liste over mulige affaldsfraktioner, der kan afleveres på 
en genbrugsplads, eftersom en fremtidig genbrugsplads i Skærum kun kan 
rumme 4 containere. Frederikshavn Affald (tidligere AVØ) anmodes om at 
udarbejde listen samt mulighed for opstilling af glas-, papir- og 
tøjcontainere uden for genbrugspladsen. Ligeledes undersøges 
muligheden for 2-delte containere (hvorved der kan afleveres flere 
fraktioner). 
 
Diverse 
Snerydning blev nævnt som et forhold, der fremadrettet kan forbedres og 
fælles tilsyn på genbrugsplads blev nævnt som en fremtidig mulighed. 
 
Oplæg til aftale fra Skærum borgerforening – modtaget - 28.10.2015 
Følgende regelsæt er accepteret af borgerne: 

 Kommunal/forenings/brugerdreven plads uden fast opsyn og med 
fælles overordnet ansvar. 
 

 Kommunen opsætter infotavler om hvilke affaldstyper og definition 
på affaldstyperne der må afleveres på pladsen. Ligeledes ønskes 
en infotavle på lågen der fortæller om hvem der må aflevere affald 
på pladsen. 
 

 Kommunen indretter pladsen med et låsesystem der muliggør folk 

Ad. 1 
 
 
 
 
 
Bemanding og engagement 
Udgangspunktet for fortsat drift af 
genbrugspladsen i Skærum er, at 
borgerne/brugerne vil overtage driften. 
Borgerforeningen har 28. okt. 2015 meddelt at 
man er indstillet på dette 
 
 
 
 
 
 
Ansvar vedr. affaldssortering 
En forudsætning for at pladsen kan drives uden 
opsyn af Frederikshavn Affald er, at der ikke 
sker væsentlig fejlsorteringer på pladsen til 
skade for den samlede genanvendelse i 
Frederikshavn Kommune og som kan medføre 
behov for efterfølgende ekstra sortering hos 
Frederikshavn Affald. 
 
CTM er i dialog med Frederikshavn Affald om 
en aftale omkring tømning, skiltning, 
låsesystem, pladsleje, snerydning m.v. 
 
 
Selvbetjeningsløsninger 
CTM er i dialog med Frederikshavn Affald om at 
selvbetjeningsløsninger til glas og tøj, som nu 
findes inde på pladsen, placeres uden for 
hegnet. 
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at komme ind på pladsen. SMS modul er IKKE at foretrække 
grundet ældre mennesker, men også grundet dårlig mobil 
dækning i området. Skærum foreslår en låsebrik som kan kodes 
ind med åbningstider. Systemet er allerede kendt og bruges i bla. 
Kattegatsiloen i dag. Der skal defineres om hvem og om hvor 
langt ud i nærområdet der skal have låsebrik. 
Skærum ønsker flg. åbningstider for at tilgodese og undgå gener 
for dem der bor lige op af pladsen: 

o Mandag til fredag: 10.00 til 18.00 
o Lørdag:  10.00 til 14.00 
o Søndag:  Lukket 
o Skæve helligdage: Skal der laves aftale om 

 

 Det er ikke tilladt for erhvervs/industri kunder at aflevere affald på 
pladsen. Erhvervskunder henvises til Ravnshøj. Det skal dog 
defineres om hvor grænsen går, om den erhvervsdrivende må 
aflevere som privat person. Det er kommunens ansvar at sørge 
for at det bliver overholdt. Skærum vil informere om misbrug af 
forbuddet.  

 

 Max. 4 fraktioner uden miljøgodkendelse: 
o Småt brændbart 
o Jern/metal 
o Beton/tegl 
o Haveaffald 

 

 Vi mister således stort brændbart, pap, hvidevarer, deponi og 
farligt affald. Det henvises til Ravnshøj. 
 

 Glas, papir og tøjcontainere må placeres uden for hegnet. 
 

 Kommunen forsætter med at: 
o Betale pladsleje. 
o Tømme containere. Skærum informerer om hvornår de 

skal tømmes. 
o Vedligeholde pladsen. 
o Forestå snerydning, (det skal undersøges, da 

Bondgårdsvej i forvejen er nedprioriteret på det midterste 
stykke og heller ikke i dag bliver ryddet).   

o Afholde kursus for ”pladsmænd”, hvis nødvendigt.  
 

 Miljøbil og miljøspand i hjemmet til farligt affald er stadig uafklaret. 
 

 Hvis der sker misvedligeholdelse af pladsen fra Skærum borgernes 
side, er det kommunens pligt at rydde op og indskærpe over for 
borgerne om at holde orden. Skærum skal altså ikke lege politi over 
for hinanden, dog vil gentage overtrædelse ikke være tilrådeligt, da 
man så vil kigge aftalen igennem på ny. Vi har dog tiltro til at borgerne 
selv kan holde orden m.m.  

 
Skærum ser frem til et fortsat godt samarbejde om genbrugspladsen og 
ser frem til at være med til at løfte opgaven til alles glæde og tilfredshed.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At der ikke foretages ændringer i 
affaldsplanen. 
 
At der indgås aftale med Skærum 
borgerforening om drift af 
containerpladsen i Skærum. 
 
At aftalen evalueres i aug. 2017. 
 
At der indgås aftale med Frederikshavn 
Affald om 

 Tømning af containerne med 
tilbagemelding til CTM mht. 
sortering, ryddelighed og 
pladsens stand. 

 Skiltning på pladsen 

 Låsesystem  

 Betaling af pladsleje,  

 Snerydning    

 m.v. 
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2. Dialogmøde med Elling Borger- & Grundejerforening. 10.11.2015 
Dok ID 408909 
 
Følgende spørgsmål blev diskuteret: 
 
Mandskab og faciliteter på genbrugsplads 
Udgangspunktet er, at Forsyningen ikke stiller mandskab til rådighed på 
genbrugsplads. Det er op til Elling selv, hvorvidt der skal være mandskab 
på genbrugspladsen. 
CTM vil undersøge muligheder for kode-lås. 
 
Engagement 
Det, der berettiger en genbrugsplads i Elling er, at der er et engagement 
fra Elling side. Forstået på den måde, at der skal være velvilje til at sørge 
for, at genbrugspladsen drives efter bedste evne. Elling bekræftede 
 
Ansvar vedr. affaldssortering 
Elling skal ikke holdes til ansvar for fuldstændig korrekt affaldssortering på 
genbrugspladsen. Ligeledes er det ikke Elling ansvar, at bortvise borgere 
og/eller virksomheder, som ikke sorterer korrekt. 
Fremadrettet vil der blive indgået en aftale, hvor det præciseres, hvad 
Frederikshavn Kommune er ansvarlig for og hvad Elling selv er ansvarlig 
for. 
 
Fraktioner 
På genbrugspladsen vil der fremover blive mulighed for aflevering af 4 
fraktioner; haveaffald, småt brændbart, jern/metal samt tegl/beton. 
 
Diverse 
Elling vil informere på borgerforeningens hjemmeside omkring 
genbrugspladsen. 
Praktiske problemer løses i fællesskab med CTM, som f.eks. snerydning 
på genbrugspladsen m.v. 
CTM checker op på placering af Strandby genbrugsplads ved revision af 
miljøgodkendelse 
 
Aftale 
Aftalen om, at Elling selv driver genbrugspladsen gælder indtil CTM og 
Elling i fællesskab har ønske om, at lave aftalen om. 
Hvis Elling i fremtiden ikke ønsker en genbrugsplads i Elling, har CTM fuld 
forståelse for dette. Der er ingen pligt om, at der skal være en 
genbrugsplads i Elling. 
 
 

 

Ad. 2 

 
 
 
 
 
Bemanding og engagement 
Udgangspunktet for fortsat drift af 
genbrugspladsen i Elling.  
 
 
 
Ansvar vedr. affaldssortering 
En forudsætning for at pladsen kan drives uden 
opsyn af Frederikshavn Affald er, at der ikke 
sker væsentlig fejlsorteringer på pladsen til 
skade for den samlede genanvendelse i 
Frederikshavn Kommune og som kan medføre 
behov for efterfølgende ekstra sortering hos 
Frederikshavn Affald. 
 
CTM er i dialog med Frederikshavn Affald om 
en aftale omkring tømning, skiltning, 
låsesystem, pladsleje, snerydning m.v. 
 
 
Selvbetjeningsløsninger 
CTM er i dialog med Frederikshavn Affald om at 
selvbetjeningsløsninger til glas og tøj, som nu 
findes inde på pladsen, placeres uden for 
hegnet. 

 
Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At der ikke foretages ændringer i 
affaldsplanen. 
 
At der indgås aftale med Elling 
borgerforening om drift af 
containerpladsen i Elling. 
 
At aftalen evalueres i aug. 2017. 
 
At der indgås aftale med Frederikshavn 
Affald om 

 Tømning af containerne med 
tilbagemelding til CTM mht. 
sortering, ryddelighed og 
pladsens stand. 

 Skiltning på pladsen 

 Låsesystem  

 Betaling af pladsleje,  

 Snerydning    

 m.v. 
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3. Dialogmøde med Kvissel Borgerforening – 26. 10.2015. 
Dok ID 138275 

 
Følgende spørgsmål blev diskuteret: 
 
Mandskab og faciliteter på genbrugsplads 
Udgangspunktet er, at Forsyningen ikke stiller mandskab til rådighed på 
genbrugsplads. Det er op til Kvissel selv, hvorvidt der skal være mandskab 
på genbrugspladsen.  
Kvissel intention med genbrugspladsen er, at borgerforeningen åbner og 
lukker pladsen i en start-periode, hvor der også vil være et forebyggende 
opsyn. Borgerforeningen stiller sig til rådighed for dette. Et ønske i den 
anledning var muligheden for et skur, som mandskabsfacilitet. 
På længere sigt, er Kvissel åben for en selvbetjeningsløsning. Diverse 
selvbetjenings-løsninger blev gennemgået og Kvissel var positiv over for 
dette.  
CTM vil undersøge muligheder for kode-lås  
 
Engagement 
Det, der berettiger en genbrugsplads i Kvissel er, at der er et engagement 
fra Kvissel side. Forstået på den måde, at der skal være velvilje til at sørge 
for, at genbrugspladsen drives efter bedste evne. 
Kvissel var enig i dette 
 
 
Ansvar vedr. affaldssortering 
Kvissel skal ikke holdes til ansvar for fuldstændig korrekt affaldssortering 
på genbrugspladsen. Ligeledes er det ikke Kvissel ansvar, at bortvise 
borgere og/eller virksomheder, som ikke sorterer korrekt. 
Fremadrettet vil der blive indgået en aftale, hvor det præciseres, hvad 
Frederikshavn Kommune er ansvarlig for og hvad Kvissel selv er ansvarlig 
for. 
Kvissel gav udtryk for ønske om kvartal/halvårlig evaluering af, hvorledes 
ordningen med drift af genbrugspladsen fungerer, sammen med CTM 
 
Fraktioner 
På genbrugspladsen vil der fremover blive mulighed for aflevering af 4 
fraktioner; haveaffald, småt brændbart, jern/metal samt tegl/beton.  
Diskussion omkring mulighed for, at miljøbil én gang om måneden kunne 
komme forbi genbrugspladsen i Kvissel 
 
Diverse 
Kvissel vil informere på borgerforeningens hjemmeside omkring 
genbrugspladsen, definition af affaldsfraktioner, åbningstider og anden 
relevant info.  
Praktiske problemer løses i fællesskab med CTM, som f.eks. snerydning 
på genbrugspladsen m.v. 
 
 
Aftale 
Aftalen om, at Kvissel selv driver genbrugspladsen gælder indtil CTM og 
Kvissel i fællesskab har ønske om, at lave aftalen om. Der er ingen fast 
tidshorisont på aftalen. 
 
Tilbagemelding 
På mødet meddelte Kvissel, at de er positiv indstillet for løsning med, at 
drift af genbrugspladsen overdrages til Kvissel og borgerforeningen. 
  

 

Ad. 3 

 
 
 
 
Bemanding og engagement 
Udgangspunktet for fortsat drift af 
genbrugspladsen i Kvissel.  
 
 
 
Ansvar vedr. affaldssortering 
En forudsætning for at pladsen kan drives uden 
opsyn af Frederikshavn Affald er, at der ikke 
sker væsentlig fejlsorteringer på pladsen til 
skade for den samlede genanvendelse i 
Frederikshavn Kommune og som kan medføre 
behov for efterfølgende ekstra sortering hos 
Frederikshavn Affald. 
 
CTM er i dialog med Frederikshavn Affald om 
en aftale omkring tømning, skiltning, 
låsesystem, pladsleje, snerydning m.v. 
 
 
 
Selvbetjeningsløsninger 
CTM er i dialog med Frederikshavn Affald om at 
selvbetjeningsløsninger til glas og tøj, som nu 
findes inde på pladsen, placeres uden for 
hegnet 
 
 
 
 
 

. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At der ikke foretages ændringer i 
affaldsplanen. 
 
At der indgås aftale med Kvissel 
borgerforening om drift af 
containerpladsen i Kvissel. 
 
At aftalen evalueres i aug. 2017. 
 
At der indgås aftale med Frederikshavn 
Affald om 

 Tømning af containerne med 
tilbagemelding til CTM mht. 
sortering, ryddelighed og 
pladsens stand. 

 Skiltning på pladsen 

 Låsesystem  

 Betaling af pladsleje,  

 Snerydning   
 m.v. 
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3. Revision af betalingsvedtægt for Frederikshavn 
Spildevand A/S

Lukket sag

Sagsnr: 
Sbh: reha

Besl.komp: BESTSagsfremstilling
Revision af betalingsvedtægten Januar 2015 jf. bilag 1. 
Betalingsvedtægten Januar 2016 er udarbejdet i henhold til lov om 
betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. nr. 633 af 7. juni 
2010 og ændret jf.

1. bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for 
særligt forurenet spildevand

2. lov nr. 56 af 27. januar 2015 om afdragsordning samt drift og 
vedligeholdelse af private spildevandsanlæg

3. bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordning 
4. lov nr. 524 af 29. april 2015 om klageadgang 

I forhold til den gældende betalingsvedtægt er der foretaget ændringer 
vedrørende følgende punkter:

3.1.6 Henstand – punktet udgår - orientering
Frederikshavn Spildevand A/S kan yde henstand med betaling af 
tilslutningsbidrag.

- Da vi ikke yder henstand, har vi valgt at punktet fjernes

Ad 1 - 3.2.4 Særbidrag
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale 
særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige 
foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Frederikshavn 
Spildevand A/S' spildevandsanlæg. 
Frederikshavn Spildevand A/S vil opkræve særbidraget i 
overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. 

Grænseværdier for særligt forurenet spildevand
Kunder (virksomheder m.fl.), hvis afløbsvand har en forurening større 
end mindst en af nedenstående koncentrationer, pålignes et særbidrag 
med afsæt i de nationale grænseværdier foreslået af Naturstyrelsen i 
oktober 2015: 
Organisk stof COD: 1.400 mg/L 
Total kvælstof Total N: 90 mg/L
Total fosfor Total P: 15 mg/L 
Hvis den faktiske målte værdi er lavere end grænseværdien, skal der ikke 
pålignes et særbidrag for den aktuelle parameter.
Koncentrationen beregnes som vægtet gennemsnit (mg/l) ud fra et årligt 
antal spildevandsprøver. 

Prøvetagning 
Grundlaget for opkrævning af særbidrag er en opgørelse af 
forureningsindholdet i spildevandet. Opgørelsen udarbejdes ud fra et 
årligt antal prøver udtaget hos den enkelte virksomhed. Antallet af prøver 
afpasses i forhold til den forventede afledning.
Prøveudtagning og analyse udføres af akkrediteret laboratorium. 

Beregning af særbidrag for COD, N og P 
Særbidraget for den enkelte virksomhed beregnes som
SB = V * [(C-1400)/1000* kilopris for COD + (N-90)/1000* kilopris for N 
+ (P-15)/1000*kilopris for P]
hvor
C, N, P: vægtet gennemsnit (mg/L) af årets spildevandsprøver
Kilopris for COD, N og P: enhedspris angivet i prisbladet.
Eventuelle negative led sættes til nul.

Ved den årlige opgørelse af enhedspriserne til prisbladet for den 
særbidragsgivende belastning indgår:

Driftsudgifter 
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De særbidragsbetingede driftsudgifter opgøres ud fra målt 
spildevandsbelastning og slamproduktion samt regnskab. 

Kapitaludgifter

De særbidragsbetingede kapitaludgifter opgøres som afskrivning og 
forrentning af anlægsværdien svarende til den særbidragsbetingede 
belastning.

Administrationsudgifter

Frederikshavn Spildevand A/S opgør alle relevante udgifter til 
administration, der vedrører håndteringen af det opgjorte særligt 
forurenede spildevand fra den enkelte ejendom. Det omfatter i hvert 
tilfælde udgifter til opgørelse af forureningsindholdet, udgiftsberegning og 
dokumentation. Den del af administrationsudgifterne, som omfatter 
opgørelse af forureningsindholdet, udgøres ofte af prøvetagnings- og 
analyseomkostningerne. Derudover kommer den tid, der bruges på 
beregning og administration af opkrævningen. 

Driftsindtægter 

Indtægterne, som en virksomhed, der afleder særligt forurenet 
spildevand, kan generere, beregnes som en eventuel værdi af organisk 
stof (COD) afspejlet i biogasproduktion og/eller værdi i forhold til 
kvælstoffjernelse.

Opkrævning af særbidrag [med a conto]
Særbidraget opkræves ved 2 årlige a conto regninger baseret på 
foregående års vandforbrug og enhedspriser samt årets nye 
koncentrationsmålinger. Slutopgørelse beregnes, når vandforbrug og 
særbidragsgivende belastning er opgjort, og enhedspriser kan beregnes 
ud fra regnskabet. Slutopgørelse vil normalt ske i løbet af andet kvartal. 
Over- og underbetaling modregnes i næstfølgende a contoregning.

Ad. 2 og 3 - Afdragsordning og abonnementsordning for 
spildevand

- Lov nr. 56 af 27. januar 2015 om afdragsordning samt drift og 
vedligeholdelse af private spildevandsanlæg og bekendtgørelse 
nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordning

Folketinget har vedtaget en række lovgivninger med det formål at hjælpe 
trængte boligejere, som ikke har mulighed for at finansiere de 
nødvendige udgifter i forbindelse med påbud fra kommunen om forbedret 
spildevandsrensning.

Hensigten med ændringerne har været at hjælpe trængte boligejere, så 
det kan undgås, at ejerne bliver politianmeldt for ikke at kunne overholde 
påbudsfrister fra kommunerne om forbedret spildevandsrensning.
Ændringsforslagene omfatter to forskellige emner:

A. Påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning i det 
åbne land - Afdragsordning

B. Drift og vedligehold af eksisterende private spildevandsanlæg -
Abonnementsordning

Ad. A) – nyt punkt 3.1.6 Afdragsordning i det åbne land –
lovbestemt - orientering
Loven og den efterfølgende bekendtgørelse adresserer de situationer, der 
opstår i forbindelse med, at kommunen har udstedt et påbud om 
forbedret spildevandsrensning i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, 
stk. 4 og § 30, stk. 1. Med lovforslaget foreslås det, at hvis en 
ejendomsejer ved modtagelsen af et påbud fra kommunen om forbedret 
spildevandsrensning (dog ikke ved påbud om separatkloakering) ikke kan 
betale herfor og kan dokumentere, at husstandens samlede indkomst 
ligger under en fastsat indkomstgrænse på 300.000 kr., som forhøjes 
med ca. 39.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år til og med 
4 børn på ansøgningstidspunktet, kan kræve:

a) Minimumsfrist på 3 år for opfyldelsen af påbud fra kommunen om 
forbedret spildevandsrensning.

b) En afdragsordning, hvorefter spildevandsselskabet etablerer det 
påbudte anlæg og tilbyder ejendomsejeren en afdragsordning. 
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Renten er den markedsbaserede rente (den effektive rente på 10-
årige statsobligationer), som er opgjort på tidspunktet for 
indgåelse af aftalen tillagt 5 %, der er fastsat i loven til dækning 
af risikotillæg og administrationsomkostninger. Aktuelt vil 
niveauet således blive ca. 5,9 %.

Til sikkerhed for betalingen af beløbet med påløbne renter samt 
administrations- og risikotillæg tinglyser spildevandsforsyningsselskabet 
skadesløsbrev med pant i ejendommen. Skadesløsbrevet skal være med 
oprykkende prioritet. Afdragsperioden er fastsat til 20 år. Restgælden 
forfalder på tidspunkt for ejendommens overdragelse. 
Med den foreslåede ordning vil selskabet skulle tilbyde en afdragsordning, 
som i den nuværende form ikke sikrer selskabet mod tab, hvis kunden 
ikke kan fastholde sin betaling af afdrag. Hvis afdragsordningen ikke 
vedligeholdes, så har selskabet ingen anden mulighed end at overvælte 
omkostningerne til spildevandsforsyningens almindelige takster.

Det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt 
ejendomsejeren efter ansøgning skal tilbydes etablering af de nødvendige 
spildevandsanlæg samt en afdragsordning i forhold til betaling af 
tilslutningsbidrag og/eller omkostningerne ved etableringen af de 
nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen.
Hvis kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen, er selskabet 
forpligtet til at sende et tilbud på en afdragsordning. 

Ad. B) – Abonnementsordning - Anbefales ikke til betalingsvedtægten
Loven giver spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for at tilbyde alle 
ejendomsejere, som er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, at 
varetage driften og vedligeholdelsen af ejendomsejerens 
spildevandsanlæg mod betaling. Hvis spildevandsselskabet tilbyder en 
abonnementsordning, kan selskabet vælge at lade etablering af 
separatkloakering på private ejendomme være omfattet af ordningen, 
men kan også vælge, at ordningen ikke omfatter separatkloakering. Hvis 
selskabet vælger at lade etablering af separatkloakering være omfattet af 
ordningen, så er anlægsudgifterne omfattet. Dette ligger implicit i 
etablering af separatkloakering. 
Spildevandsanlægget vil fortsat være ejet af ejendomsejeren.
Der vil være tale om en privatretlig aftale mellem selskabet og den 
enkelte grundejer, og derfor er det frit for selskabet, om der tilbydes en 
sådan ordning.
Udgifterne forbundet med ordningen opkræves hos ejendomsejerne. Det 
er ikke hensigten, at den enkelte ejendomsejer alene dækker de 
omkostninger, som vedkommendes eget spildevandsanlæg giver 
anledning til, men derimod at samtlige omfattede ejendomsejeres bidrag 
samlet dækker alle omkostninger forbundet med ordningen. Ordningen 
skal hvile i sig selv.
Spildevandsforsyningsselskaberne skal konkurrenceudsætte udførelsen af 
driften og vedligeholdelsen i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende regler om udbud af offentlige kontrakter.

Der er mange ulemper forbundet med, at selskabet skal varetage driften 
og vedligeholdelsen af de private anlæg:

i. Konflikten mellem ejerskab og vedligeholdelsesopgaven.
ii. Længden af aftaleperioden skal afklares (så de ikke melder 

sig ud af ordningen efter, at selskabet har haft udgifter på 
ejendommen, fx etableret separatkloakering).

iii. Spildevandsselskabet har ikke sikkerhed for udgifterne, og 
selskabet skal stå i forskud med en stor økonomisk byrde

iv. Selskabet vil kunne få geografisk spredte 
vedligeholdelsesforpligtigelser.

Ad. 4 - kap. 7 Klageadgang under Fælles bestemmelser
Med ændring i forbrugerklagelov nr. 524 af 29. april 2015 kan tvister 
mellem forsyningsselskabet og forbrugerne indbringes for Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via 
www.forbrug.dk.
Klageadgangen er fastsat i forbrugerklageloven. Det koster 100 kr., som 
ikke kan tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning 
(mediation), kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 
kr., som tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at

� ordningen særbidrag tiltrædes
� abonnementsordningen ikke benyttes for nuværende
� Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S godkendes og 

videresendes til byrådets godkendelse.

Bilag Fordeling
1. Betalingsvedtægt Januar 2016 - lukket BEST

2.
Henvendelse fra Statsforvaltningen, dateret 10. 
august 2011

BEST

3.
Frederikshavn Kommunes svar til Statsforvaltningen, 
dateret 18. januar 2012

BEST

4. Særbidrag 2016 - lukket BEST

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 24. november 
2015
Godkendt.

Fraværende: Steen Møller Andersen
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Indkomne bemærkninger Udvikling og Erhvervs bemærkninger

1. Frederikshavn Erhvervsråd
Dok. nr. 15/165862
Frederikshavn Erhvervsråd ser meget positivt på 
begrebet ”Må godt land” og understreger behovet 
for at finde løsninger i stedet for hindringer.

Erhvervsrådet undrer sig over titlen og forventer, at 
”Udviklingsstrategi 2015” gælder i længere tid end 
til 2015.

Erhvervsrådet ønsker at få præciseret, hvor væk-
sten konkret skal komme fra og skitserer selv en 
række indsatsområder til inspiration:

a. Vækststrategi for pelagisk fiskeri, der også 
omhandler nye anlægsinvesteringer og 
rammebetingelser for rensning af spilde-
vand.

b. Nye dokfaciliteter i Skagen og Frederiks-
havn. Erhvervsrådet efterlyser i den forbin-
delse byrådets rolle i.f.t. at skabe optimale 
rammebetingelser i den maritime service og 
reparationsindustri.

Udviklingsstrategien er gældende til og med 2019,
og det foreslås, at titlen ændres til ”Udviklingsstra-
tegi 2015-2019”.

Ad. a)

Udvikling og Erhverv vurderer, at en vækststrategi 
for f.eks. pelagisk fisk er for specifik og konkret til at 
indgå i kommunens samlede udviklingsstrategi.

Skagen Havn har allerede fået udarbejdet en strate-
giplan, der indeholder en vækststrategi for pelagisk 
fisk, og strategiplanen bidrager dermed som grund-
lag for havnens nye anlægsinvesteringer. 

Desuden kan der indarbejdes mere konkrete vækst-
orienterede målsætninger for f.eks. pelagisk fisk i 
kontrakten imellem Erhvervshus Nord og Frederiks-
havn Kommune. 

Rammebetingelser for håndtering af spildevand er 
en væsentlig parameter i forhold til fødevarevækst-
sporet og i særlig grad fiskeindustrien. 

Der er begrænset yderligere kapacitet på rensean-
lægget i Skagen, men Frederikshavn Spildevand er 
meget opmærksomme på udfordringen. Der er 
imidlertid ikke umiddelbart planer om at udvide 
renseanlægget udelukkende på en forventning om, 
at der kommer flere spildevandsproducerende virk-
somheder.

Ad. b)
Frederikshavn Kommune er vedholdende opmærk-
som på, at havnenes faciliteter til stadighed kan 
imødekomme erhvervenes behov.  



Indsigelsesnotat til offentlighedsfase, Forslag til Udviklingsstrategi 2015

Side 3

c. Bedre sammenhæng imellem kulturelle ak-
tiviteter og erhvervsøkonomisk vækst, så 
kulturinstitutionerne tiltrækker flere gæster 
udefra og der skabes et godt image for 
kommunen, som kan tiltrække nye borgere 
og kvalificeret arbejdskraft.

Efterlyser kommunens holdning til nye stør-
re investeringer i hotel eller turistattraktio-
ner.

d. Savner anvisninger på indsatsområder, der 
skal give erhvervsøkonomisk vækst og job-
skabelse inden for energisporet.

Kommunen har desuden fokus på at påvirke politi-
kerne på nationalt niveau for at skabe bedre ram-
mebetingelser for yderligere vækst i bl.a. den mari-
time branche.

Endelig har Frederikshavn Kommune været i kon-
takt med Erhvervs- og vækstministeriet om pro-
blemstillingen vedr. dokfaciliteterne. 

Ad. c)
Frederikshavn Kommune har stor opmærksomhed 
på sammenhængen imellem den erhvervsøkonomi-
ske vækst og udvikling af kommunen som et godt 
sted at bo – hvilket netop også fremgår af udvik-
lingsstrategien. Kulturinstitutionerne indgår som en 
meget væsentlig parameter i denne indsats, hvor 
landskendte museer og Det Musiske Hus som et 
regionalt spillested tilbyder oplevelser, der også 
tiltrækker gæster udefra. Senest har WM i kvinde-
håndbold været en anledning til profilering af kvali-
teter i kommunen med sigte på bl.a. at tiltrække 
flere gæster samt nye borgere og kvalificeret ar-
bejdskraft.  

Oplevelser og turisme indgår som et af kommunens 
fire vækstspor, og vækstsporet rummer mange po-
tentialer, som kommunen ønsker at understøtte, 
herunder også muligheden for at realisere nye stør-
re investeringer i hotel eller turistattraktioner. Pla-
nerne for ferieprojektet Palm City og en nyligt ved-
taget lokalplan for udvidelse af Farm Fun er eksem-
pler herpå.

Ad. d)
Anvisninger på indsatsområder inden for energispo-
ret findes dels i energianalysen, som Erhvervshus 
Nord netop udarbejder sammen med Energibyen. 
Desuden peger den kommunale strategiplan for 
vedvarende energi også på indsatsområder.

Endelig er indsatser vedrørende energirenoveringer 
og energirigtigt byggeri allerede igangsat i samspil 
med Dansk Byggeri og Energibyen, og disse indsat-
ser skal fortsat udbygges.
  
Indsatsområder for energisporet indgår også allere-
de i kontrakten imellem Erhvervshus Nord og Frede-
rikshavn Kommune, men målsætningerne skal kon-
kretiseres for den næste kontraktperiode.
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e. Savner konkrete mål for andelen af kortud-
dannede og højtuddannede i kommunen.
Ønsker desuden pejlemærker for at fast-
holde og videreudvikle udbuddet af uddan-
nelsestilbud.

f. Erhvervsrådet ønsker generelt, at strategien 
underbygges af statistikker og faktatal, som 
kan danne grundlag for igangsættelse af 
kommende indsatser.

g. Roser kommunen for at beskrive kommu-
nens udvikling som en del af den samlede 
udvikling og flere større samarbejder i 
Nordjylland.  

Ad. e)
Ambitionen om at 45 % af en ungdomsårgang i Fre-
derikshavn Kommune skal tage en erhvervsuddan-
nelse vil indirekte påvirke ambitionen om at ned-
sætte andelen af kortuddannede i kommunen.

Business Region North Denmark (BRND) har igang-
sat et initiativ for at oprette 1.000 nye studiejobs 
for højtuddannede i Nordjylland i perioden 2015-
2018. Målet er at skabe relationer mellem stude-
rende og erhvervslivet og dermed bl.a. øge kandida-
ternes jobmuligheder. Herved understøttes mål-
sætningen om at tiltrække flere højtuddannede til 
kommunen. Den kommunale indsats for at skabe 
studiejobs til højtuddannede indgår også allerede 
som en del af samarbejdsaftalen imellem Erhvervs-
hus Nord og Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune er sammen med uddan-
nelsesinstitutionerne hele tiden opmærksom på 
mulighederne for at tiltrække nye eller udvikle eksi-
sterende uddannelser, så branchernes behov for 
kvalificeret arbejdskraft udvikles sammen med de 
lokale uddannelsesinstitutioner. Et eksempel herpå 
er udvikling af skibsføreruddannelsen på Skagen
Skipperskole, således at det nu er muligt at tage 
samtlige uddannelser indenfor det maritime områ-
de i Frederikshavn Kommune. Projektet "Maritime 
talenter" er på samme måde udviklet som et sam-
arbejde på tværs af de lokale uddannelsesinstituti-
oner. 

Endelig skal regeringens udspil ”Vækst og udvikling i 
hele Danmark” bruges som afsæt for det videre 
arbejde med at tiltrække nye uddannelser til kom-
munen. 

Ad. f)
Udvikling og Erhverv vurderer, at udviklingsstrategi-
en skal tydeliggøre de overordnede ambitioner og 
sammenhængen imellem dem, mens de præcise og 
målbare målsætninger bør fastlægges og indgå i 
forbindelse med formulering og realisering af de 
konkrete indsatser. De enkelte fagudvalg er ansvar-
lige for, at strategien bliver fulgt op af konkrete 
initiativer og resultater. 
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Udvikling og Erhverv indstiller:

 at kommunen fastholder opmærksom-
heden på at opsætte mere præcise og 
målbare målsætninger i forbindelse med 
formulering og realisering af konkrete 
indsatser, og at de enkelte fagudvalg er 
ansvarlige for at strategien bliver fulgt op 
af konkrete målsætninger og initiativer. 

 at der skal indgå mere konkrete vækst-
orienterede målsætninger - f.eks. vedr. 
væksten inden for pelagisk fisk samt ind-
satsområder for energisporet i kontrak-
ten imellem Erhvervshus Nord og Frede-
rikshavn Kommune 
  

 at bemærkningerne ikke medfører æn-
dringer i udviklingsstrategien.

2. Dansk Industri, Vendsyssel
Dok. nr. 15/165860
Dansk Industri (DI) er generelt positiv over for stra-
tegien og ser det som en klar styrke, at det er-
hvervsmæssige omdrejningspunkt er en fastholdel-
se af de fire vækstspor.

Er desuden positive overfor at en indfrielse af stra-
tegien forudsætter et tæt samspil med omgivelser-
ne.

a. DI savner præcise, ambitiøse, målbare og 
operationelle målsætninger i strategien for 
at undgå, at målsætningerne er uforplig-
tende og at strategien derfor mister sin 
værdi som effektivt styringsredskab, f.eks. 
i.f.t. udviklingen i antallet af pendlere.

b. DI er enig i strategiens konkrete indhold 
men savner klar tilkendegivelse af, at det 

Ad. a)
Udvikling og Erhverv vurderer, at udviklingsstrategi-
en skal tydeliggøre de overordnede ambitioner og 
sammenhængen imellem dem, mens de præcise og 
målbare målsætninger bør fastlægges og indgå i 
forbindelse med formulering og realisering af de 
konkrete indsatser. De enkelte fagudvalg er ansvar-
lige for at strategien bliver fulgt op af konkrete initi-
ativer og resultater. 

Konkrete vækstorienterede målsætninger kan des-
uden indarbejdes i kontrakten imellem Erhvervshus 
Nord og Frederikshavn Kommune.

Ad. b)
Det har været tilsigtet, at et gennemgående signal i 
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skal være muligt at drive virksomhed i hele 
kommunen.

c. Er positive over for den klare tilkendegivel-
se af arbejdskraft og erhvervsrettede ud-
dannelser som centrale emner men ønsker 
tydeliggjort behovet for flere faglærte bor-
gere og praktikpladsgaranti efter gennem-
ført grundforløb på en erhvervsrettet ud-
dannelse.

udviklingsstrategien er, at Frederikshavn Kommune 
gør en ekstraordinær indsats over for virksomhe-
derne og deres behov – både i forhold til eksiste-
rende virksomheder og dem, der overvejer at etab-
lere sig i kommunen.

Et konkret eksempel på en fokuseret indsats, der 
skal gøre det lettere og bedre at drive virksomhed i 
hele kommunen, er projektet ’Bredbånd i Region 
Nordjylland’. Projektet skal bidrage til at styrke 
samarbejdet imellem bredbåndsleverandørerne og 
de nordjyske kommuner om udbredelse af bred-
båndsforbindelsen i hele Nordjylland. 

Ad. c)
Den nationale målsætning om at ”gå fra ufaglært til 
faglært” stemmer overens med den kommunale 
opmærksomhed og de konkrete indsatser i udvik-
ling og uddannelse af arbejdskraften. I forbindelse 
med den aktuelle lukning af Martin i Frederikshavn 
blev det i samarbejde med Frederikshavn Kommune 
besluttet at afsætte en pulje til opkvalificering af de 
afskedigede medarbejdere. 

Ønsket om praktikpladsgaranti er en opgave, som 
Frederikshavn Kommune ikke kan løfte alene. Det
har derfor været naturligt at anvende partnerskabs-
aftalen med DI, Dansk Byggeri, LO, EUC Nord og 
Frederikshavn Handelsskole, så der nu er indgået 
aftale om at garantere en praktikplads i en virksom-
hed eller i et praktikpladscenter til alle unge i kom-
munen, der har bestået et grundforløb på en af de 
lokale erhvervsskoler. 

Udvikling og Erhverv indstiller:

 at kommunen fastholder opmærksom-
heden på at opsætte mere præcise og 
målbare målsætninger i forbindelse med 
formulering og realisering af konkrete 
indsatser, og at de enkelte fagudvalg er 
ansvarlige for at strategien bliver fulgt op 
af konkrete målsætninger og initiativer. 

 at der skal indgå mere konkrete vækst-
orienterede målsætninger - f.eks. vedr. 
væksten inden for pelagisk fisk samt ind-
satsområder for energisporet i kontrak-
ten imellem Erhvervshus Nord og Frede-
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rikshavn Kommune 

 at bemærkningerne ikke medfører æn-
dringer i udviklingsstrategien.
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Forord

Kære alle!

Danmark er på mange måder for lille til vores kommune. Vi er en del af Verden. Vi handler med Verden. Vi får besøg fra 

hele Verden. Vi er sådan set vant til Verden.

I vores kommune har vi en unik chance for at skabe positiv udvikling.  Vi har et uudnyttet potentiale for vækst, som vi skal 

gå efter.  Udviklingsstrategien indeholder byrådets ambitioner for at realisere det potentiale. Strategien er dermed et pej-

lemærke for den retning, vi gerne vil udvikle vores lokalsamfund i. 

Vi er stærke, når vi samler kræfterne, og realisering af denne strategi kræver handling fra mange aktører. Kommune, virksomheder, uddan-

nelsesinstitutioner, organisationer, foreninger og borgere – ja, os alle sammen! 

Udviklingsstrategien er derfor en invitation til alle, der kan og vil bidrage til at realisere de muligheder, vi har. Muligheder for Vækst,  Mu-

ligheder for Mennesker.  

Med venlig hilsen

Birgit Stenbak Hansen

Borgmester
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Omdrejningspunktet i Frederikshavn Kommunes udvik-

lingsstrategi er, at vi lige nu står i en situation med unikke 

muligheder for at skabe positiv udvikling. Vi har både Mu-

ligheder for Vækst og Muligheder for Mennesker.

Muligheder for Vækst handler om optimisme og forventet 

jobskabelse, primært inden for de fire vækstspor. Mulighe-

der for Mennesker handler om udsigten til jobs og et attrak-

tivt liv for borgere i Frederikshavn Kommune. 

Det Maritime
Med tre driftige havnebyer har Frederikshavn kommune en stærk tilknytning til havene omkring os. Det maritime vækstspor 
er forankret i de to store erhvervshavne i Frederikshavn og Skagen. Den maritime klynge er i vækst og består pt af ca. 100 
maritimt relaterede virksomheder, som er beskæftiget inden for reparation og service, cleantech og greenshipping, konventi-
onel havnevirksomhed, ombygning af skibe og fartøjer samt nybygning af fisketrawlere og servicebåde til offshoreindustrien.

Oplevelser & Turisme
Frederikshavn kommune har lange traditioner for at byde områdets mange turister velkommen. Turister, som kommer for 
at opleve kommunens særlige natur, byliv, kultur og spektakulære oplevelser som Tordenskioldsdage og Vinterbaderfestival. 
Potentialerne ligger bl.a. i vores attraktive badestrande, naturlandskaber, kulturhistorie, bynære havne og byernes udbud af 
butikker, restauranter og hoteller. 

Fødevarer
Frederikshavn kommune har mange virksomheder beskæftiget med fødevareproduktion og med forarbejdning og forædling 
af råvarer. Produktion af fødevarer er primært knyttet op på landbrug og fiskeri, og hertil er knyttet forædlings- og forar-
bejdningsvirksomhederne, som er placeret rundt om i kommunen. En del af disse virksomheder er store arbejdspladser, der 
beskæftiger mange mennesker.

Energi
Frederikshavn Kommune har en vision om en produktion af 100 procent vedvarende energi i 2030. Vores vækstmuligheder 
indenfor CO2 neutral energiproduktion er store – dels med placeringen ved havet og en stor landbrugsproduktion og dels 
med to store havne, hvor der er stort fokus på energioptimering og renovering af skibe. Vi har en produktion af vedvarende 
energi, som eksempelvis havvindmøller, biogas og solfangere, som vi skal bygge ovenpå. Vi har en produktion af kvalitets-
udstyr til energibranchen, og vi har udviklet stærke kompetencer indenfor energirenovering af eksisterende bygninger og 
energioptimering af nybyggeri. Potentialet for vækst er stort, og vi vil arbejde intensivt på at forstærke vores position.

 

Muligheder for Mennesker skabes i høj grad af vækst og job-

skabelse, mens realiseringen af vækstmulighederne af-

hænger af adgangen til kompetent arbejdskraft og dermed 

også af, at vi kan få mennesker til at investere sig selv i en 

fremtid i Frederikshavn kommune. Muligheder for Vækst og 

Muligheder for Mennesker er på den måde hinandens for-

udsætninger

Udviklingsstrategien sætter en retning for de konkrete ind-

satser, der tilsammen skal skabe en positiv spiral, som re-

aliserer mulighederne for vækst og mulighederne for 

men nesker.

Muligheder for Vækst 
Muligheder for Mennesker

De 4 vækstspor
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Muligheder for vækst ligger primært i Frederikshavn Kommu-

nes fire vækstspor – Det maritime, Oplevelser & Turisme, Føde-

varer og Energi. 

Danmark er for lille til Frederikshavn. Vi står på skulderen af en 

stærk tradition for at eksportere kvalitetsprodukter til et globalt 

marked. Vækstsporene tager udgangspunkt i vores historiske 

styrkepositioner, hvor virksomheder og mennesker igennem 

generationer har opbygget kompetencer indenfor kvalitets-

håndværk, unik viden og knowhow. Produkter udviklet og 

fremstillet af virksomheder, som evner at omstille produktio-

nen og udvikle kompetencerne i takt med, at markedet æn-

drer sig. 

Vi er en krumtap i Produktions-Danmark. Det viser tallene med 

stor tydelighed: 62 procent af den danske eksport er varer, og 

20 procent er shipping.  Vi har alle muligheder for at styrke vo-

res position, hvis vi handler klogt og investerer i fremtiden, og 

det gør vi bl.a. ved at udvide vores to store erhvervshavne.

Frederikshavn Havn og Skagen Havn spiller en afgørende rol-

le for væksten i Frederikshavn kommune, og havneudvidel-

serne vil give større og nye forretningsmuligheder både lokalt 

og internationalt. Med udvidelsen af Frederikshavn Havn kan 

de maritime virksomheder servicere og reparere langt stør-

re skibe. Med betydeligt større baglandsarealer får eksisteren-

de virksomheder mulighed for at udvide aktiviteterne, og nye 

virksomheder kan etablere sig. Udvidelsen i Skagen betyder, at 

havnen kan modtage flere og større fiskefartøjer, olietankere 

og krydstogtskibe og dermed skabe muligheder for vækst i he-

le byen.

 

Som kommune arbejder vi målrettet med at understøtte virk-

somhedernes fortsatte konkurrencedygtighed ved at være åb-

ne mod omverdenen og udnytte de relationer, vi allerede har, 

og gennem etablering af nye samarbejder på tværs af lande-

grænser.

Havneudvidelserne giver nye muligheder for forretning og jobs 

indenfor alle fire vækstspor. Mindst 2.000 nye jobs har vi i sig-

te. Virksomhederne på havnene har tilkendegivet, at de for-

venter at kunne udvide deres aktiviteter og skabe omkring 

1.000 nye jobs. Havneudvidelserne og en strategisk, opsøgende 

indsats øger mulighederne for tiltrækning af nye virksomheder, 

som forventes at skabe endnu 1.000 nye jobs.

Med 2.000 nye jobs har Frederikshavn kommune behov for at 

øge antallet af erhvervsaktive personer med de rette kompe-

tencer. Dertil kommer et fald på 2.500 personer i den erhvervs-

dygtige alder frem til 2020! Det betyder samlet set, at vi inden 

for få år vil komme til at mangle 4.500 kompetente menne-

sker.

Frederikshavn Kommune arbejder med flere målrettede er-

hvervsindsatser, der skal være med til at fremme væksten i 

virksomhederne. Vi stræber efter at skabe optimale rammer for 

virksomhederne og deres muligheder for vækst og adgang til 

kvalificeret arbejdskraft. Vi arbejder målrettet på at tiltrække 

nye virksomheder, der kan være med til at skabe endnu me-

re kraftfulde klynger og dermed understøtte tiltrækningen af 

kompetent arbejdskraft. 

Muligheder for 
Vækst

I Frederikshavn Kommune får virksomheder særbehand-
ling. Derfor har vi sat fokus på, at virksomheder oplever en 
hurtig og fleksibel service, der gør det nemt at etablere og 
drive virksomhed i Frederikshavn Kommune.

Virksomheder får særbehandling
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Muligheder for 
Mennesker

Udsigten til mangel på kompetent arbejdskraft i Frederiks-

havn kommune er en stor mulighed for mennesker. Det 

gælder ledige, folk i job og unge under uddannelse, og det 

gælder mennesker med de rette kompetencer, som ikke bor 

i kommunen.

Vi skal have modet og handlekraften til fordomsfrit at byde 

nye borgere velkomne, uanset hvor de kommer fra. Vi skal 

fortælle i det ganske land og udland, at vi har arbejdsplad-

ser på vej ind, og vi har en bosætningspolitik, der sigter på 

at stille os til rådighed for potentielle nye borgere og tilflyt-

tere. Og vi skal understøtte dem i at kunne leve ”det hele 

liv” i Frederikshavn kommune.

For mennesker i den arbejdsdygtige alder skaber væksten et 

godt grundlag for at beholde sit job og udvikle sine kom-

petencer eller for at komme i job og blive selvforsørgende. 

Det kræver selvfølgelig, at ens faglige og personlige kompe-

tencer matcher det, virksomhederne efterspørger. De, der 

kan selv, skal selv og væksten skaber gode vilkår for at blive 

selvhjulpen. Vi går derfor målrettet efter at hjælpe folk med 

at kunne gribe mulighederne ved, at de bliver robuste - bå-

de personligt og fagligt. 

For unge skaber væksten et godt grundlag for at folde sit ta-

lent ud og skabe en spændende karrierevej. Det er vigtigt, at 

vi gør mulighederne synlige, og at vi tilbyder et attraktivt og 

fagligt solidt uddannelsesudbud i vores lokalområde. Vi vil 

derfor skabe en folkeskole, der giver de unge lyst, mod, vil-

je og evner til at uddanne sig til fremtidens medarbejdere. I 

tæt samarbejde med ungdomsuddannelser og virksomheder 

vil vi synliggøre jobmuligheder, der giver unge lyst til at ud-

danne sig her eller vende tilbage efter endt uddannelse. 

For mennesker, som bor udenfor kommunen, og som har de 

rette kompetencer, skaber væksten muligheder for attraktive 

jobs. For at virksomhederne kan realisere vækstpotentialet, 

skal mulighederne synliggøres, og det skal være attraktivt at 

tage job i lokalområdet. I den forbindelse skal kommunen 

gøre en offensiv indsats for at nedbryde nogle af de bar-

rierer, som gør det besværligt at bosætte sig i kommunen, 

hvad enten det drejer sig om ægtefællejobs, attraktive bo-

liger eller sprogvanskeligheder, hvis der er tale om uden-

landsk arbejdskraft.

Kommunen, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne 

skal sammen gå forrest og være offensive i forhold til at få 

skabt sammenhæng mellem et attraktivt uddannelsesmil-

jø, spændende jobs, internationale karrieremuligheder samt 

et godt sted at bo og leve. Det er afgørende faktorer for, om 

unge eller yngre familier vælger at blive boende i kommu-

nen eller flytte hertil for at arbejde og bo. 

Realisering af Muligheder for Vækst og Muligheder for Men-

nesker konkretiseres i form af følgende tre strategiske ind-

satsområder:

• Arbejdskraft som vækstmotor 

• Nutidens unge – Fremtidens medarbejdere 

• Byerne som lokomotiver
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Efterspørgsel efter arbejdskraft
Virksomhederne i Frederikshavn kommune er afhængige af 

adgangen til arbejdskraft med de rette kompetencer for at 

udnytte mulighederne for vækst. Det er derfor vigtigt, at Fre-

derikshavn Kommune i tæt samarbejde med virksomhederne 

har et kontinuerligt fokus på at skabe viden om efterspørgs-

len på kompetencer i de fire vækstspor og inden for handel, 

service og sundhedsområdet.

Erhvervsstrukturen i Frederikshavn kommune består for den 

største del af produktionsarbejdspladser, der traditionelt er 

kendetegnet ved, at mange medarbejdere er ufaglærte, og 

andre har typisk en erhvervsuddannelse. Som følge af globa-

liseringen har flere erhverv været gennem en omstilling, der 

betyder, at der i langt højere grad efterspørges faglært ar-

bejdskraft. 

Alle aktuelle undersøgelser og anbefalinger for udvikling af 

Danmark som produktionsland har en klar fællesnævner: 

Danmarks konkurrencekraft skal sikres gennem højtekno-

logisk, digitaliseret og globaliseret produktion, og medar-

bejdernes kompetencer er afgørende for, om vi kan udnytte 

potentialet.

Vi skal leve af at kunne koble det, vores hjerner kan udtæn-

ke, med det, vores hænder kan konstruere. Det er det, frem-

tidens arbejdskraft skal være verdensmestre til. Fremtidens 

produktionsmedarbejdere skal have indsigt i nye digitale tek-

nologier, kunne kommunikere på flere platforme, sprog og 

fagniveauer og have forretningsforståelse. De skal være initia-

tivrige, innovative og omstillingsparate. Dem vil vi gerne være 

med til at udklække.

Arbejdskraft som 
vækstmotor

Mission synlighed er resolut og vedholdende indsats for 
at få fortalt konkrete, gode historier om udviklingen i vo-
res lokalområde. Historier med et strategisk afsæt, som 
alle bidrager til at fremme ”den store fortælling” og in-
viterer virksomheder og mennesker til at gribe mulighe-

derne og bidrage til vækst.

For at være foran i den globale konkurrence skal vi tilveje-

bringe de kompetencer, den moderne virksomhed i Produk-

tions-Danmark har brug for. Overordnet set kræver det, at 

vi sikrer et tilstrækkeligt antal personer med erhvervsfaglige 

kompetencer, men samtidig skal vi også understøtte behovet 

for såvel specialiseret, ufaglært arbejdskraft som akade-

misk arbejdskraft. Vi skal derfor være landskendte for at byde 

kompetent arbejdskraft velkommen, uanset hvor den kom-

mer fra. 

Synlige muligheder som drivkraft
Med afsæt i efterspørgslen på kompetent arbejdskraft og den 

demografiske udvikling er det afgørende at kunne tiltrække 

arbejdskraft udefra. 

Vi skal gå i spidsen for, at mulighederne i virksomhederne er 

synlige og attraktive for mennesker, hvad enten de er fra det 

øvrige Danmark eller udlandet.  Vi skal sammen med virk-

somhederne være med til at synliggøre jobs og udsigten til et 

fast, indtægtsgivende arbejde med spændende udfordringer 

som motivationsfaktor og drivkraft for mennesker.

Ved at sikre synlighed og opretholde en mangfoldighed i ud-

buddet af job, forstærkes virksomhedernes tiltrækningskraft 

og kommunens bosætningspotentiale, idet muligheden for 

at kunne skifte job inden for samme branche er en væsentlig 

parameter i overvejelser om bosætning. 

Mission synlighed

Foto: Preben Nielsen, Eframe
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På samme måde er det vigtigt, at der er fokus på ægtefælle-

jobs. Det er vigtigt at gøre det synligt, at vi indenfor en kort 

årrække får brug for arbejdskraft i flere brancher som følge 

af de stigende årgange, der går på pension, og som følge af 

det spin off, som den fremadrettede vækst i de 4 vækstspor 

genererer. Herudover skal vi også skabe synlighed om mu-

ligheden for at blive iværksætter eller selvstændigt erhvervs-

drivende.

De, der kan selv, skal selv
Ud over faglige kompetencer, kræver rigtig mange jobs stær-

ke personlige kompetencer, hvilket stiller krav til den enkel-

tes robusthed. Kommunen har en grundlæggende rolle i at 

understøtte den enkelte i at kunne klare sig selv og at styrke 

den enkeltes robusthed til at kunne skaffe, mestre og ud-

vikle sine kompetencer i et job.

Nogle gange skal vi arbejde med at styrke borgernes tro på 

egne evner og modet til at søge nye veje. Andre gange skal 

den enkelte støttes i og udfordres på at tage det lange seje 

træk, der kan lede til at opnå et solidt fodfæste på arbejds-

markedet. Med afsæt i den enkeltes ressourcer, skal vi turde 

udfordre dem både på, hvad de rent faktisk er i stand til og 

på deres vilje til at kunne klare sig selv.
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Nutidens unge
Fremtidens medarbejdere

Vi har brug for unge på vej ind i arbejdstyrken, og der er 

rigtigt mange spændende jobmuligheder for dem. 

Der er derfor brug for en indsats, der påvirker det nuværen-

de mønster i de unges valg af uddannelse og karriere. Flere 

unge skal vælge uddannelse, der matcher kompetencebe-

hovet i vores lokalområde. Sammenlignet med det øvrige 

Danmark er vores erhvervsstruktur kendetegnet ved, at be-

hovet for erhvervsfaglige kompetencer er væsentligt større. 

Derfor skal vi også understøtte, at flere vælger disse uddan-

nelser og en karrierevej i produktionserhvervene.

Lokale uddannelsesmuligheder
Det er vigtigt for at sikre adgang til kompetent arbejdskraft, 

at de unge fortsat har mulighed for at tage uddannelser lo-

kalt. Det er også vigtigt, at udbuddet af uddannelser og 

deres kvalitet, i et tæt samarbejde mellem uddannelsesin-

stitutioner og erhverv, kontinuerligt udvikles, så de matcher 

virksomhedernes kompetencebehov.

Det er vigtigt, at der også i fremtiden er et bredt udbud af 

ungdomsuddannelser. Det gælder både gymnasiale uddan-

nelser og erhvervsuddannelser samt de nye EUX-uddannel-

ser, som er en stærk kombination af disse. Opretholdelsen af 

det brede udbud er under pres grundet mindre ungdomsår-

gange. Derfor bliver det vigtigt at understøtte de lokale ud-

dannelsesinstitutioner i at opnå bæredygtighed gennem 

samproduktion af et mangfoldigt udbud af attraktive, tids-

svarende uddannelser.

Der er også brug for, at der lokalt udbydes mere specialise-

rede uddannelser. Vi har allerede stærke traditioner for ma-

ritime uddannelser, og med afsæt i denne tradition vil der 

fremover være et potentiale for at udbyde specialiserede 

uddannelser, der har hele Danmark som opland. Maskin-

mesteruddannelsen og HF-Søfart er gode eksempler på ud-

Drivkraft 14 - En tæt kobling mellem skoler og det lokale erhvervsliv hvor unge fik kendskab 
til det lokale erhvervsliv og virksomhederne fik lejlighed til at gøre sig ikke bare synlige, men 
også attraktive i et rekrutteringsperspektiv.

dannelser, som tiltrækker unge til lokalområdet fra andre 

regioner. 

Vi har særlige forudsætninger for at udvikle specialiserede 

erhvervsuddannelser på flere områder. Det kunne eksem-

pelvis være en elektrikeruddannelse med maritim speciali-

sering eller specialiserede uddannelser indenfor oplevelser 

og turisme. 

Der skal etableres attraktive unge- og uddannelsesmiljø-

er i Frederikshavn, og kommunen har sammen med ung-

domsuddannelsesinstitutionerne en fælles opgave i aktivt 

at skabe miljøer, som tiltrækker unge. I den forbindelse har 

vi også brug for strategiske partnerskaber med andre regio-

nale og nationale uddannelsesinstitutioner om studiejobs, 

udviklings- og forskningsprojekter, hvilket også kan bidrage 

til at binde de lokale virksomheder sammen med de lokale 

uddannelsesinstitutioner.

Synlige virksomheder og 
karrieremuligheder
Vi har brug for, at børn og unge, der vokser op her, har et 

indgående indblik i, hvilke spændende virksomheder og 

karrieremuligheder der er i vores lokalområde. Nogle af de 

unge uddanner sig lokalt, mens andre rejser ud for at ud-

danne sig. Vi har dog brug for, at begge grupper ser det som 

en attraktiv mulighed at tage et job her i fremtiden. Der-

for vil vi skabe en meget stærkere kobling mellem vores fol-

keskoler og erhvervslivet. De fire vækstspor skal fungere som 

løftestang for et gennemgående fokus i folkeskolen. 

Vi skal skabe stolthed over lokalområdet, virksomhederne og 

menneskene, som hver eneste dag producerer kvalitetspro-

dukter, der afsættes på det globale marked – og der er rig-

tigt meget at være stolt af.
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45 % af en ungdomsårgang i Frederikshavn kommune 

skal vælge en erhvervsuddannelse for fremover at imø-

degå den demografiske udvikling og imødekomme virk-

somhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. 

Robusthed 
Uanset hvilke uddannelser de unge vælger, og hvilke job de 

får efterfølgende, vil der blive stillet store krav til dem. Alle 

unge har et talent, og vi skal på deres vej gennem uddannel-

sessystemet understøtte dem i at folde det ud. Vi skal arbejde 

målrettet med at udvikle deres robusthed, så hver enkelt ung 

har modet til at forfølge sin egen drøm og er stærk nok til at 

træffe sit eget valg af ungdomsuddannelse. Vi skal støtte den 

unge i evnen til at gennemføre en uddannelse eller skaffe 

sig en læreplads og som voksen at kunne mestre sit eget liv.

Valg af uddannelse 
Vi skal sikre, at de unge har et bredt og dybt kendskab til 

muligheder, krav og perspektiver på de forskellige uddan-

nelser, så de træffer et kvalificeret valg af ungdomsuddan-

nelse. Vejledning sker ikke kun i folkeskolen, men også 

hjemme ved køkkenbordet. Det er derfor vigtigt, at både 

den unge og forældrene har viden om karrieremuligheder-

ne og de kompetencer, fremtidens arbejdskraft skal besidde 

for at kunne udfylde de ledige job. Vi har en helt særlig ud-

fordring i, at erhvervsuddannelserne og de efterfølgende job 

får den status, de fortjener, og vi har en erklæret målsæt-

ning om, at 45 % af en ungdomsårgang skal vælge denne 

vej, for det er i det felt, fremtidens job ligger. Det betyder, at 

vi skal tilvejebringe en større viden om mulighederne i lo-

kalområdet hos de voksne professionelle, som de unge mø-

der i folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Målsætning
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Frederikshavn, Skagen og Sæby skal fungere som vækstloko-

motiver for udviklingen i hele kommunen. Udviklingen af de 

tre byer spiller en helt særlig rolle i forhold til at tiltrække og 

fastholde den fremtidige arbejdskraft herunder de unge og 

yngre familier. 

Størstedelen af kommunens virksomheder og arbejdsplad-

ser ligger i de tre byer, som på hver sin måde også rummer 

særlige by-, kultur- og havnemiljøer, der giver byerne helt 

unikke kvaliteter og muligheder. Udfordringen er at brin-

ge mulighederne i spil, så byerne kan fremstå som nutidi-

ge, moderne byer, der kan matche de ønsker og behov, som 

yngre generationer efterspørger. 

Frederikshavns størrelse, nærheden til naturen og udbuddet 

af uddannelses-, kultur- og fritidstilbud giver byen forud-

sætninger for at skabe et særligt stærkt og mangfoldigt un-

gemiljø, der vil få positiv værdi for alle kommunens unge. 

Den mulighed arbejder vi målrettet med at udnytte i udvik-

lingen af byen ved bl.a. at inddrage de unge i udviklings-

processen.

Skagens maritime arbejdspladser skal, sammen med byens 

rolle som international kystferieby, gøre det interessant og 

attraktivt for familier, der arbejder i Skagen, at bosætte sig i 

byen. 

På samme måde skal vi udnytte Sæbys oplagte fortrin ved 

både at være en hel og fuldt fungerende købstad og samti-

dig en forstad til Aalborg til at gøre det fordelagtigt at bo i 

byen for familier med arbejde i eller uden for kommunen.

      

Liv i bymidten
Vi arbejder strategisk og konkret på at tilføre midtbyerne 

mere liv og aktivitet. Det sker gennem opførelse af nye boli-

ger i byernes centrum og en koncentreret placering af butik-

ker og andre by-relaterede funktioner. 

Byerne som 
lokomotiver

Vi arbejder bevidst med at fremme aktiviteterne i områder, 

hvor mennesker kommer i forvejen, som f.eks. i etablere-

de butiks-, café- eller kulturmiljøer. Vi ønsker at skabe og 

udvikle byrum, der inviterer til ophold, sociale fællesskaber 

eller fysisk aktivitet. Vi stiller skarpt på at aktivere centralt 

beliggende områder, der har mistet deres hidtidige funktio-

ner, og som kan danne grobund for nyt liv. 

Samtidig har vi fokus på at etablere nye strategiske koblin-

ger imellem traditionelle by-relaterede funktioner, sports- 

og kulturarrangementer, konferencer og events, der styrker 

og medvirker til at generere endnu mere aktivitet og liv.

”Må-godt-land”
Det er vigtigt, at vi understøtter og værdsætter initiativ og 

virkelyst. Folk med gode ideer og mod på at føre dem ud 

i livet skal mødes af positiv nysgerrighed og opbakning. 

Vi skal fortsætte den igangværende bevægelse fra ”For-

budt-land” til ”Må-godt-land” i mødet og dialogen med 

borgerne, så vi kan understøtte, at vores byer bliver brugt 

mere og på nye måder. 

Vi skal stille vores byer, bygninger og områder til rådighed og 

invitere borgere til at tage del i at skabe spændende aktivi-

teter og miljøer, som skaber værdi for den enkelte borger og 

fællesskabet. Især skal de unge have mulighed for at påvir-

ke udviklingen af byerne og smitte af med deres spontani-

tet, nysgerrighed og mod.

Uddannelser og ungemiljø 
Et stærkt uddannelsesmiljø og et spændende ungemiljø skal 

give de unge en positiv oplevelse af at uddanne sig og ud-

folde sig i kommunen. Vi skal tage os godt af de unge, der 

bor her, og vi skal tage positivt imod de unge, som kommer 

udefra, så de føler sig velkomne og opbygger en positiv til-

knytning til stedet, som gør det oplagt og attraktivt at tage 

job her og blive boende efter endt uddannelse.
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Det har stor betydning, at byen kan tilbyde et aktivt og 

spændende bymiljø. Et bymiljø, som de unge selv er med 

til at forme, og som kan give dem en anledning til at ”bli-

ve set” og skabe netværk til andre aktører i byen.  Et middel 

hertil er moderne og centralt beliggende ungdomsboliger, så 

de unges tilstedeværelse smitter af på livet i byen.  

Bo og leve 
Udbuddet og kvaliteten af boliger skal være med til at gø-

re det attraktivt for de unge og yngre familier at bosætte sig i 

kommunen. De eksisterende boliger danner sammen med en 

række nye byggegrunde et bredt og varieret udbud. Det bil-

lede skal også karakterisere boligtilbuddene i fremtiden. Vi 

skal derfor have et vågent øje for, hvordan de eksisterende 

og kommende boliger kan modsvare de fremtidige ønsker og 

behov. 

Vi skal udbyde nye, attraktivt beliggende grunde, som unge 

familier har råd til at betale. Samtidig skal der være et udbud 

af eksklusivt beliggende grunde, der kan have en særlig at-

traktivitet. 

Vi skal udnytte vores naturkvaliteter til at give mulighed for 

dem, der gerne vil bo uden for de større byer tæt på naturen.

Der er dog en tendens til, at flere yngre såvel som ældre ef-

terspørger muligheden for at bosætte sig centralt i byerne og 

dermed tæt på byens muligheder og liv. Det ønske skal kom-

munen efterkomme, da det netop får flere mennesker til at 

bruge og bevæge sig rundt i byen både indenfor og udenfor 

butikkernes åbningstid. Vi skal derfor opretholde eksisterende 

boliger i bymidten, og vi skal udforme nye boligområder, så 

de integreres med og understøtter livet i byen. 
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Et stærkt samarbejde 
om Nordjylland

Nordjylland har et stort potentiale for at kunne klare sig i 

den nationale og internationale konkurrence, men det kræ-

ver et målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen. 

Nordjylland har et stærkt og innovativt erhvervs- og uddan-

nelsesmiljø og nogle gode rammer for borgernes hverdagsliv. 

Alligevel er der behov for et målrettet samarbejde om at styr-

ke regionen, for udvikling og vækst kommer ikke af sig selv. 

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har derfor pr. 

1. januar 2015 etableret et tæt og forpligtende samarbejde om 

en fælles vækstdagsorden: Business Region North Denmark. 

Gennem dette samarbejde kan vi få et stærkere Nordjylland, 

der skaber sin egen vækst.

Vilkår og globale udfordringer
Der er en lang række globale udfordringer, som påvirker 

Nordjyllands udvikling, ligesom Nordjyllands beliggenhed 

spiller en rolle for udviklingsmulighederne: 

Globaliseringen øger kon kurrencen, men åbner også for nye 

eksportmuligheder i de nordjyske virksomheder. Samlet set er 

globaliseringen en fordel for Nordjylland, men det kræver res-

sourcer og de rette kompetencer, hvis mulighederne skal ud-

nyttes optimalt.

Klimaforandringerne foregår nu hurtigere end nogensinde, 

og der er fortsat behov for omstilling til vedvarende energikil-

der for at reducere udledningen af CO2. Samtidig skal der ta-

ges højde for de afledte effekter af klimaændringerne i form af 

vandstandsstigninger og ekstreme vejrforhold.

Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere æl-

dre og færre unge i Nordjylland. Det skyldes stigende leveal-

der og faldende fødselstal, men tendensen forstærkes også af, 

at mange unge flytter ud af regionen. Udviklingen betyder, at 

der er færre til at imødekomme virksomhedernes behov for ar-

bejdskraft.

Urbaniseringen er også en global tendens, som betyder, at 

bosætningen og væksten koncentreres i de større byer, mens 

mange landområder affolkes.

Nordjyllands beliggenhed på spidsen af Jylland omgivet af hav 

betyder, at nogle områder ikke har adgang til arbejdsmar-

kedsoplande i alle retninger. Udfordringerne forstærkes i de 

områder, der ikke har direkte adgang til motorvejs- og jern-

banenettet.

Samtlige 11 nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland stiftet et forpligtende samarbejde ”Business 
Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling” med særligt fokus på erhvervs- og turismefremme. 

I forlængelse heraf har de nordjyske kommuner og Region Nordjylland udarbejdet afsnittet ”Et stærkt samarbej-
de om Nordjylland”, som indgår i alle kommunale udviklingsstrategier og den regionale vækst og udviklingsstrategi 
(REVUS). Afsnittet omhandler Nordjyllands udfordringer og potentialer og skal videreføre intentionen om et tværgå-
ende samarbejde i Nordjylland:
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Byerne: De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innovati-
on og byliv. Byerne har forskellige styrkepositioner inden for 
bosætning, erhverv, natur og kultur, og derfor skal der satses 
på forskellige udviklingsstrategier alt efter den enkelte bys 
styrker. En positiv udvikling kræver, at der er nogle nære re-
lationer og samarbejder på kryds og tværs af regionen.
Vi er hinandens nødvendige forudsætninger, og vi er alle af-
hængige af, at vi har et net af attraktive og levedygtige by-
er og oplande.

Byregion: Nordjylland indgår i et nationalt og internatio-
nalt samspil af byer/regioner. Universitetsbyen Aalborg er en 
dynamo for regionen på samme måde, som København er 
det for Danmark, - og de større byer i kommunerne er det 
for hvert deres nærområde. Med 1/3 af regionens indbygge-
re og væsentlige dele af det nordjyske erhvervsliv samlet i 
og omkring Aalborg udgør byen et kraftcenter for landsde-
lens erhvervsudvikling. En positiv udvikling i Nordjylland er 
stærkt afhængig af nære relationer og samarbejde imellem 
erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder i Aal-
borg og landsdelens øvrige kommuner.

Det attraktive Nordjylland: Nordjylland udmærker sig på 
flere områder også i en international sammenhæng. Det 
gælder fx de mange nordjyske turistattraktioner, den fanta-
stiske kyst, naturoplevelser og kulturperler, som er med til at 
løfte hele regionen.

Det blå Nordjylland: Vi er tæt på Vesterhavet, Kattegat og 
Limfjorden. Det sikrer de maritime erhverv en særlig styrke-
position og giver vigtige transportveje for gods og menne-
sker. Samtidig har nærheden til vandet stor attraktionsværdi 
for bosætning, rekreation og turisme.

Det grønne Nordjylland: Naturen og landskabet danner et 
godt grundlag for oplevelser og rekreation. Samtidig giver 
det grønne Nordjylland gode muligheder for jordbrug, føde-
vareproduktion og brug af grøn teknologi.

Uddannelse: Aalborg Universitet er med sine mange inter-
nationale styrkepositioner afgørende for Nordjyllands udvik-
ling. Sammen med UCN, MARTEC og et net af erhvervsfaglige 
og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner er 
universitetet med til at levere veluddannet arbejdskraft til 
erhvervslivet.

Erhverv: Nordjylland har et robust og mangfoldigt erhvervs-
liv med særlige styrkepositioner inden for bæredygtig ener-
gi, IKT, maritime erhverv, fødevarer, oplevelser, byggeri og 
logistik. Erhvervslivets samarbejde med Aalborg Universitet 
har stor betydning for virksomhedernes innovation.

Smart mobilitet: Hvis vækstpotentialerne i Nordjylland skal 
udnyttes optimalt, er det vigtigt, at det bliver nemmere at 
flytte mennesker, gods, viden, ideer og data rundt i regio-
nen. Derfor skal der også samarbejdes om at styrke både de 
fysiske og digitale forbindelser i Nordjylland.

Stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer
Vi skal styrke Nordjylland ved at samarbejde strategisk og målrettet med de særlige stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer, der 

er i regionen. Blandt de væsentligste stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer i Nordjylland er:
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Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens § 7 et offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 
 
1. Formål 
 
Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 
 
1) at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv (før 1. januar 2007: Skagen, 
Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig 
administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse, 
 
2) at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier i Frederikshavn Kommunes 
arkiv, 
 
3) at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og borgere, herunder til forskningsformål, samt 
 
4) at vejlede myndigheder og borgere i benyttelse af arkivalier, 
 
5) at udstede generelle retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Frederikshavn 
Kommune, 
 
6) at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer, 
 
7) at sikre myndigheder og borgere én indgang til såvel kommunale arkivalier som væsentligt 
arkivmateriale af privat proveniens af betydning for udforskningen af Frederikshavn Kommunes 
historie, 
 
8) at foretage undersøgelser i Stadsarkivets arkivalier og i andet arkivmateriale, der indeholder 
oplysninger om Frederikshavn Kommunes historie og formidle denne viden, således at 
kendskabet til Frederikshavn Kommunes historie udbredes. 
 
2. Organisation 
 
Frederikshavn Stadsarkiv henhører i bevillingsmæssig og administrativ henseende under Center for 
Bibliotek og Borgerservice. 
 
Frederikshavn Stadsarkiv er en selvstændig organisatorisk enhed, der er underlagt arkivloven. Stadsarkivet 
ledes af en faglig koordinator, der skal være uddannet historiker, Cand.Scient.Bibl. eller have en anden 
relevant akademisk uddannelse.   
 
Den faglige koordinator har ansvaret overfor overholdelse af arkivloven og overholdelse af lov om 
behandling af personoplysninger for arkivalier, der er afleveret til Frederikshavn Stadsarkiv.   
 
3. Frederikshavn Kommunes arkivalier 
 
Frederikshavn Stadsarkiv er Frederikshavn Kommunes historiske arkiv og indsamler og bevarer arkivalier, 
der ikke længere er i administrativ eller retlig brug. Arkivalierne er både papir, it-systemer, cd/dvd’er, film, 
fotos, og andre medier. 
 
Frederikshavn Kommunes centre skal orientere Stadsarkivet om organisationsændringer og anskaffelse af 
nye 



It-systemer, så arkivbestemmelser kan fastlægges. 
 
4. Bevarings- og kassationsbestemmelser 
 
Frederikshavn Stadsarkiv tager stilling til bevarings- og kassationsbestemmelser i henhold til arkivloven.  
 
Kassation kan normalt kun finde sted ved eller efter aflevering til Frederikshavn Stadsarkiv. Efter indhentet 
tilladelse fra Stadsarkivet kan de enkelte centerområder og institutioner selv foretage løbende kassation af 
nærmere bestemte arkivalietyper. 
 
5. Aflevering af arkivalier til Frederikshavn Stadsarkiv 
 
Frederikshavn Stadsarkiv modtager arkivalier fra alle udvalg, nævn og kommissioner, nedsat af 
Frederikshavn Byråd og arkivalier fra alle kommunens centre og institutioner. 
 
Selvejende institutioner, der modtager halvdelen af deres driftstilskud fra Frederikshavn Kommune, samt 
private firmaer, der varetager kommunale opgaver for Frederikshavn Kommune, skal som en del af deres 
aftale, med Frederikshavn Kommune aflevere de dele af deres arkivalier, der vedrører den kommunale 
opgaveløsning, til Frederikshavn Stadsarkiv. 
 
Frederikshavn Kommunes arkivalier må ikke afleveres til andre offentlige eller private institutioner. 
Kommunale arkivalier, der ikke er omfattet af Lov om personoplysninger, skal afleveres til Frederikshavn 
Stadsarkiv. 
 
Kommunale arkivalier, der er omfattet af Lov om personoplysninger og klassificeret som bevaringsværdige, 
afleveres til Frederikshavn Stadsarkiv senest på det tidspunkt, hvor de ellers skulle være slettet. 
 
Det er centrene, der har ansvar for arkivering og aflevering til Stadsarkivet. 
 
Udgifter i forbindelse med aflevering til Frederikshavn Stadsarkiv til pakningsmaterialer, flyttefirma og 
lignende betales af det afleverende center/institution. 
 
Centre/institutioner skal aflevere bevaringsværdige elektroniske arkivalier til Frederikshavn Stadsarkiv i en 
systemuafhængig arkiveringsversion, der skal godkendes af Frederikshavn Stadsarkiv. Frederikshavn 
Stadsarkiv udarbejder afleveringsbestemmelser for hver arkiveringsversion. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af arkiveringsversioner af kommunale it-systemer, er det center/systemejer, 
der skal afholde udgifterne til udarbejdelse af arkiveringsversion samt udgifter til test af disse.    
 
Ved et centers eller en institutions ophør skal bevaringsværdige arkivalier straks afleveres til Frederikshavn 
Stadsarkiv, med mindre arkivalierne overføres til et andet center en anden institution. Ved overførsel til 
anden institution skal der til Frederikshavn Stadsarkiv afleveres en fortegnelse over de arkivalier, der 
overføres. 
 
Når kommunale arkivalier er afleveret til Frederikshavn Stadsarkiv, overtager Stadsarkivet 
bevaringsforpligtelsen i henhold til arkivloven. 
 
7. Kommunale Centers forpligtigelser 
 



For at kunne overholde ovenstående lovgivning, skal centrene sørge for, at deres arkivalier opbevares på en 
sådan måde, at de ikke lider skade, at uvedkommende ikke har adgang, og at fremfinding og kassation er 
mulig.   
 
Hvert center udpeger en ansvarlig, der indgår i det kommunale arkivudvalg på tværs af de kommunale 
centre, og som ledes af Stadsarkivet.    
 
De kommunale centre er forpligtet til at indberette til Stadsarkivet når der skal indkøbes nye it-systemer, 
med henblik på vurdering af bevaring og kassationsbestemmelser. 
Frederikshavn Stadsarkiv udsteder en arkivinstruks, der nærmere specificerer, hvordan centrene skal 
forholde sig til arkivering.   
 
9. Adgang til arkivmaterialet 
 
Stadsarkivet sørger for, at arkivets samlinger bliver ordnet og registreret på en sådan måde, at materialet 
kan stilles til rådighed for publikum på Stadsarkivets læsesal og for den kommunale administration. 
 
Frederikshavn Stadsarkiv har offentlig annonceret åbningstid, hvor kommunens borgere og forskere kan 
benytte Stadsarkivets samlinger på stedet og få faglig vejledning af Stadsarkivets personale. 
 
10. Tilgængelighedsregler 
 
Arkivalier, der er skabt af Frederikshavn Kommune, er tilgængelige i henhold til arkivlovgivningens regler. 
Stadsarkivet drager omsorg for, at arkiverede personoplysninger alene stilles til rådighed med henblik på 
udtrykkeligt angivne og saglige formål herunder historiske, statistiske eller andre videnskabelige formål. 
 
Frederikshavn Stadsarkiv har bemyndigelse til at give tilladelse til benyttelse af en arkivenhed eller grupper 
af arkivenheder inden udløbet af tilgængelighedsfristen. I forbindelse med ansøgning om tilladelse skal 
formålet med den tilsigtede benyttelse af de oplysninger, der søges om adgang til, oplyses. 
 
12. Betaling for tjenester og ydelser 
Frederikshavn Stadsarkiv kan opkræve betaling for fotokopier og gengivelse af materiale i arkivets 
samlinger, ligesom der kan opkræves betaling for tjenester og ydelser. 
 
13. Bemyndigelse og ikrafttræden 
Nærværende vedtægter er bemyndiget af Kultur- og fritidsudvalget (dato), og træder i kraft pr. dags dato.   
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ÆLDRERÅDET

ÅRSBERETNING 2015



Ældrerådet	Årsberetning 2015

[2]

Forord

I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra ”Ældremilliar-

den”. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag fra de politiske udvalg og forvaltning, og har bestræbt os på 

at komme med konstruktive forslag – fingeraftryk, som vi har indtryk af det politiske niveau, har taget med i sine over-

vejelser, når en beslutning skulle træffes. 

Samtidig har Ældrerådet modtaget mange input fra kommunens ældre borgere, der med deres synspunkter har bidra-

get til ældredebatten.

Ældrerådet ser frem til et nyt spændende år, hvor flere vigtige spørgsmål på ældreområdet presser sig på f.eks. hvor-

dan forbedrer vi forholdene for demente og deres pårørende? – hvordan sikrer vi alle borgere en værdig alderdom? –

og hvad kan der gøres for at afhjælpe ensomhed blandt ældre?

Emnerne er topaktuelle, både på landsplan og for vores kommune, og Ælderådet vil bidrage aktivt - som høringspart 

og rådgiver til de politiske udvalg – når der skal træffes beslutninger på disse områder. 

Med venlig hilsen

Hanne Andersen, 

Formand for Ældrerådet
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Ældrerådets	virksomhed	

I 2015 er der afholdt ordinært møde i 11 af årets må-

neder - som hovedregel den sidste mandag i måne-

den. Der er desuden afholdt 1 ekstraordinært møde.

Ældrerådet har i 2015 afgivet høringssvar i 37 udvalgs-

sager:

 Klagestatistik 2014 - Klager vedr. hjælp der er 

visiteret eller sagsbehandlet i Myndighedsaf-

delingen

 Nedbringelse af ventetiden på genoptræning

 Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for 2015

 ”Klippekort” – Øget livskvalitet blandt de sva-

geste hjemmehjælpsmodtagere

 Socialpsykiatriplan 2015-18

 Fast vagt – fastspænding med stofsele i sen-

gen

 Udbud af hjælpemiddeldepotet

 Omfordeling af ældrepuljemidler 2015

 Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015

 Psykiatriplan 2015-2020

 Synliggørelse af rammebetingelserne for soci-

aløkonomiske virksomheder i Frederikshavn 

Kommune

 Vedtagelse af Boligpolitik

 Oplæg til retningslinjer for brug af lokaler i 

Sundheds- og Træningscentrene

 Anvendelse af ledige plejeboliger som aflast-

ningsboliger / ”aflastningshotel”

 Rehabilitering jf. Serviceloven 83a på Frit-

valgsområdet

 Tilslutning til Sundhedsaftale om Osteopo-

rose.

 Frederikshavnerordningen (tilskudsordning

for foreninger)

 Anvendelse af ledige ældreboliger til midlerti-

digt opholdssted for flygtninge

 Forslag til igangsætning af analyse af dag-

hjemsområdet for demente

 Opfølgning på kvalitetsundersøgelse – Nød-

kald 2015

 Bevilling af midler til kontingent til ”Cykling 

uden Alder”

 Socialudvalgets budgetforslag 2016-2019

 Sundhedsudvalgets budgetforslag 2016-2019

 Embedslægetilsyn 2014

 Kommunalt tilsyn 2014 – Plejeboliger

 Boliganalyse i Frederikshavn Kommune

 Etablering af udgående teams på apopleksi-

området

 Rehabilitering Serviceloven § 83a – ”Længst 

muligt i eget liv”

 Madservice kontrakt 2016

 Leasing – Genbrugshjælpemidler

 Afvikling af tilbageværende midler fra de ned-

lagte bruger- og pårørenderåd (i plejeboliger)

 Indsatser i 2016 for ældrepuljemidler på Soci-

aludvalgets område

 Indsatser i 2016 for ældrepuljemidler på 

Sundhedsudvalgets område

 Opnormering af natsygeplejen på Kastanie-

gården

 Udbud vedr. drift af hjælpemiddeldepot

 Oprettelse af midlertidigt aflastningstilbud til 

udadreagerende demente borgere

 Kvalitetskatalog 2016 – Serviceloven §§ 83 og 

86

Ældrerådet har samtidig haft en lang række sager til 

orientering fra de politiske udvalg, lige som Ældrerå-

det selv har bedt om en orientering inden for forskel-

lige aktuelle områder f.eks.:

 Borgere med demens og mulige GPS foran-

staltninger

 Mad i LeveBo enheder i Skagen

 Status vedr. ældrepuljeprojekterne

 Orientering om dokumentation i plejen

 Opfølgning vedr. den ny ”Klippekortordning” –

hjælp til de svageste.
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Skrivelse til Byrådet om øremærkning af bloktilskud

Ældrerådet så i august 2015 med stor bekymring på 

udmeldingen om, at ældremilliarden fra 2016 skulle 

overgår til at bliver udmøntet som bloktilskud til 

kommunerne. Ældrerådet anmodede i den forbindel-

se Byrådet om at sikre, at midlerne blev øremærket i 

budget 2016, så de mange iværksatte initiativer inden 

for ældreområdet kan fortsætte.

Spørgeskemaundersøgelse ”Det offentliges digita-

le kommunikation med ældre”

Ældrerådet deltog i sommeren 2015 i den landsdæk-

kende spørgeskemaundersøgelse, iværksat af DAN-

SKE ÆLDRERÅD. Undersøgelsen har bl.a. medvirket 

til, at man i Frederikshavn Kommune nu er i gang med 

at forbedre og udbygge hjemmesidens oplysninger om 

pleje- og ældreboliger.

Embedslægetilsyn i plejeboliger

Ældrerådet følger løbende embedslægerapporterne 

fra tilsynsbesøgene i kommunens plejeboliger.

Arbejdsgrupper	og	udvalg

Ældrerådet har gennem året været repræsenteret i:

 Kontaktpersonordningerne med kommunens 

plejecentre. Alle plejecentre har en kontakt-

personordning, hvor en repræsentant fra Æld-

rerådet mødes med plejecenterlederen og en 

medarbejder 2 gange årligt for at drøfter aktu-

elle emner.

 Arbejdsgruppe vedr. nyt Kvalitetskatalog på 

Social- og Sundhedsområdet

 Følgegruppen for OPTUR - projekt for demen-

te i plejeboliger

 Arbejdsgruppen for udbud af hjælpemiddelde-

potet

Øvrige	aktiviteter
Ældrerådet har ud over den ordinære mødeaktivitet 

deltaget i:

 Dialogmøder med Socialudvalget og Sund-

hedsudvalget.

 Besøg på plejecentre i Skagen, Ålbæk samt 

Caspershus i Frederikshavn – med henblik på 

at få et samlet overblik over de fysiske rammer 

der tilbydes borgere, der bor i pleje- eller de-

mensbolig (besøgte plejecentre i Fr-havn, 

Sæby, Dybvad og Østervrå i 2014).

I forbindelse hermed har Ældrerådet foreslået, 

at plejecentrene gøres mere hyggelige, ek-

sempelvis ved udsmykning. Dette arbejde er 

efterfølgende iværksat.

 Besøg i Centralkøkkenet, Skagen, der står for 

madservice i Frederikshavn kommune, 04-06-

2015.

 Besøg på hjælpemiddeldepotet i Sæby, Ålborg 

og Århus – sammen med Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget, 08-05-2015.

 Temadag om Kvalitetsstandarden 23-02-2015 

i Aabybro, arrangeret af DANSKE ÆLDRE-

RÅD

 Statusmøde med de frivillige 13-04-2015

 Ældrepolitisk konference: Forandringer i om-

sorgen for ældre – velfærd, konkurrence og 

aktivt liv som ældre, 12-05-2015, arrangeret af 

DANSKE ÆLDRERÅD

 Orienteringsmøder for nye 75-årige borgere, i 

alt 6 møder årligt (fordelt i byerne Skagen, 

Sæby og Frederikshavn) - hvor repræsentan-

ter for Ældrerådet orienterer om Ældrerådet og 

dets opgaver.

 Formands- og næstformandsmøde for de 

nordjyske ældreråd, 24-08-2015.

 Møde i Ældresagen 02-09-2015 og i FOA 10-

02-2015 – hvor formanden orienterede om æl-

drerådsarbejdet.

Fokus- og	udviklingspunkter for	2016

I 2016 vil Ældrerådet arbejde med særlig fokus på at:   

1. Medvirke ved udarbejdelse af en Kommunal 

handlingsplan for Demens 
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Ældrerådet vil indgå aktivt ved udarbejdelse af den 

kommende kommunale handlingsplan for demens, 

med det mål, at Frederikshavn Kommune skal være et 

sted, hvor mennesker med demens kan leve et vær-

digt og trygt liv – herunder at vi finder en løsning på 

det tiltagende problem med demente, der bliver borte. 

Samtidig vil Ældrerådet have fokus på løsningsmulig-

heder for støtte og tilbud til den pårørende.

2. Medvirke ved udarbejdelse af kommunens 

Værdighedspolitik

Ældrerådet vil indgå aktivt ved udarbejdelse af en 

kommunal Værdighedspolitik, samt med forslag til 

anvendelse af midler fra ”værdighedsmilliarden”, med 

det mål, at sikre en værdig ældrepleje i Frederikshavn 

Kommune. Det kan f.eks. dreje sig om:

 Mulighed for at være velsoigneret og klædt, 

som man ønsker

 Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der 

giver lyst til at spise

 En bolig, der passer til den enkeltes behov

 Muligheder for at komme ud

 Samvær med andre

 Lindrende behandling og en værdig død

 Faglighed i omsorg, pleje og behandling

   

3. Medvirke til at sætte fokus på Ensomhed 

blandt Ældre

Ældrerådet vil sætte fokus på ældres ensomhed samt 

forebyggelse og bekæmpelse heraf. Ældrerådet ople-

ver, at den ældre generation især har risiko for at blive 

ensomme i forbindelse med tab af fysisk eller psykisk 

førlighed, ved ægtefælles alvorlig sygdom eller død -

eller ved ægtefælles indflytning i plejebolig. Ældrerå-

det vil derfor øge fokus på mulige tiltag i forbindelse 

med disse livssituationer. 

Ældrerådets sammensætning

Ældrerådet består af 9 medlemmerne, der er valgt ved 

direkte valg. Valget afholdes hvert 4. år i takt med by-

rådsvalget. Alle personer, der har fast bopæl i kommu-

nen og er fyldt 60 år på valgdagen, kan stemme og 

stille op som kandidater til Ældrerådsvalget. Det nuvæ-

rende Ældreråd er valgt for perioden 1. januar 2014 til 

31. december 2017.

Medlemmerne af rådet er uafhængige af partipolitiske, 

religiøse og organisatoriske interesser, og skal alene 

vurdere sagerne ud fra de ældres ønsker og behov.

Ældrerådets medlemmer:

Hanne Andersen, Skagen (formand)

Jytte Schaltz, Frederikshavn (næstformand)

Lisbeth Dørum, Frederikshavn

Dan Eriksen, Sæby

Else Henriksen, Frederikshavn

Oda Kajgaard, Strandby

Ole Kanstrup Petersen, Sæby

Chris Sørensen, Frederikshavn

Dorte Tofting, Frederikshavn

Der er udpeget stedfortrædere, blandt de kandidater 

der ikke har opnået valg. De valgte stedfortrædere er 

ikke personlige stedfortrædere.

Ændringer i Ældrerådets sammensætning

Suppleant Lisbeth Dørum er indtrådt i Ældrerådet pr. 

01-06-2015, idet Poul-Erik Andersen, Ålbæk, ønskede 

at udtræde af rådet.

Sekretærbistand

Ældrerådet modtager sekretærbistand fra Ledelsesse-

kretariatet af sekretær Gitte Kock Rævdal.
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Ældrerådets formål	og	opgaver
Ældrerådet er et lovbestemt folkevalgt råd, der skal 

høres i alle sager om ældres vilkår, der behandles i de 

politiske udvalg og i Byrådet. 

Ældrerådet beskæftiger sig ikke alene med spørgsmål, 

der angår de ”svage” ældre, men med alle spørgsmål 

der har betydning for personer på 60 år og derover. 

Rådet kan udelukkende behandle generelle sager.

Lovgrundlag
Ælderådet er nedsat efter ”Lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område”, §§ 30-32. 

Ældrerådets daglige virke tager afsæt i vedtægt og 

forretningsorden for Ældrerådet i Frederikshavn Kom-

mune.

Ældrerådet arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår 

for ældre i vores kommune.

Det sker blandt andet ved at Ældrerådet:

 Formidler ældre borgeres synspunkter til politi-

kerne

 Samarbejder med de politiske udvalg.

 Rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål

Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre, 

men kan også selv tage sager op. Spørgsmålene kan 

være af overordnet karakter eller gælde forhold af 

betydning for ældres hverdag. Det kan blandt andet 

dreje sig om:

 Sundhed og pleje

 Trafik- og boligforhold

 Miljø

 Kultur

Flere oplysninger om Ældrerådet

www.frederikshavn.dk

På kommunens hjemmeside, under Råd og nævn, 

ligger der kontaktoplysninger på rådets medlemmer –

mødedatoer – dagsordner og referater - vedtægt –

forretningsorden samt folder om Ældrerådet.

www.danske-aeldreraad.dk

DANSKE ÆLDRERÅD repræsenterer landets 98 æld-

reråd, og varetage ældrerådenes interesser over for 

bl.a. Folketinget, KL og Danske Regioner.  

Foto på forside: Ældrepolitisk konference i DANSKE ÆLDRERÅD d. 

12-05-2015, hvor man drøftede ”Forandring i omsorgen for ældre –

velfærd, konkurrence og aktivt liv som ælde”.

Den 15-01-2016, Dok ID 940635

http://www.danske-aeldreraad.dk/
http://www.frederikshavn.dk/
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