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1 (Åben) Forslag til tillæg nr 6 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016
Sags ID: GEO-2016-02518

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Med nærværende tillæg til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet for to 

afgrænsede områder i Frederikshavn by fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes 

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

ledningssystem).

I områderne, som omfatter Sneppevej, dele af Søndergade og et område ved 

Danmarksgade, findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer. 

Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet 

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

bakterier og virus. 

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

separate systemer.

Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres 

i forhold til en forøget regnintensitet.

Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret 

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

mere stabil anlægsstyring.

Med tillægget inddrages tillige et nyt planlagt kloakopland i spildevandsplanen. Det 

omfatter et planlagt separatkloakeret område ved Industrivej i Vangen, som iht. ny 

lokalplanlægning kan udnyttes til erhvervsområde. 

Der er foretaget en screening af planforslaget. Miljøscreeningen viser, at der ikke er 

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

derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at forslag til tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 

2012-2016 mv. udsendes i offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 04-10-2016
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Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag

- Forslag til spildevandsplantillæg nr 6 - Sneppevej, Søndergade og 
Danmarksgade i Frederikshavn og Industrivej i Vangen (1408786 -
GEO-2016-02518)

- Bilag 1a Oplandsskemaer - Sneppevej (1408788 - GEO-2016-02518)

- Bilag 1b Oplandsskemaer - Område ved Danmarksgade (1408791 -
GEO-2016-02518)

- Bilag 1c Oplandsskemaer - Industrivej (1408792 - GEO-2016-02518)

- Bilag 2a Udløbsskemaer - Sneppevej (1408794 - GEO-2016-02518)

- Bilag 2b Udløbsskemaer - Område ved Danmarksgade (1408795 -
GEO-2016-02518)

- Bilag 2c Udløbsskemaer - Industrivej (1408796 - GEO-2016-02518)

- Bilag 3a Berørte matrikler - Sneppevej (1408797 - GEO-2016-02518)

- Bilag 3b Berørte matrikler - Område ved Danmarkgade (1408798 -
GEO-2016-02518)

- Spildevandsplankort T01 - Sneppevej (1408799 - GEO-2016-02518)

- Spildevandsplankort T02 - Område ved Danmarksgade (1408800 -
GEO-2016-02518)

- Spildevandsplankort T03 - Industrivej Vangen (1408801 - GEO-2016-
02518)

- Miljøscreeningsskema (1408802 - GEO-2016-02518)
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2 (Åben) Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Gærum
Sags ID: EMN-2008-01035

Sagsbehandler: Kirsten Haumann

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Kommunerne skal vedtage indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i områder, udpeget 

af Staten i medfør af Vandforsyningsloven. Indsatsplanerne udarbejdes med baggrund i 

statens detaljerede kortlægning af grundvandsressourcen samt arealanvendelsen.

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til indsatsplan for Gærum-området. 

Indsatsplanen omfatter Åsted, Skærum og Ravnshøj Vandværker. Planforslaget kan ses 

her:

- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, kortlægningsområde 1425 Gærum 

Indsatsplanen beskriver planlagte indsatser ved de enkelte vandværker, for at sikre 

grundvandet mod forurening ,og herved sikre den fremtidige vandindvinding i området. 

Planerne angiver, hvem der er ansvarlige for at gennemføre indsatserne, og hvornår de 

skal gennemføres. 

Planen indeholder også retningslinjer for beskyttelse af mulige fremtidige 

grundvandsressourcer i områder, der ikke i dag benyttes til indvinding. Disse områder, 

der også udpeges af Staten i medfør af Vandforsyningsloven, benævnes OSD-områder, 

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

Endelig indeholder planen nogle retningslinjer, som kommunen skal lægge til grund for 

afgørelser af sager af betydning for grundvandskvaliteten i området indenfor de lovgivne 

beføjelser. Bl.a. agter Frederikshavn Kommune fremover at benytte sig af lovgivningens 

muligheder for at nedlæge forbud mod udspredning af spildevandsslam i planens 

indsatsområder.

Indsatserne er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne og forslag til indsatser har 

været præsenteret for Frederikshavn kommunes Grundvandsråd. 

Grundvandsmagasinerne ved de tre vandværker ligger fortrinsvis i områder, hvor der ikke 

findes betydende lerlag, der beskytter grundvandet mod nedsivning af forurenende 

stoffer.  Den væsentligste indsats ved Åsted Vandværk er, at der skal indgås 

dyrkningsaftaler til reduktion af udvaskning af nitrat og pesticider til grundvandet. Idet 

dyrkningsrestriktioner kan berøre lodsejere i Hjørring Kommune, er indsatserne 

præsenteret på et møde i Hjørring kommunes Grundvandsråd.

http://frederikshavn.dk/Sider/Indsatsplaner-for-grundvandsbeskyttelse.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212&emne=44d29df0-4451-4431-bba8-d8ece4712a19
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Udviklingen i nitrat- og pesticidindhold i vand ved Skærum og Ravnshøj Vandværker er 

faldende, der laves derfor overvågning af vandkvaliteten.

Indsatserne i planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler. Hvis der ikke 

kan indgås frivillige aftaler, kan Frederikshavn Kommune pålægge lodsejerne 

restriktioner om ændret arealanvendelse. Senest 5 år efter planens vedtagelse vil 

Frederikshavn kommune vurdere, om der er behov for pålæg af 

rådighedsindskrænkninger. Eventuelle pålæg vil blive forelagt Byrådet.

Indsatser omkring rådighedsindskrænkninger kan have vidtgående konsekvenser for 

lodsejere med jord i de sårbare områder. De enkelte lodsejere, der bliver berørt af enten 

frivillige aftaler eller påbud om rådighedsindskrænkninger i form af f.eks. restriktioner på 

anvendelse af gødning og pesticider, vil blive kompenseret økonomisk for de driftstab og 

øvrige udgifter, der er forbundet hermed. 

Centret har lavet vurdering af, om planerne kan medføre væsentlige utilsigtede 

påvirkninger på miljø og Natura-2000-områder, jf. lov om miljøvurdering af planer og 

programmer. Det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlige utilsigtede påvirkninger 

af miljø og natur.

Miljø- og habitatvurdering ses her: Miljøvurdering

Når planen har været i 12 ugers offentlig høring, skal planen med eventuelle ændringer 

endeligt vedtages af Frederikshavn Byråd.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget videresender forslag til 

indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af, at 

planen sendes i offentlig høring.

Byrådet kan på grundlag af de indkomne bemærkninger herefter tage endelig stilling til 

indsatsplanen for området.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 04-10-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

http://frederikshavn.dk/Sider/Indsatsplaner-for-grundvandsbeskyttelse.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212&emne=44d29df0-4451-4431-bba8-d8ece4712a19
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Bilag
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3 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden - godkendelse af skema C, 
helhedsplan for Fr-havn Boligforening, afd 28 Ringparken Sæby
Sags ID: GEO-2013-20047

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af skema C - byggeregnskab –

vedrørende den gennemførte helhedsplan for afdeling 28 Ringparken m.fl. byggeafsnit 4, 

Ringparken 1-22, 9300 Sæby.

Der anmodes endvidere om optagelse af realkreditlån med delvis kommunegaranti.

Byrådet har den 30. oktober 2013 godkendt skema A og den 30. april 2014 godkendt 

skema B.

Bygherre oplyser at den endelige anskaffelsessum udgør 41.917.467 kr., som er fordelt 

med 23.072.904 kr. på den støttede del og 18.844.564 kr. på den ustøttede del. I forhold 

til skema B, har den støttede del en overskridelse på 1.321.134 kr. og den ustøttede del 

en overskridelse på 2.914.842 kr. Overskridelse på den støttede del er aftalt med og 

godkendt af Landsbyggefonden. 

Overskridelserne kan primært henføres til:

 Øgede udgifter til genhusning. Denne merudgift er fuldt ud medtaget som støttet 

andel.

 Øgede udgifter til entreprise som fx materialer/bygningsdele som blev ødelagt i 

processen pga. dårligt/slidt byggeri. Også øget udgifter til procesoptimering, da 

processen skulle gennemføres 1,5 måned hurtigere end den tid entreprenørerne 

havde givet pris på i licitationen. Landsbyggefonden har af de øget udgifter til 

entreprise godkendt 290.000 kr. som støttet andel.

Finansieringen af overskridelsen på i alt 4.235.974 kr. foreslår boligforeningen foretaget 

således:

 Trækningsret 500.000 kr. (godkendt af boligforeningens bestyrelse)

 Henlæggelser 72.248 kr. (godkendt af afdelingen på afdelingsmøde)

 støttet realkreditlån 1.321.000 kr.(beløbet er godkendt i LBF)

 ustøttet realkreditlån 2.342.726 kr.

Finansieringen af anskaffelsessummen er sket således:

Støttet realkreditlån 23.072.771 kr.
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Ustøttet realkreditlån 12.103.207 kr.

Henlæggelser 1.000.000 kr.

Kapitaltilførsel 1.000.000 kr.

Fællespuljetilskud 920.000 kr.

Trækningsret 3.000.000 kr.

Ufinansieret del* 821.489 kr.

(*pengene til den ufinansieret del lånes fra de penge (henlæggelser) som afdelingen selv 

har sparet op. Beløbet afvikles over 10 år som en årlig afskrivning i driftsbudgettet.)

Huslejeforhøjelsen i afdelingen er uændret i forhold til skema B og udgør 168 kr. pr. 

m2/årligt. Huslejen bliver efter huslejeforhøjelsen på 750 kr./m2/årligt. I tilfælde af øget 

udgift i afdelingen efter endelig låneoptagelse og endelig fastlæggelse af driftsstøtte, er 

boligforeningens bestyrelse indvilget i at dække merudgiften fra dispositionsfonden, så 

huslejen ikke ændres udover normal udvikling i afdelingens udgifter. 

Den uafhængige revisor har erklæret, at: ”byggeregnskabet i al væsentlighed er 

udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger mv. samt bekendtgørelse om 

støtte til almene boliger mv”.

Byrådet skal i henhold til gældende vejledning om støtte til helhedsplaner i alment 

byggeri godkende skema C.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har på møde den 30. april 2014 godkendt at der stilles garanti for realkreditlån 

med henholdsvis 100 % for det støttede lån og 100 % for det ustøttede lån. 

Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % af garantien for det støttede lån.

I anmodningen fra Frederikshavn Boligforening om godkendelse af skema C, viser det sig 

kun at være nødvendigt med kommunegaranti på det støttede lån, så der anmodes om 

100 % kommunegaranti på dette lån. Landsbyggefonden stiller fortsat regaranti på 50 % 

af garantien for det støttede lån. 

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Byrådet har på mødet den 30. april 2014 også godkendt at kommunen deltager i 

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

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

uændret ift. skema B. Kommunens andel på 200.000 kr. er udbetalt den 24. maj 2016. 

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
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 skema C – byggeregnskab – godkendes med de i sagsfremstillingen anførte 

anskaffelsessummer

 huslejeforhøjelsen på 168 kr./ m2/årligt godkendes

 det godkendes at kommunen stiller en garanti på 100 % for det støttede lån. 

(Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % af garantien for det støttede lån.)

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag
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4 (Åben) Tilbageførsel af areal i byzone til landzone - Kommuneplanramme i 
Gærum syd
Sags ID: GEO-2016-02980

Sagsbehandler: Lene Morthensen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide svineproduktionen på 

”Blakshøjgård” på Blakshøjgårdvej 8 sydvest for Gærum. ”Blakshøjgård” ligger i det åbne 

land ca. 600 m fra byzonegrænsen til Gærum by. Det sydligste af Gærum er i 

Kommuneplan 2015 beliggende i rammeområde FRE.B.06.09 og udlagt til boligområde. 

Rammeområdet ligger i byzone, men skal ifølge rammebestemmelserne tilbageføres til 

landzone. Der er ingen lokalplan for området, og der er ikke opført boliger i området.

Ifølge husdyrloven skal husdyrbruget på ”Blakshøjgård” overholde et genekriterie på 

maksimalt 5 OUe/m3 (lugtenheder) til byzone. Kravet skal overholdes til kanten af et 

byzoneområde og ikke til eventuelle boliger i området. Ansøger har udarbejdet en 

spredningsberegning (OML-beregning), der viser, at lugtgenekriteriet til byzone i den 

sydlige del af Gærum kun kan overholdes, hvis rammeområde FRE.B.06.09 tilbageføres 

til landzone. Det er således en forudsætning for udvidelse af svineproduktionen på 

”Blakshøjgård”, at rammeområdet tilbageføres til landzone.

Som følge heraf har ejeren af ”Blakshøjgård” ansøgt Frederikshavn Kommune om at 

tilbageføre rammeområde FRE.B.06.09 til landzone.

Lovgrundlag i forhold til tilbageførsel:

Ifølge Planloven kan Byrådet beslutte at tilbageføre et areal til landzone efter begæring 

fra ejeren eller som opfølgning på kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer.

Ansøger ejer størstedelen af arealerne i rammeområde FRE.B.06.09 med undtagelse af 

Rysholtvej 2. Ansøgers arealer kan umiddelbart tilbageføres til landzone, såfremt 

arealerne grænser op til landzone, og når tilbageførslen er ubetænkelig udfra 

planlægningsmæssige hensyn. Det er forudsat, at der er tale om mindre arealer på maks. 

5 ha.

Ansøgers arealer i rammeområdet opfylder alle 3 forhold, da de samlet er ca. 1,6 ha. og 

afgrænser Gærum mod det åbne land. Samtidig er det ubetænkeligt at tilbageføre 

rammeområdet, da det siden 1989 har været udlagt til boliger i kommuneplanen for 

Frederikshavn Kommune med rammebestemmelse om, at arealet skal tilbageføres til 

landzone.
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I forhold til opfølgning på kommuneplanen for arealet på Rysholtvej 2, som ikke ejes af 

ansøger, skal denne berørte grundejer have mulighed for at udtale sig om tilbageførslen 

inden for en frist på min. 8 uger. Denne høring er afholdt i perioden fra den 4. juli til den 5. 

september 2016. Der er ikke indkommet høringssvar.

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

byrådet, at tilbageføre rammeområde FRE.B.06.09 til landzone, og lade rammeområdet 

udgå af Kommuneplan 2015.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 04-10-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag

- Oversigt (1413561 - GEO-2016-02980)
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5 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august - Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2015-01498

Sagsbehandler: Jesper Have

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Frederikshavn Kommune. 

Budgetopfølgningen indeholder forventning til regnskabsresultatet for 2016. Den samlede 

budgetopfølgning for Frederikshavn Kommune er vedlagt som bilag.

Direktionen betragter det samlede resultat af budgetopfølgningen som 
tilfredsstillende.

Hovedbudskabet er, at de 3 målsætninger for kommunens økonomi forventes overholdt.

 Overskud på ordinær drift udgør 153,5 mio. kr. og ligger således 3,5 mio. kr. 

over målsætningen.

 Udgift vedrørende skattefinansieret anlæg på 69,0 mio. kr. Målsætningen er på 

80 mio. kr.

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

Ved udgangen af september 2016 er den på 129,2 mio. kr. Der forventes ca. 

120 mio. kr. ultimo 2016

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

dække udgifterne til afdrag samt skattefinansieret anlæg.

Det bemærkes endvidere, at det forventede forbrug på driften svarer til forventningen pr. 

30. april 2016.

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

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

låste bankbøger på 5,1 mio. kr. 

 at der er mindreforbug på 12,3 mio. kr. på driftssiden mellem korrigeret budget og 

forventet regnskab inkl. de låste bankbøger.

 Det forventede regnskab for serviceudgifterne viser et forventet merforbrug i 

forhold til servicerammen på 0,5 mio. kr.

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

26,8 mio. kr. – heraf vedrører 45,2 mio. kr. mindreforbrug vedrørende 

udgiftssiden og 18,4 mio. kr. vedrørende lavere forventninger til indtægtssiden
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Der kan konstateres merforbrug for to udvalgsområder; Arbejdsmarkedsudvalget og 

Børne- og Ungdomsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalgets forventede merforbrug i 2016 forventes, på baggrund af de 

nyeste prognoser fra KL, at blive opvejet, når beskæftigelsestilskuddet for 2016 

efterreguleres i 2017. Budgetopfølgningen pr. 31. august viser, at der forventes et samlet 

merforbrug på 3,8 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og udgifter vedr. forsikrede ledige 

efter at budgettet er korrigeret for midtvejsreguleringen.  

Merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område kan henføres til Center for 

Familie. 

Hvert fagudvalg har lavet opfølgning på egne områder. Hovedkonklusionerne herfra 

indgår i den samlede opfølgning.

I budgetopfølgningen indgår endvidere en række bevillingsmæssige ændringer. 

Nettovirkningen af disse ændringer er en øget opsparing til kassen på 1,8 mio. kr.  

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller at:

 Budgetopfølgningen tages til efterretning

 De bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og som 

betyder en netto meropsparing til kassen på 1.757.400 kr., godkendes

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Frederikshavn Kommune 
(1424764 - EMN-2015-01498)
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6 (Åben) Ansøgning om forlængelse af kautionserklæring for kassekredit til 
Fonden MARCOD
Sags ID: EMN-2016-02664

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Fonden MARCOD har ved mail af den 24. august 2016, anmodet Frederikshavn 

Kommune om at give en kautionserklæring for fondens kassekredit på 2,5 mio. kr. for 

perioden 1. januar – 31. december 2017. Kautionserklæringen er en forlængelse af den 

afgivne kautionserklæring for 2016.

Fonden MARCOD skriver i deres ansøgning, at fonden har opnået en refinansiering i 

perioden 2017 – 2018 ved Vækstforum Nordjylland. Eftersom refinansieringen er 

bagudbetalte, er fonden meget afhængig af kautionserklæringen, således at fonden 

løbende kan betale sine regninger. 

Aktiviteterne i Fonden MARCOD er et formål, som en kommune lovligt kan give tilskud til 

og derfor kan der stilles en kautionserklæring for en kassekredit til Fonden MARCOD.

Da finansieringen af udgifterne til formålet ikke kan sidestilles med en kommunal udgift, 

der automatisk er låneadgang til, kan kautionserklæringen ikke medregnes til den 

kommunale låneramme. Det betyder normalt, at der skal deponeres et beløb svarende til 

kautionserklæringen.

Man da kautionserklæringen kun gælder for et kalender år og slutter den 31. december 

udløser den ikke krav om deponering.

I lighed med de tidligere afgivne kautionserklæringer til Fonden MARCOD, anbefales det, 

at kommunen stiller et vilkår for kautionserklæringen. Vilkåret er, at långiver som 

sikkerhed for omhandlende kassekredit modtager transport på tilgodehavender hos 

Vækstforum Nordjylland – og at trækket på kassekreditten, og dermed kommunens 

garanti, på intet tidspunkt kan overstige det til enhver tid modsvarende tilgodehavende 

hos denne debitor, dog max 2,5 mio. kr.

Overdragelse af beslutningskompetence til Økonomiudvalget.

Af styrelsesloven § 41 fremgår det at:

”Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre 

social- og indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen.”
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Ministeriet har således i lånebekendtgørelsens § 15, stk. 2 anført følgende;

”§ 15

Beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, herunder beslutning om pådragelse af 

solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller 

lignende, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Stk.2. Økonomiudvalget eller et stående udvalg kan dog bemyndiges til at træffe de 

beslutninger, som er nævnt i stk. 1, inden for den beløbsramme og øvrige vilkår, som 

kommunalbestyrelsen fastsætter.”

Det foreslås, at der i fremtidige sager, med anmodning fra Fonden MARCOD om 

kautionserklæring, gives Økonomiudvalget beslutningskompetence til at godkende disse, 

når vilkårene for kautionserklæringen er de samme som i denne sag.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at:

 der gives en kautionserklæring på 2,5 mio. kr. til Fonden MARCODs kassekredit 

for perioden 1. januar – 31. december 2017.

 der som tidligere, stilles krav om, at der for kassekreditten modtages transport på 

tilgodehavendet fra Vækstforum Nordjylland.

 kassekreditten ikke må overstige tilgodehavendet hos Vækstforum Nordjylland.

 der gives Økonomiudvalget kompetence til at godkende fremtidige anmodninger 

om kautionserklæring fra Fonden MARCOD, når vilkårene er de samme som i 

denne sag.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag
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7 (Åben) Kommunegaranti til Fonden Arena Nord vedr. leasing af udstyr
Sags ID: EMN-2016-02513

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Fonden Arena Nord har anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til en 

leasingaftale ved KommuneLeasing, på nyt lydanlæg, projektor og lærred til brug i Det 

Musiske Hus. Det er en forudsætning for at Fonden Arena Nord kan indgå leasingaftalen 

med KommuneLeasing, at Frederikshavn Kommune stiller denne garanti. Den samlede 

leasingaftale lyder på 753.497,75 kr. og løber frem til 1. juli 2021 hvor sidste rate betales.

Indkøbet begrundes i, at det nuværende udstyr er slidt og at kravene til sådant udstyr er 

stigende.  

I henhold til vejledningen til den kommunale lånebekendtgørelse afsnit 7, fremgår det at 

leasing af f.eks. materiel, inventar m.v. ikke erstatter en kommunale anlægsudgift, men 

må betragtes som en kommunal driftsudgift. Såfremt den erstatter en kommunal 

anlægsudgift der ikke er låneberettiget er der krav om at kommunen skal deponere et 

beløb tilsvarende garantien. 

En garantistillelse af det nævnte udstyr, vil således ligger inden for de ovennævnte 

kategorier om at være en driftsudgift og vil således ikke blive betragtet som en erstatning 

for en anlægsudgift og garantistillelsen vil dermed ikke påvirke kommunens låneramme. 

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at der i henhold til reglerne om den kommunale låntagning 

meddeles kommunegaranti på op til 753.497,75 kr. for leasingaftale med 

Kommuneleasing til Fonden Arena Nord til indkøb af lydanlæg, projektor og lærred.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.
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Bilag

 Brev økonomiudvalget 2016 (1414740 - EMN-2016-02513)
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8 (Åben) Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede socialområde 
og specialundervisning 2017
Sags ID: EMN-2011-00806

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU/BUU/BR

Sagsfremstilling
Sagsresumé

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det 

specialiserede socialområde- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det 

indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale for de højt specialiserede 

kommunale og regionale tilbud på området. Rammeaftalen skal dels vurdere, om der er 

sammenhæng mellem kommunernes behov for sociale tilbud og udbuddet heraf og dels 

udpege centrale fokusområder, hvor der er behov for, at der samarbejdes på tværs af de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 

er godkendt i KKR Nordjylland og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og 

Region Nordjyllands regionsråd.

Baggrund

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 

2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 

Med Rammeaftalen 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de 

nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. 

Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter 

således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

o Borgere med svære spiseforstyrrelser

o Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland 

o Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud

o Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud

o Gentænkning af rammeaftalen

Gentænkning af rammeaftalen

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side 

flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel 

kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de 
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politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og 

påbegyndt et arbejdet frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en 

gentænkningsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu 

mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af 

rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil 

har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes. For 

Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som 

involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt 

brugerorganisationerne. Udkast til processen er vedlagt som bilag 2, og kommentarer og 

input hertil er meget velkomne.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social, sundheds og kulturdirektøren og Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren 

indstiller, at

 udkast til Rammeaftalen 2017 godkendes

 orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-10-2016
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen.

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 06-10-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.
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Bilag

 Bilag 1 - Udkast til Rammeaftale 2017 (1414301 - EMN-2011-00806)
 Bilag 2 - Beskrivelse af gentænkning af Rammeaftalen 2018 (1414302 

- EMN-2011-00806)
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9 (Åben) Natur- og Friluftspolitik, endelig vedtagelse
Sags ID: EMN-2016-00671

Sagsbehandler: Ann-Kathrine Braüner Thomassen

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget vedtog den 10. februar 2015 at iværksætte udarbejdelse af en 

natur- og friluftsstrategi i samarbejde med Det Grønne råd, jf. forslag fra Friluftsrådet i en 

indsigelse til kommuneplanen.

Det Grønne Råd udarbejdede efterfølgende et forslag til en natur- og friluftspolitik.

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i april 2016 at sende 

forslaget i 8 ugers offentlig høring i perioden 10.maj-1.august 2016.

Der indkom 4 bemærkninger i høringsfasen fra hhv. Kajakklubben – Frederikshavn, 

Danmarks Naturfredningsforening, Enhedslisten – Grøn Gruppe samt Friluftsrådet-Kreds 

Vendsyssel. Se vedlagte bilag, ”Natur- og Friluftspolitik 2016 -høringssvar fra offentlig 

høring.pdf”.

Det grønne Råd behandlede de indkomne bemærkninger den 25.august 2016. Rådets 

medlemmer var enige om, at de indkomne bemærkninger ikke ændrer politikken, men at 

de konkrete forslag på sigt indarbejdes i idekataloget, der fungerer som bilag til politikken. 

Det grønne Råd anbefaler Natur- og Friluftspolitikken overfor Plan- og Miljøudvalget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at Natur- og Friluftspolitikken vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 04-10-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.
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Bilag

 Bilag_ Natur- og friluftspolitik (1284251 - EMN-2016-00671)
 Bilag_Idékatalog (1284005 - EMN-2016-00671)
 Status på friluftsfaciliteter og rekreativ     infrastruktur i Frederikshavn 

Kommune (1284002 - EMN-2016-00671)
 Natur- og Friluftspolitik 2016 - høringssvar fra offentlig høring 

(1415753 - EMN-2016-00671)
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10 (Åben) Godkendelse af overflytning af Center for Unge mellem 
fagudvalg
Sags ID: EMN-2016-01387

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget og Børne og Ungdomsudvalget har drøftet placering og 

organisering af Center for Unge, og besluttede nedenstående på møde den 7. september 

2016: 

”Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til byrådet, at Center

for Unge overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, dog

således, at SSP forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget. Center for Unge overgår med 

virkning fra den 1. januar 2017.” 

Center for Unge og Center for Arbejdsmarked samles til et fremtidigt Center for 

Uddannelse og Beskæftigelse.

Ungdomsskolen og SSP forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget og indgår fremtidigt i 

Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP.

Økonomien fordeles mellem udvalgene i henhold til ovenstående, når endelige budgettal 

foreligger.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af omorganiseringen.

Der fremsendes efterfølgende sag til byrådets behandling om tilretning af 

styrelsesvedtægten i overensstemmelse med overflytningen af Center for Unge mellem 

fagudvalgene.

Indstilling
Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalgets anbefaling og 

byrådets godkendelse, at Center for Unge overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til 

Arbejdsmarkedsudvalget, som beskrevet, med virkning fra den 1. januar 2017. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Pia Karlsen (V) fremsatte ændringsforslag om, at Ungdomsskolen, SSP og UU forbliver i 

Børne- og Ungdomsudvalget.
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For stemte 1: Pia Karlsen (V)

Imod stemte 30:

Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Steen Jensen (A), Ole 

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

Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), 

Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Poul Erik 

Andersen (Ø), 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 Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), 

Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen, med den tilføjelse, at Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiges til at træffe 

afgørelse om ændringer i centerbetegnelsen for Arbejdsmarkedsområdet, kom til 

afstemning.

For stemte 30:

Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Steen Jensen (A), Ole 

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

Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), 

Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Poul Erik 

Andersen (Ø), 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 Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), 

Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 1: Pia Karlsen (V)

Indstillingen med ovennævnte tilføjelse blev godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag
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11 (Åben) Ændring af Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd
Sags ID: EMN-2016-02774

Sagsbehandler: Peter Høeg Juhl Carton

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd foreslås ændret med baggrund i de politiske 

beslutninger, der er vedtaget i forbindelse med overflytning af Center for Unge mellem 

fagudvalg.

Styrelsesvedtægten tilpasses således at Arbejdsmarkedsudvalget tilføres opgaven 

omkring Center for Unge fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Ungdomsskolen og SSP forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget og indgår fremtidigt i 

Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP.

Ændringer fremgår af vedlagte bilag (rød markerer slettelser og gul markerer tilføjelser).

Såfremt ændringer vedtages på to byrådsmøder vil den nye styrelsesvedtægt træde i 

kraft den 1. januar 2017.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender de nævnte ændringer, således at 

Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd tilpasses herefter. 

Såfremt ændringerne godkendes den 26. oktober, sendes sagen til 2. behandling på 

næstkommende møde i Byrådet i henhold til Styrelsesvedtægtens § 22.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag

 Styrelsesvedtægt pr  11102016 - med ændringsforslag (1557664 -
EMN-2016-02774)
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12 (Åben) Henvendelse fra SF om kommunalt brug af Round Up i den 
komunale ukrudtsbekæmpelse
Sags ID: EMN-2016-02810

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Christina Lykke Eriksen (SF) har bedt om, at få følgende optaget på byrådets dagsorden.

Ukrudtsbekæmpelsesmidlet Round Up indeholder glyphosat, der er kræftfremkaldende. 

Folk med sprøjtningsarbejde er specifikt udsatte, men da stoffet siver ned i grundvandet, 

er der en generel risiko for, at mennesker ved indtagelse af drikkevand udvikler kræft 

som følge af brugen af Round Up.

Round Up bruges i de private haver, men landbruget står for omkring 95 procent af den 

anvendte mængde Round Up. Nogle kommuner bruger Round Up – bl.a. Frederikshavn 

Kommune.

Ud fra forsigtighedsprincippet og ud fra, at Frederikshavn Kommune gerne skulle være et 

forbillede for de private, skal SF hermed foreslå, at der sættes en stopper for 

anvendelsen af Round Up i den kommunale ukrudtsbekæmpelse. 

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anders Brandt Sørensen (A) fremsatte følgende forslag, som kom til afstemning.

Byrådet bakker op om, at vi starter en udfasning af round-up. De nærmere 

omstændigheder vedr. tidsperspektiv og alternative ukrudtsbekæmpelsesmetoder skal 

nærmere defineres af Teknisk Udvalg.

For stemte 29:

Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Steen Jensen (A), Ole 

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

Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), 

Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Poul Erik 
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Andersen (Ø), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly 

Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høyrup 

(V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup 

(DF), Peter E. Nielsen (C).

Undlod at stemme: 2 

Lars Møller (V), Jens Ole Jensen (V).

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag
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 FORORD 
 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 6 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører separering af Sneppevej og en del af Søndergade i Frederikshavn, 
separering af et område ved Danmarksgade i Frederikshavn samt inddragelse af et nyt 
planlagt kloakopland ved Industrivej i Vangen. 

Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for de to afgrænsede områder i 
Frederikshavn by fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssy-
stem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). 
Regnvandet fra det separatkloakerede område ved Sneppevej udledes til et eksisterende 
regnvandsudløb ved Søsportshavnen, mens regnvandet fra området ved Danmarksgade 
udledes til et eksisterende regnvandsudløb i Frederikshavn havn ved Toldbod Kaj. 

Med tillægget inddrages tillige et nyt planlagt kloakopland i spildevandsplanen. Det om-
fatter et planlagt separatkloakeret område ved Industrivej i Vangen, som iht. den gæl-
dende lokalplan kan udnyttes til erhvervsområde. 

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

 

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

Spildevandsplantillæg nr. 6 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

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

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

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse. 

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

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 
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1 BAGGRUND 
 
På Sneppevej og en del af Søndergade samt i området omkring Danmarksgade i Frede-
rikshavn by ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune at forny kloak-
systemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det ek-
sisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. Baggrunden herfor er bl.a.: 

• I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer.  

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

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

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

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

Ved Industrivej i Vangen inddrages et nyt areal til erhvervsområde i forbindelse med lo-
kalplanlægning. Arealet inddrages med dette tillæg ligeledes i spildevandsplanen, hvor 
det udlægges til et planlagt separatkloakeret område. 



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 
 
 

7 
 

2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 
 

2.1 LOVGIVNING

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Love: 

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

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

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

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

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

Bekendtgørelser: 

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

Vejledninger: 

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

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

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

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

Planer: 

o Vandplan 2009-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. År 2011, rev. 2014. 

o Frederikshavn Kommunes Vandhandleplan 2015, april 2015 
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3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

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

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

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

4.3 LOKALPLAN

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

4.4 VANDPLAN 2009-2015

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

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

Det vurderes, at den øgede udledning af regnvand er inden for rammerne af gældende tilladelser 
til udledning af overfladevand på de aktuelle lokaliteter. 

4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

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

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

De nye regnvandssystemer i begge separeringsområder vil blive etableret med særlige foranstalt-
ninger til klimasikring. Foranstaltningerne består i, at regnvandssystemet opdimensioneres i forhold 
til en forøget regnintensitet. 
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5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR
 

I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spilde-
vand og regnvand i områderne. 
 

5.1 KLOAKERINGSPRINCIP IHT. SPILDEVANDSPLAN 2012-20 16 

 

Sneppevej: 

I Spildevandsplan 2012-2016 er Sneppevej og en del af Søndergade omfattet af kloakopland 
FC09, som vist i nedenstående tegning. Kloaksystemet er etableret som fælleskloak, hvor 
regn- og spildevand afledes i samme system.  

 

I bilag 1a ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for kloakopland FC09. 
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Området ved Danmarksgade: 

I Spildevandsplan 2012-2016 er Danmarksgade (mellem Jernbanegade og Havnegade), 
Thomas Bergs Gade, Parallelvej 1-13 (baggårde) og Voldgade omfattet af kloakoplandene 
FD13, FD14, FD18 og FG06, som vist med stiplet linje i nedenstående tegning. Kloaksyste-
met er etableret som fælleskloak, hvor regn- og spildevand afledes i samme system. 

 

I bilag 1b ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for de kloakoplande, som berøres af se-
pareringen af disse veje. 

Industrivej: 

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen 2012-2016 
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5.2 ÆNDRINGER I KLOAKERINGSPRINCIP SOM FØLGE AF NÆR VÆRENDE TILLÆG 

Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for de ovenstående kloak-
oplande. Samtidigt ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, således de 
afspejler den fremtidige afledningsstruktur. 

Sneppevej: 

Kloakeringsprincippet for kloakopland FC09 ændres til separatkloak. 

 

I bilag 1a ses de nye data for det kloakopland, som berøres af separeringen på Sneppevej. 
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Området ved Danmarksgade: 

Kloakeringsprincippet for kloakoplandene FD45 og FD46 ændres til separatkloak. 

 

I bilag 1b ses de nye data for de kloakoplande, som berøres af separeringen af området ved 
Danmarksgade. 
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Industrivej 

Det planlagte erhvervsområde optages i spildevandsplanen som kloakopland HB24. Kloak-
oplandet bliver et planlagt separatkloakeret kloakopland. 

 

I bilag 1c ses de nye data for det kloakopland, som berøres af ændringerne ved Industrivej. 

5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

Sneppevej: 

Iht. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandet FC09 via over-
løbsbygværket 801051O (på Søndergade) til Frederikshavn Renseanlæg.  

Overløbet fra overløbsbygværket udledes via Båder Bæk, som på strækningen er et kloakan-
læg, til udløbsnr. FC09FU01 med udløb i Kattegat nord for Søsportshavnen. 

Område ved Danmarksgade: 

Iht. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandene ved Dan-
marksgade via overløbsbygværkerne 635021O ved Havnepladsen 24, 953002O ved Told-
bodbassin og 621085O ved Hedemarksgade 16 til Frederikshavn Renseanlæg. 

Overløbene fra overløbsbygværkerne udledes til Frederikshavn Havn ved hhv. udløb nr. 
FG06FU01, FD17FU01 og FD08FU01.  

Industrivej: 

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen 2012-2016 
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ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 
Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i områderne. 

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

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

I de følgende afsnit er de konkrete ændringer beskrevet, og de udledte vand- og stofmæng-
der er beregnet i overensstemmelse med beregningsforudsætningerne i Spildevandsplan 
2012-2016. Beregningerne skal betragtes som gennemsnitsværdier og vil være behæftet 
med en vis usikkerhed, da der anvendes gennemsnitsværdier for årsnedbør og stofkoncen-
trationer. Der er anvendt følgende beregningsforudsætninger: 

Årsmiddelnedbør:   640 mm/år 

Initialtab:   150 mm/år 

Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,8 

Stofkoncentrationer i separat regnvand: 5 mg BOD/l, 2 mg total-N/l, 0,5 mg total-P/l 

Stofkoncentrationer i aflastet fællesvand: 25 mg BOD/l, 10 mg total-N/l, 2,5 mg total-P/l 

Stofkoncentration i renset spildevand ifm. regn: 15 mg BOD/l, 8 mg total-N/l, 1,5 mg total-P/l  

Sneppevej: 

Regnvandet fra opland FC09 ledes fremadrettet uden om overløbsbygværk 801051O på 
Søndergade og tilsluttes i stedet overløbsledningen fra bygværket. Regnvandet ledes herfra 
via Båder Bæk til det eksisterende separate regnvandsudløb FC13RU01 med udløb i Katte-
gat nord for Søsportshavnen. 

Der er givet tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven den 24. februar 2016 til forøget udledning af 
tag- og overfladvand til regnvandsudløb FC13RU01. 

Det vurderes, at den øgede udledning af regnvand er inden for rammerne af gældende tilla-
delse. 

De udledte vand- og stofmængder fra de berørte udløb i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 
samt efter vedtagelsen af dette tillæg er vist i nedenstående tabeller.  

Spildevandsplan 2012-2016 (plan-situation): 
Recipient Udløb Aflast-

ninger 
(antal/år) 

Vand-
mængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat FC09FU01 1 65 2 1 0,2 

Kattegat FC13RU01  120.709 429 114 35,8 

Sum i alt    431 115 36,0 
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Nærværende tillæg (plan-situation): 
Recipient Udløb Aflast-

ninger 
(antal/år) 

Vand-
mængde  

(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat FC09FU01 1 65 2 1 0,2 

Kattegat FC13RU01  122.497 440 117 36,7 

Kattegat Reduktion af 
udledningen via 
renseanlæg 

 -1.430 - 22 - 12 - 2,2 

Sum i alt    420 106 34,7 
 
Forskel i de samlede udledte stofmængder før og efter projektets gennemførelse: 

Parameter Før Efter Ændring Procentvis 
ændring 

BOD5 
(kg/år) 

431 420 -11 -3 

Total-N 
(kg/år) 

115 106 -9 -8 

Total-P 
(kg/år) 

36,0 34,7 -1,3 -4 

 
Af tabellen ses, at der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 
3-8%. Separatkloakeringen vil således have en positiv påvirkning på recipienten. 

I bilag 2a ses de nye data for de regnbetingede udløb, som berøres af projektet på Sneppe-
vej og del af Søndergade. 

 

Område ved Danmarksgade: 

Regnvandet fra oplandene FD45, FD46 og FD19 ledes fremadrettet til det eksisterende se-
parate regnvandsudløb FD16RU01 med udløb i Frederikshavn Havn ved Toldbod Kaj. 

Der er givet tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven den 19. april 2012 til udledning af tag- og 
overfladvand til regnvandsudløb FD16RU01. 

Det vurderes, at den øgede udledning af regnvand er inden for rammerne af gældende tilla-
delse. 

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

 
Spildevandsplan 2012-2016 (plan-situation): 

Recipient Udløb Aflast-
ninger 

(antal/år) 

Vand-
mængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat FD08FU01 3 11.106 60 21 5,2 

Kattegat FD16RU01  44.659 268 89 22,3 

Kattegat FD17FU01 28 6.804 41 14 3,4 

Kattegat FG06FU01 11 17.653 400 159 39,8 

Sum i alt  42 80.222 769 283 70,7 



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 
 
 

17 
 

Nærværende tillæg (plan-situation): 
Recipient Udløb Aflast-

ninger 
(antal/år) 

Vand-
mængde  

(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat FD08FU01 3 10.362 56 20 4,9 

Kattegat FD16RU01  57.958 290 116 29,0 

Kattegat FD17FU01 9 2.068 12 4 1,0 

Kattegat FG06FU01 11 17.653 400 159 39,8 
Kattegat Reduktion af 

udledningen via 
renseanlæg 

 -7.819 -117 -63 -11,7 

Sum i alt  23  641 236 63 
 
Forskel i de samlede udledte stofmængder før og efter projektets gennemførelse: 

Parameter Før Efter Ændring Procentvis 
ændring 

BOD5 
(kg/år) 

769 641 128 17 

Total-N 
(kg/år) 

283 236 47 17 

Total-P 
(kg/år) 

70,7 63 7,7 11 

 
Af tabellen ses, at der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 
11-17%. Separatkloakeringen vil således have en positiv påvirkning på recipienten. 

I bilag 2b ses de nye data for de regnbetingede udløb, som berøres af projektet i området 
ved Danmarksgade. 

Industrivej  

Regnvandet fra område HB24 ledes til det eksisterende regnvandsudløb HB02RU01 med udløb i 
Haldbjerggrøften.  

Der er givet tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven den 11. februar 1992 til udledning af tag- og over-
fladvand til regnvandsudløb HB02RU01. 

Det vurderes, at den øgede udledning af regnvand er inden for rammerne af gældende tilladelse. 

De udledte vand- og stofmængder fra det berørte udløb i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 samt ef-
ter vedtagelsen af dette tillæg er vist i nedenstående tabeller. 

Spildevandsplan 2012-2016 (plan-situation): 
Recipient Udløb Aflast-

ninger 
(antal/år) 

Vand-
mængde  

(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Haldbjerg-
grøften 

HB02RU01 0 26.326 129 40 10,7 
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Nærværende tillæg (plan-situation): 
Recipient Udløb Aflast-

ninger 
(antal/år) 

Vand-
mængde  

(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Haldbjerg-
grøften 

HB02RU01 0 29.340 147 46 12,2 

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

Parameter Før Efter Ændring Procentvis 
ændring 

BOD5 
(kg/år) 

129 147 +18 14 

Total-N 
(kg/år) 

40 46 +6 14 

Total-P 
(kg/år) 

10,7 12,2 +1,5 14 

 
Af tabellen ses, at der sker en forøgelse i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 14%. 
I bilag 2c ses de nye data for de regnbetingede udløb, som berøres. 
 

5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG 

 

Sneppevej 

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

Område ved Danmarksgade 

I forbindelse med realiseringen af projektet skal der etableres nye regn- og spildevandsledninger 
med tilhørende stik til de enkelte ejendomme. Desuden etableres en ny midlertidig pumpestation til 
spildevand. Pumpestationen fjernes, når der er etableret nyt separat kloaksystem i Danmarksgade. 

Industrivej 

Der skal ikke etableres nye spildevandstekniske anlæg i forbindelse med inddragelsen af det nye 
opland. Arealet forventes alene udnyttet til udvidelse af de eksisterende erhvervsgrunde i området 
hvor der allerede er etableret ledningsanlæg.  
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6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte. 

• Adgangsforhold. 

• Ulemper, retablering, erstatning. 

Sneppevej 

I bilag 3a fremgår hvilke matrikler, der forventes at blive pålagt rådighedsindskrænkninger ved se-
pareringen.  

Område ved Danmarksgade 

I bilag 3b fremgår hvilke matrikler, der forventes at blive pålagt rådighedsindskrænkninger ved se-
pareringen  

Industrivej 

Der skal ikke etableres ledningsanlæg som følge af tillægget.
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7 ØKONOMI OG TIDSPLAN 
Projekterne forventes udført efter følgende overordnede tidsplan. 

Sneppevej: 

• Etablering af nyt separatsystem i Sneppevej og del af Søndergade - udføres år 2016. 

 

Området ved Danmarksgade: 

• Etablering af nyt separatsystem i Thomas Bergs Gade og Parallelvej 1-13 (baggårde) – ud-
føres år 2016 

• Etablering af nyt separatsystem i Danmarksgade (mellem Jernbanegade og Havnegade) – 
forventes udført i år 2019 

 

Industrivej: 

• Der udføres ingen anlægsarbejder. Arealet kan løbende udnyttes til udvidelse af eksiste-
rende erhvervsområde. 

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

 

Vedtagelsespåtegning 

 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2016. 

 

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2016.  

 

 

 

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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BILAG 1a: Oplandsskemaer, Sneppevej  

Spildevandsplan 2012-2016  

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

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
FC09 1,3 0,35 Fælles 78 1929 5 121 119 2.440 83 4.490 FC09FU01  

 

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

 

Nærværende spildevandsplantillæg 

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

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
FC09 1,3 0,35 Separat 78 1929 5 121 5 103 83 2.153 FC13RU01  

 

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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BILAG 1b: Oplandsskemaer, Område ved Danmarksgade  

Spildevandsplan 2012-2016  

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

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
FD19 1,9 0,7 Separat 98 2.426 820 1.804 119 5.034 180 9.264 FD08FU01  
FD13 3,7 0,70 Fælles 410 9.046 575 13,205 119 26.479 985 48.730 FD08FU01  
FD14 3,1 0,70 Fælles 185 4.091 180 3.887 119 9.494 365 17.472 FD08FU01  
FD18 2,1 0,55 Fælles 135 2.933 5 64 119 3.566 140 6.563 FD17FU01  
FG06 1,2 0,65 Fælles 140 3.047 25 538 119 4.266 165 7.851 FG06FU01  

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

Nærværende spildevandsplantillæg 

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

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
FD19 1,9 0,7 Separat 98 2.426 820 1.804 119 5.034 180 9.264 FD16RU01  
FD13 3,3 0,70 Fælles 366 9.046 575 13.205 101 22.428 941 44.679 FD08FU01  
FD14 1,7 0,70 Fælles 75 1.790 145 3.114 103 5.072 220 9.976 FD08FU01  
FD18 0,9 0,55 Fælles 0 10 0 0 119 12 0 22 FD17FU01  
FD45 1,5 0,55 Separat 128 3.161 3 64 5 161 131 3.386 FD16RU01  
FD46 1,8 0,70 Separat 95 2.301 35 773 5 154 130 3.228 FD16RU01  
FG06 1,0 0,65 Fælles 114 2.809 24 538 119 3.983 138 7.330 FG06FU01  

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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BILAG 1c: Oplandsskemaer, Industrivej  

 

Spildevandsplan 2012-2016  

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

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
HB24              

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

 

Nærværende spildevandsplantillæg 

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

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
HB24 1,5 0,5 Separat 0 0 77 1925 5 96 77 2.021 HB02RU01  

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

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

Spildevandsplan 2012-2016  

Kattegat (Plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
FC09FU01 OV   S+P FC09, FC10 

FC12, 
FF08, 
FG23, 
FG24 

14,9 4,0 1.900 1,2 1 65 2 1 0,2 

FC13RU01 SR B 9800 S+P FC01,FC02 
FF01, FC13 
FE02, FE06 
FF04, FF05 
FF12,FC03 
FC04, FD25 

72,7 24,6 0 0 0 120.709 429 114 35,8 

Sum           120.774 431 115 36,0 
 

  



Nærværende spildevandsplantillæg 

Kattegat (plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
FC09FU01 OV   S+P FC10, FC12 

FF08, FG23 
FG24 

13,4 3,6 1.900 1,1 1 65 2 1 0,2 

FC13RU01 SR B 9800 S+P FC09, FF01 
FC13, FE02 
FE06, FF04 
FF05, FF12 
FC01, FC02 
FC03, FC04 

FD25 

74,0 25,0 0 0 0 122.497 440 117 36,7 

Sum           122.562 442 118 36,9 
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BILAG 2b: Udløbsskemaer, Område ved Danmarksgade  

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

Spildevandsplan 2012-2016  

Kattegat (plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Area
l 

Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
FD08FU01 OV B 750 S+P FD03, FD04, 

FD05, FD06, 
FD07, FD08, 
FD11, FD13, 
FD14, FD22, 
FD23, FD24, 
FL09, FD12, 

FD44 

39,0 14,9 125 6,0 3 11.106 60 21 5,2 

FD16RU01 SR   P FD28, FD26, 
FD34, FD35, 
FD36, FD37, 
FD38, FD33, 

FD16 

24,3 9,1    44.659 268 89 22,3 

FD17FU01 OV   S+P FD17, FD18, 
FD19 

4,5 2,3 480 0,5 28 6.804 41 14 3,4 

FG06FU01 OV 
 

  S+P FG09, FG13, 
FG05, FG06, 
FG07, FG08, 
FG14, FG15, 
FG16, FG12, 
FG04, FG25, 

FG26 

38,9 14,7 420 5,8 11 17.653 400 159 39,8 

Sum          42 80.222 769 283 70,7 
 



Nærværende spildevandsplantillæg 

Kattegat (plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
               
FD08FU01 OV B 750 S+P FD03, FD04, 

FD05, FD06, 
FD07, FD08, 
FD11, FD13, 
FD14, FD22, 
FD23, FD24, 
FL09, FD12, 

FD44 

37,2 13,9 125 5,6 3 10.362 56 20 4,9 

FD16RU01 SR   S+P FD28, FD26, 
FD34, FD35, 
FD36, FD37, 
FD38, FD33, 
FD46, FD16, 
FD45, FD19 

29,4 11,8    57.958 290 116 29,0 

FD17FU01 OV   S+P FD17, FD18  1,3 0,7   9 2.068 12 4 1,0 
FG06FU01 OV 

 
  S+P FG09, FG13, 

FG05, FG06, 
FG07, FG08, 
FG14, FG15, 
FG16, FG12, 
FG04, FG25, 

FG26 

38,7 14,6 420 5,8 11 17.653 400 159 39,8 

Sum          23 88.041 758 299 74,7 
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BILAG 2c: Udløbsskemaer, Industrivej  

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

Spildevandsplan 2012-2016  

Haldbjerggrøften (plan før nyt tillæg) 
 

Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  
Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 

areal 
Qa Qt+i  Over-

løb 
Vand-

mængde  
BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
HB02RU01 SR B 490 S+P HB02,HB16 12,0 5,4 0 0 0 26.326 129 40 10,7 
Sum           26.326 129 40 10,7 

 
 

Nærværende spildevandsplantillæg 

Haldbjerggrøften 
 

Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  
Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 

areal 
Qa Qt+i  Over-

løb 
Vand-

mængde  
BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
HB02RU01 SR B 490 S+P HB02,HB16 

HB24 
13,6 6,0 0 0 0 29.340 147 46 12,2 

Sum           29.340 147 46 12,2 
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BILAG 3a: Berørte matrikler - Sneppevej 

Af følgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etableringen af de 
spildevandstekniske anlæg på Sneppevej, som er beskrevet i tillæg 6 til Spildevandsplan 2012-
2016. 

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

Ejerlav  Matrikel nr.  
Frederikshavn Bygrunde 341c 
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BILAG 3b: Berørte matrikler – område ved Danmarksga de 

Af følgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etableringen af de 
spildevandstekniske anlæg i området ved Danmarksgade, som er beskrevet i tillæg 6 til 
Spildevandsplan 2012-2016. 

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

Ejerlav  Matrikel nr.  
Frederikshavn Bygrunde 303g 
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 Miljøscreening af planforslag - side 1 

Bilag 
 
Skema til miljøscreening  
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes Spildevands plan  
 
Der er screenet ud fra en version af planforslaget fra 22.08.2016 
 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: MARN 
PLAN: LEMR 
VEJ: MOME 
 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej  Bemærkninger  

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

(PLAN) 

Nej 

Tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” ændrer kloakeringsprincippet for to afgrænsede 
områder i Frederikshavn by fra fælleskloak (hvor regn- og 
spildevand afledes i samme ledningssystem) til separatklo-
ak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssy-
stem). De 2 områder er ved Sneppevej og en del af Søn-
dergade i Frederikshavn samt et område ved Danmarksga-
de i Frederikshavn. 

Regnvandet fra det separatkloakerede område ved Snep-
pevej udledes til et eksisterende regnvandsudløb ved Sø-
sportshavnen, mens regnvandet fra området ved Dan-
marksgade udledes til et eksisterende regnvandsudløb i 
Frederikshavn havn ved Toldbod Kaj. 

Med tillægget til spildevandsplanen inddrages tillige et nyt 
planlagt kloakopland i spildevandsplanen. Det omfatter et 
planlagt separatkloakeret område ved Industrivej i Vangen, 
som i henhold til den gældende lokalplan kan udnyttes til 
erhvervsområde. 

Ændringen af kloakeringsprincippet samt det nye kloakop-
land vurderes ikke at være omfattet af lovens bilag 3 
og/eller 4. 

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

(NATUR) 

Nej 

Kommunen er myndighed for Natura 2000-områder på 
land. Seperatkloakeringen vurderes ikke at påvirke udpeg-
ningsgrundlaget for landdelen af Natura 2000-områder. 

 

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2. 
Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes. 
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1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) 

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Projektet vil ikke påvirke noget natur 

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

0 NATUR Projektet vil ikke påvirke noget natur 

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

0 NATUR Projektet vil ikke påvirke noget natur 

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

0 NATUR Der er ikke noget natur 

− Bygge- og beskyttelseslinjer 0 NATUR Området ved Industrivej er omfattet af skov-
byggelinje. Projektet er ikke i strid med skov-
byggelinje udpegningen. 

− 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 Ikke relevant 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 

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

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

− Trafik 0 VEJ Trafikale ulemper må forventes i udførelsespe-
riode i form af lednings- og vejarbejde. 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ikke relevant 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ikke relevant 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

Ikke relevant 

− Byernes funktion og bymiljø, her-
under bynatur 

0 PLAN Ændring af kloakeringsprincippet for de 2 om-
råder i Frederikshavn samt det nye kloakop-
land i Vangen vurderes ikke at påvirke byernes 
funktion og bymiljø, herunder bynatur. 

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

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

 

3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Ingen påvirkning 

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Matr.nr. 341c i området ved Sneppevej er kort-
lagt på vidensniveau 2, matr.nr. 303a i områ-
det ved Danmarksgade er kortlagt på videns-
niveau 1, og matr.nr. 13e i området ved Van-
gen er kortlagt på vidensniveau 1 jf. Lov om 
forurenet jord. Reglerne om jordflytning skal 
følges. 

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

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Se ovenstående om eksisterende jordforure-
ning. 

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 
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4. Vand 

4.1 Overfladevand    

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

0 MILJØ Der forventes ikke udledt forurenet overflade-
vand fra områderne. 

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Den samlede mængde af overfladevand som 
udledes til Kattegat er den samme for områ-
derne ved Sneppevej og Danmarksgade. 
Overfladevandet ledes blot direkte ud gennem 
eksisterende udløb i stedet for at blive ledt 
gennem renseanlægget på Saltebakken. 
Hvis området ved Vangen bliver bebygget vil 
der ske forøget udledning af regnvand gennem 
eksisterende udløb. 
For alle tre udløb til Kattegat gælder, at vand-
mængderne kan indeholdes i de eksisterende 
tilladelser til udledning af regnvand. 

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

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

4.2 Grundvand  

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

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ikke ændringer i grundvands-
mængde eller grundvandskvalitet.  

4.3 Spildevand  

− Ændring i spildevand 0/+1 MILJØ Regnvandsbelastningen på renseanlægget 
reduceres, hvilket medfører en forbedret spil-
devandsrensning, forøget kapacitet under 
regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt me-
re stabil anlægsstyring.  

 
5. Luft 

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

− Luft- og støvgener 0 MILJØ Ingen ændringer 

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

0 MILJØ Ingen ændringer 

− Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Ingen ændringer 

 

6. Klimatiske faktorer 

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

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

 

7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0/+1 PLAN Ved en fornyelse af kloaksystemet i de 2 om-
råder i Frederikshavn med separering af regn-
vand og spildevand forventes forbedringer af 
vandmiljøet, lige såvel som risikoen for kæl-
deroversvømmelser minimeres. Separatsy-
stemet medvirker samtidig til klimasikring som 
følge af, at regnvandssystemet opdimensione-
res i forhold til en forøget regn intensitet. 
Der er således en forventning om, at det nye 
kloaksystem vil give en positiv indvirkning på 
de materielle goder. 
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8. Landskab 

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

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

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

0 NATUR Der skal ikke etableres nye ledningsanlæg 

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

0 NATUR Der skal ikke etableres nye ledningsanlæg 

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

0 PLAN Tillægget til spildevandsplanen omfatter alle-
rede planlagte områder i Frederikshavn og 
Vangen og påvirker derfor ikke arealanvendel-
sen i det åbne land. 

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

0 NATUR Ikke relevant 

− Fredede områder 0 NATUR Ingen fredning 

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Ingen indvirkning 
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke den rumlige oplevelse i områ-
derne. 
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9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ifølge Kommuneplan 2015 er såvel området 
ved Sneppevej og en del af Søndergade samt 
et område ved Danmarksgade i Frederikshavn 
omfattet af et større værdifuldt kulturmiljø be-
nævnt ”Frederikshavn Syd”. I området er der 
fokus på bevaring af kulturmiljøet i forhold til 
søkøbstad, befæstningsanlæg, havneanlæg, 
færgeanlæg, skibsbygning. 
Det værdifulde kulturmiljø vurderes ikke at 
blive påvirket af tillægget til spildevandsplanen, 
da ændring af kloakeringsprincippet hovedsa-
geligt vil medføre ledningsanlæg under terræn 
og indenfor eksisterende vejanlæg. 
Såfremt der under anlægsarbejdet træffes spor 
af fortidsminder, skal arbejdet standses og 
fundet anmeldes til Kulturstyrelsen, jf. muse-
umsloven. 

− Fortidsminder 0 NATUR Ingen 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Ingen 

− Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registrering 

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

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen indvirkning 
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke historiske bygninger og min-
desmærker. 

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

 
 

Opsamling / Konklusion  

 
Miljøscreening af tillæg nr. 6 til Frederikshavn Kommunes ”Spildevandsplan 2012-2016” viser, at der ikke 
er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive påvirket af planforslaget. Der skal derfor ikke 
gennemføres en miljøvurdering. 
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Indledning og indhold 
 
De enkelte fagudvalg har nu behandlet deres egne budgetopfølgninger. Økonomiafdelingen har på 
baggrund af udvalgenes budgetrevisioner udarbejdet dette samlede overblik over den økonomiske 
situation for Frederikshavn Kommune pr. 31. august 2016. Budgetopfølgningen indeholder et opdateret 
forventet regnskab for 2016 opgjort på baggrund af forbruget pr. 31. august. 
 
Budgetopfølgningen indeholder indledningsvis Direktionens kommentarer og vurdering af den 
økonomiske situation. Herefter følger Økonomiafdelingens bemærkninger, som er en kort gennemgang 
af driftsområdet herunder serviceudgifter samt anlægsområdet på et overordnet niveau. Derefter 
fremgår oversigtsskemaer og konklusioner for de enkelte fagudvalg. Til sidst i materialet sidder en 
oversigt over foreslåede bevillingsændringer, finansieringsoversigt, resultatopgørelse (eksklusiv og 
inklusiv de foreslåede bevillingsændringer) samt grafer over kommunens likviditet. 
 
Direktionens konklusion  
 
Direktionen betragter det samlede resultat af budgetopfølgningen som tilfredsstillende. 
 
Direktionen noterer sig at det forventede regnskab udviser:  
 

 et overskud på ordinær drift på 153,5 mio. kr. (målsætning minimum 150 mio. kr.) 
 et forventet kassefinansieret anlæg på 69,0 mio. kr. (Målsætning 80 mio. kr.) 
 en forventet gennemsnitlig likviditet på 120,0 mio. kr. (Målsætning minimum 80 mio. kr.) 

 
Det forventede forbrug på den samlede drift og på renter er uforandret i forhold til opfølgningen ultimo 
april. 
 
Det forventede regnskab pr. 31. august viser et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget. 
Direktionen noterer dermed, at forventningen er, at rammen for serviceudgifterne udnyttes. 
 
Den samlede drift for indeværende år udviser et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget, når der ikke tages højde for bankbøgerne.  
 
På grund af den store refusionsomlægning på området for overførselsudgifter har overførselsudgifterne 
været et punkt der har skulle have særlig opmærksomhed i budget 2016. Direktionen konstaterer, at 
budgetopfølgningen viser at overførselsudgifterne forventes at udvise et samlet merforbrug på 3,8 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget 2016. Det er et tilfredsstillende resultat set i lyset af de store 
omlægninger, som der har været på området. Dertil kommer de store negative reguleringer som 
midtvejsreguleringen har betydet for området som følge af en gunstigere udvikling på landsplan for 
overførselsudgifterne. 
 
Overskuddet på ordinær drift er faldet fra forventede 175,8 mio. kr. pr. 30. april til 153,5 mio. kr. pr. 31. 
august. Hovedårsagen skal findes i, at midtvejsreguleringen af tilskudsbeløbene fra staten har betydet 
en nedjustering af forventningen til indtægtssiden.  
 
I forhold til målsætningen på anlæg noterer Direktionen sig, at det forventede regnskab overholder 
målsætningen. De væsentligste årsager til mindreforbruget skyldes mindreudgifter til digitalisering samt 
en tidsmæssig forskydning vedr. udgifterne til Bæredygtigt Børneområde, disse udgifter forventes 
afholdt i 2017. 
 
Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at 
udvalgene forventer en merudgift ekskl. bankbøger på hhv. 5,7 og 10,5 mio. kr. Alle øvrige udvalg 
forventer budgetoverholdelse eller mindreforbrug. 
 
Det samlede resultat for driftsudgifterne svarer stort set til det forventede merforbrug for 
Arbejdsmarkedsudvalget. I den forbindelse skal det nævnes, at den foreløbige vurdering fra KL er, at 
der forventes en efterregulering af 2017 på beskæftigelsestilskuddet for 2016, som vil opveje dette 
forventede merforbrug. Merforbruget vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets kan således betragtes som et 
udlæg fra kommunekassen idet den aktuelle forventning er, at Frederikshavn Kommune vil blive 
kompenseret i forbindelse med efterreguleringen beskæftigelsestilskuddet for 2016.  
 
Det konstaterede merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalget kommer fra Center for Familie. I forhold til 
budgetopfølgning pr. 30. april er det forventede merforbrug øget. Direktionen har truffet beslutning om 
at der fra ultimo september skal foretages ugentlige opfølgninger i Center for Familie på bl.a. visitationer 
og udviklingen i økonomien, for at der kan ske en reduktion af det forventede merforbrug. Der er 
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ligeledes truffet beslutning om, at Børne- og Ungdomsudvalget skal have en månedlig orientering om 
udviklingen i økonomien for Center for Familie.  
Anlægsudgifterne styres i forhold til den disponible anlægsramme. Den disponible anlægsramme består 
af de anlægsprojekter der er medtaget i det oprindelige budget 2016 samt de anlægsprojekter som 
derudover er bevilliget af Byrådet. Budgetopfølgningen viser, at den disponible anlægsramme for 2016 
overholdes med et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. 
 
Direktionen hæfter sig ved, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af august 2016 udgjorde 
129,9 mio. kr. Ud fra budgetopfølgningens forventninger til regnskabsresultatet for 2016, er det 
Direktionens vurdering, at målsætningen om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil 
blive indfriet for 2016. Direktionen anbefaler, at kommunens gennemsnitsbeholdning ligger på et niveau 
på 120 mio. kr.  
 
Resultat af budgetopfølgningen   
 
Drift  
 
Den gennemførte budgetopfølgning for samtlige udvalgs driftsområder fremgår af nedenstående.  
 

Sammenfatning - Drift. Udvikling på udvalg 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget 2016 budget 2016 regnskab pr. 

30/4 
regnskab pr. 

31/8 
afvigelse 31/8

  1 2 3 4 4-2  

Tværgående fælles puljer 26.021 0 7.955 0 0

Økonomiudvalget 448.423 447.205 443.887 438.511 -8.694

Arbejdsmarkedsudvalget 915.132 899.480 919.396 905.200 5.720

Socialudvalget 864.861 874.945 867.317 872.945 -2.000

Sundhedsudvalget 331.226 332.197 329.521 332.197 0

Børne- og Ungdomsudvalget 862.733 883.366 871.951 893.855 10.489

Kultur- og Fritidsudvalget 208.917 222.562 210.850 222.190 -372

Teknisk Udvalg 57.839 57.529 58.278 57.529 0

Plan- og Miljøudvalget 13.366 -886 12.084 -886 0

Plan- og miljøudvalget - takstfinan. 503 503 503 503 0

Total 3.729.022 3.716.901 3.721.742 3.722.044 5.143

Bankbøger  0 17.432 0 0 -17.432

Total drift med bankbøger 3.729.022 3.734.332 3.721.742 3.722.044 -12.288
 
 
Økonomiafdelingens bemærkninger 
I nedenstående er kort gennemgået hovedforklaringerne fra de udvalg, som har væsentlige afvigelser 
mellem korrigeret budget og forventet regnskab. For en detaljeret gennemgang henvises til de 
enkelte fagudvalgs egne budgetopfølgninger. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på 5,7 mio. kr. Udvalget påvirkes i særlig høj grad af 
midtvejsreguleringen på overførselsområdet, som betyder en budgetreduktion for udvalget på 17,1 mio. 
kr. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget har et forventet merforbrug på 10,5 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til 
Center for familie, Center for Unge og Direktørens område. 
 
På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Her er de forventede 
mindreforbrug koncentreret på Social og Sundhedsområdet, Ejendomscentret og Center for Økonomi 
og Personale 
 
Socialudvalget udviser et forventet samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Dette beløb kan primært 
henføres til et forventet mindreforbrug på Direktørens område. 
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For de øvrige udvalg er der tale om mindre afvigelser eller forventet balance. 
 
De anførte forventede merforbrug opvejes ikke af de forventede mindreforbrug på andre 
udvalgsområder. Samlet forventes der et merforbrug på 5,1 mio. kr. ekskl. de låste midler på 
bankbøgerne. 
 
I forhold til oprindeligt budget udviser det forventede regnskab et forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. 
(ekskl. låste midler). 
 
For serviceudgifternes vedkommende tegner der sig med de nuværende forventninger et forventet 
merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til servicerammen.  
 
På indtægtssiden er der i forventningerne indregnet en række ændrede skøn, som samlet betyder en 
forventet mindreindtægt i forhold til korrigeret budget fra skatter samt tilskud/udligning på 2,6 mio. kr. 
Denne mindreindtægt kan henføres til grundskyld. Indtægtsforventningen er nedjusteret med 21,8 mio. 
kr. i forhold til opfølgningen pr. 30.04.2016. Der er blandt andet tale om ændring midtvejsreguleringen 
for beskæftigelsestilskuddet samt virkningen af Lov- og cirkulæreprogrammet.  
 
I forhold til grundskylden bemærkes det, at grundskylden er fastfrosset i 2016, og at der i 2. halvår af 
2016 vil blive opkrævet lavere ejendomsskat hos borgerne. Staten dækker imidlertid kommunernes tab 
individuelt og Frederikshavn Kommune vil således blive kompenseret for en nedgang på 5,3 mio. kr. 
Dette er indregnet i skønnet for grundskyld. Den forventede nedgang i indtægterne fra grundskyld 
skyldes således tilbagebetalinger i forbindelse med klager over ejendomsvurderingerne.  
 
Overholdelse af budgettets målsætninger 
 
Budgetopfølgningen viser, at det forventede regnskab pr. 31.8. overholder målsætningen om et 
overskud på minimum 150 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Det forventede regnskab udviser 
et overskud på ordinær drift på 153,5 mio. kr. Forskellen mellem overskuddet på ordinær drift på 143,0 
mio. kr. i korrigeret budget og det forventede regnskab kan henføres til følgende hovedforhold;  
 

- forventet merforbrug på driften (ekskl. bankbøger) på 5,1 mio. kr. 
- låste bankbøger på 17,4 mio. kr.  
- samt netto-mindre indtægter fra skatter og tilskud/udligning på 2,6 mio. kr. 
- forventet færre renteudgifter på 0,8 mio. kr. 

 
Det skattefinansierede anlægsforbrug forventes at udgør 69,0 mio. kr. I det oprindelige anlægsbudget 
for 2016, var der budgetlagt med et skattefinansieret anlæg på 80,0 mio. kr. I forbindelse med 
overførslen fra 2015 blev der tillagt budgettet for skattefinansierede anlæg 9,7 mio. kr. som blev frigivet. 
Heraf vedrørte de 7,7 mio. kr. en række ikke færdiggjorte frigivne anlægsprojekter i 2015 (bevilget i 
oprindeligt budget eller givet som tillægsbevillinger i 2015) og de resterende 2,0 mio. kr. vedrører 
bæredygtigt børneområde. Herudover er der givet en række tillægsbevillinger der netto giver 0,3 mio. 
kr. i ekstra forbrugsmulighed, således at den samlede ramme udgøre 90,1 mio. kr. 
Når disse forhold medtages overholdes anlægsmålsætningen for de skattefinansierede anlæg – efter de 
nye ØKD regler for anlæg, som er vedtaget af Økonomiudvalget i februar 2016. Der forventes således 
et mindreforbrug i forhold til rammen på 21,0 mio. kr.  
 
Budgetopfølgningen viser, at det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning med 
udgangen af året 2016 udgør ca.120 mio. kr. og dermed overholdes målsætningen om at have en 
gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr. 
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Serviceudgifter 2016  
 
I forhold til driftsudgifterne er der særligt fokus på serviceudgifterne, idet det er disse udgifter som 
kommunerne risikerer sanktioner ved overskridelse af, hvis kommunerne under ét overskrider 
servicerammen. Servicerammen for Frederikshavn Kommune svarer som udgangspunkt til oprindeligt 
budget. Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, vil de individuelle sanktioner blive 
fordelt forholdsmæssigt til de kommuner, som overskrider deres serviceramme. Udgangspunktet er, at 
kommunernes oprindelige budget er niveauet for sanktioner. I 2016 er der imidlertid sket en række 
korrektioner af serviceudgift på grund af Lov- og Cirkulæreændringer, ændrede pris- og 
lønforudsætninger samt en rækker mindre korrektioner. Samlet betyder ændringen på landsplan en 
forøgelse af kommunernes serviceudgiftsramme med 71,4 mio. kr. KL har på den baggrund udsendt 
nye sigtepunkter for kommunens serviceudgifter i midten af august 2016. 
 
                   Opgørelse af serviceramme og forventede udgifter 2016 (1.000 kr.) 

Serviceudgifter (oprindeligt budget) 2.546.411 
Korrektioner af serviceramme 944 
Korrigeret sigtepunkt for serviceudgifter (ny ramme) 2.547.355 
Forventet regnskab 31.08.16 - serviceudgifter 2.547.838 
Forskel mellem korrigeret ramme og forventet regnskab 
(merforbrug) 

483 

 
Som det fremgår af ovenstående er det forventningen, at Frederikshavn Kommune vil få et merforbrug i 
forhold til servicerammen med ca. 0,5 mio. kr., og serviceudgiftsrammen må således betragtes som 
forventet overholdt. 
 
I forhold til risikoen for sanktioner vil der kun blive iværksat sanktioner overfor kommunerne, hvis 
kommunerne samlet set overskrider servicerammen. Det kan oplyses, at kommunerne de seneste år 
har overholdt aftalen i regnskabssituationen, og at kommunens indmelding i sensommeren 2016 for 
budget 2016 indeholder et forventet mindreforbrug i forhold til den samlede kommunale serviceramme 
på 293 mio. kr. 
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Anlæg 

 
 
 
Som det fremgår, er det forventningen, at der på anlægssiden vil opstå et mindreforbrug på 26,8 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget. Der er ingen sanktioner i forhold til overskridelser af anlægsområdet i 
regnskabssituationen. Det forventede mindreforbrug kan noteres på alle udvalgsområder. 
 
Kolonnen ”disponibel ramme” viser, hvor stort nettobudgettet er for de enkelte udvalg, fratrukket de 
midler, som blev låst ved overførslerne fra 2015. I forhold til den disponible ramme for 2016 forventes et 
samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr.  
 
Nedenstående opstilling viser udviklingen i, og forventningen til det skattefinansierede anlæg, som det 
er indregnet i målsætningerne for budgettet. 
 
Anlæg og låneoptagelse udviser et forventet likviditetstræk, som er 21,0 mio. kr. lavere end oprindeligt 
budget når de politisk vedtagne tillægsbevilling tillægges, og dermed overholdes det oprindelige 
budgets likviditetsforbrug på anlægsområdet.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindreforbruget vedrører primært bæredygtigt børneområde og digitaliseringspuljer. 
  

Netto  (kr. x 1.000) Oprindelig Disponibel Korrigeret Forventet Forventet Forventet Forventet Forventet

 - = mindreforbrug budget 
2016

ramme budget 
2016

regnskab pr. 
30/4

regnskab 
pr. 31/8

afvigelse 
pr. 30/4

afvigelse afvigelse

1 2 3 4 5  5 - 3  5 - 2

Økonomiudvalget 36.798 53.353 55.464 38.510 44.645 -13.872 -10.818 -8.708

Arbejdsmarkedsudvalget 27 27 27 0 0 -27 -27 -27

Socialudvalget 2.708 5.695 9.439 2.708 2.720 -6.719 -6.719 -2.975

Sundhedsudvalget 1.482 1.488 3.008 1.482 1.488 -1.520 -1.520 0

Børne- og Ungdomsudvalget 11.142 13.136 13.657 13.810 12.899 -521 -758 -237

Kultur- og Fritidsudvalget 3.795 5.288 5.875 5.358 5.288 -587 -587 0

Teknisk Udvalg 52.693 62.366 65.855 61.097 59.527 -3.823 -6.328 -2.839

Plan- og Miljøudvalget 1.754 1.846 1.846 1.580 1.846 -262 0 0

Total 110.399 143.199 155.170 124.543 128.413 -27.329 -26.756 -14.786

- = mindreforbrug

Skattefinansieret anlægsramme 

(beløb i 1.000 kr.) 

Oprindeligt budget  80.039 

ØKD‐ frigivelse inden for rammebeløbet  7.678 

ØKD‐ frigivelse Bæredygtigt Børneområde  2.048 

Tillægsbevilling indskoling Bangsbostrand skole  300 

Tillægsbevilling pulje ekstraordinær indsats på BUU  ‐1.000 

Tillægsbevilling dige ved Elling å  900 

Tillægsbevilling P/L regulering  99 

Korrigeret ramme for skattefinansieret anlæg  90.064 

Forventet regnskab  69.009 

Mindreforbrug  21.055 
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Tværgående fælles puljer 
 
Puljer til tværgående formål 

Netto (kr. x 1.000) 

Oprindeligt 
budget 
2016 

Korrigeret 
budget 
2016 

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4 

Forventet 
regnskab 
pr. 31/8 

Forventet 
afvigelse 
pr. 30/4 

Forventet 
afvigelse 
pr. 31/8 

  1 2 3 4 3 - 2 4 - 2 

              

Tværgående fælles puljer 26.021 0 7.955 0 -1.021 0

              

Total 26.021 0 7.955 0 -1.021 0
 
Reservation af servicerammen på 25 mio. kr. er en sikring af den eksisterende samlede serviceramme 
på drift for 2016. Puljen er brugt til finansiering af ØKD med 16,6 mio. kr. og 0,45 mio. kr. til flere to-
sprogede elever i folkeskolen, 1,1 mio. kr. til Udbetaling Danmark og 6,6 mio. kr. til delvis finansiering 
genopretningsplan for Center for Familie og endelig er 0,3 mio. kr. brugt ifm. med overførselssagen. De 
resterende 1,0 mio. kr. udover de 25 mio. kr. blev nulstillet ved de bevillingsændringer, som blev 
godkendt af Byrådet i august 2016. 
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Økonomiudvalget 
 

Netto (kr. x 1.000) 

Oprindeligt 
budget 
2016 

Korrigeret 
budget 
2016 

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4 

Forventet 
regnskab 
pr. 31/8 

Forventet 
afvigelse 
pr. 30/4 

Forventet 
afvigelse 
pr. 31/8 

  1 2 3 4 3 - 2 4 - 2 

              

Kommunaldirektøren 53.611 54.157 54.779 55.957 933 1.800

              

Direktørområder:             

Direktørområde Børn, Unge, Kultur og             

Arbejdsmarked 84.698 83.515 83.984 83.786 1.200 271

              

Direktørområde Ledelsessekretariatet,              

Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi 130.708 131.066 130.057 128.316 -750 -2.750

              

Direktørområde Ejendomscenteret,              

Økonomi og Personale 179.406 178.467 175.067 170.452 -5.370 -8.015

              

Total før bankbog 448.423 447.205 443.887 438.511 -3.987 -8.694

                    

Bankbøger 0 3.163 0 0 -3.163 -3.163

              

Total inkl. bankbøger 448.423 450.368 443.887 438.710 -7.150 -11.857
 
Konklusion på budgetrevisionen 
Årets resultat ekskl. bankbøger viser et forventet mindre forbrug på 8,7 mio. kr. forhold til det 
korrigerede budget. Bankbøgerne udgør et overført overskud på 3,2 mio. kr. Årets resultat inkl. 
bankbøger viser et mindre forbrug på 11,9 mio. kr.  
 
Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viste et forventet mindre forbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget ekskl. bankbøgerne. Det forventede regnskab er forbedret med 4,7 mio. kr.  
 
På Kommunaldirektørens driftsområde forventes et underskud på netto 1,8 mio. kr. Underskuddet 
skyldes primært byggesagsgebyrer i Center for Teknik og Miljø på 1,7 mio. kr.  
 
På Direktørområdet Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. 
Merforbruget skyldes primært et forventet underskud på ekstraordinære udgifter til 
feriepengeforpligtigelser og øvrige ydelser ved stop af medarbejdere i Center for Unge på 0,4 mio. kr.  
 
På Direktørområdet Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi forventes et mindre 
forbrug på netto 2,8 mio. kr. Ledelsessekretariatet forventer et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. på de 
administrative konti. Centre under social- og sundhedsområdet forventer et mindre forbrug på 1,7 mio. 
kr., heraf 0,4 mio. kr. under Handicap- og Ældrerådet. IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi forventer 
et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.  
 
På Direktørområdet Ejendomscenteret, Økonomi og Personale forventes et mindre forbrug på netto 8,0 
mio. kr. Økonomiafdelingen forventer et mindre forbrug på 2,4 mio. kr., heraf vakante stillinger på 1,8 
mio. kr. Derudover forventes mindre forbrug på 0,6 mio. kr. på boligforanstaltninger og fælles funktioner. 
Forsikringsområdet har de seneste år vist en gunstig udvikling med færre skader og uheld. Et 
gennemført forsikringsudbud har også medført et mindre forbrug i 2016. På Bangsbostrand skole 
installeres et AutomatiskBrandAlarm (ABA) – anlæg med omkostning på 0,9 mio. kr., som finansieres af 
forsikrings- og risikostyringsområdet. Sammenlagt forventes et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. på 
forsikringsområdet. HR, Løn og Personale forventer et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. Mindre forbruget 
skyldes område for administrative elever og pulje for skåne- og flexjobs med i alt 1,6 mio. kr. 
Barselsudligningsordningen forventer modsat et merforbrug på 0,55 mio. kr. Underskuddet i 2015 
udgjorde 1,8 mio. kr. Antallet af barsler er lavere i 2016 end i 2015. Tjenestemandspensioner forventer 
et merforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes opsagte lærere og skoleledere. Ejendomscenteret 
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forventer et mindre forbrug på 1,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. 
på området for energiudgifter.  
  
Det forventede regnskab på anlægsområdet er 44,6 mio. kr. Korrigeret budget udgør 55,5 mio. kr. 
Overførsler udgør samlet 15,6 mio. kr. Sammenholdt med det forventede regnskab vil området komme 
ud med et mindre forbrug på 10,8 mio. kr.  
 
Økonomiudvalgets ramme indenfor måltallet på kassefinansieret anlæg på 80 mio. kr. er i 2016 inklusiv 
overførte frigivne midler fra tidligere år 42,1 mio. kr. Opfølgningen pr. 31. august viser et forventet 
forbrug af kassefinansieret anlæg på 27,4 mio. kr. Mindre forbruget udgør således 14,7 mio. kr. 
Overskuddet på det kassefinansierede anlæg skyldes primært Projekt Bæredygtigt Børneområde. 
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Arbejdsmarkedsudvalget 
 
 
 
 Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = mindreforbrug budget 

2016 
budget 
2016 

regnskab 
pr. 30/4 

regnskab 
pr. 31/8 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 - 2 

      

Integration 39.872 33.872 31.000 25.000 -8.872 

Førtidspensioner 309.249 309.249 312.000 312.300 3.051 

Ressourceforløb 29.431 29.431 30.000 30.100 669 

Jobafklaring 12.631 12.631 14.000 13.800 1.169 

Sygedagpenge 92.201 92.201 84.400 87.400 -4.801 

Kontanthjælp 75.268 75.268 92.900 88.300 13.032 

Uddannelseshjælp 29.758 29.758 33.200 34.000 4.242 

Kontantydelse 1.143 1.143 600 300 -843 

Revalidering 21.567 15.355 11.000 10.000 -5.355 

Ledighedsydelse, fleksjob 110.049 110.049 122.500 122.400 12.351 

Jobtræning, servicejob 4.000 4.100 3.500 3.000 -1.100 

Seniorjob 10.500 10.500 10.500 11.000 500 

Beskyttet beskæftigelse 2.700 2.800 2.800 .2800 0 

Midlertidig arb. ydelse. drift 800 800 200 100 -700 

Forsikrede ledige 140.290 140.290 131.500 132.500 -7.790 

Arbejdsmarkedsydelse 11.885 11.885 3.000 2.500 -9.385 

Beskæftigelsesordninger 23.000 24.268 30.000 22.700 -1.568 

Effekt ændrede indsatsområder -12.212 0 0 0 0 

Kontrolenhed 3.000 3.000 3.000 3.000 0 

Midtvejsreg m.v -17.120 0 17.120 

Jobrotation 10.000 10.000 6.000 4.000 -6.000 

Total  915.132 899.480 921.200 905.200 5.720 

  

Bankbog 0 1.817 -1.817 

I alt for Arbejdsmarkedsudvalget 901.297 921.200 905.200 3.903 

  
 
 
Konklusion 
De budgetansvarlige har sammen med Økonomicenteret gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt 
mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en 
redegørelse for de væsentligste afvigelser.  
 
Materialet omfatter udvalgets omkostningssteder. Over- og underskud fra 2015 er indregnet i udvalgets 
nettobudget.  
 
Konklusion på budgetrevisionen. 
Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling pr. 31.08.16 udgør ekskl. bankbøger 899,5 mio. kr. 
Inkl. bankbøger er nettobevillingen på 901,3 mio.kr.   
Det faktiske nettoforbrug pr. 31/8 udgør 590,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 65,6 % inden 
periodisering af bl.a. statsrefusioner og betalinger til Udbetaling Danmark.  
I forhold til oprindelig budget 2016 er der sket følgende bevægelser: 
 
Oprindelig budget  915.1mio. kr. 
Frigivet beløb       5,4 mio.kr. 
Bankbog       1,8 mio. kr. 
Midtvejsregulering   -15,0 mio. kr. 
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PL regulering      -2,2 mio. kr. 
Diverse       0,3 mio. kr. 
Overført ungeenhed     -4,1 mio. kr.  
Korrigeret budget  901,3 mio. kr. 
 
 
Der skal knyttes følgende kommentarer til budgetrevisionen: 
Pr. 31. august 2016 forventes der ved årets udgang et merforbrug på 5,7 mio. kr. Pr. 30. april 2016 
forventedes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Umiddelbart er der tale om et forværret resultat med 3,9 mio. 
kr. men som beskrevet ved budgetopfølgningen 30. april 2016 var der flere usikre faktorer, som har 
påvirket resultatet. Pr. 30. april var datagrundlaget på baggrund af refusionsreformen yderst spinkelt, 
samt det faktum, at vi kendte ikke midtvejsreguleringen. Budgettet er via midtvejsreguleringen samt en 
negativ PL regulering blevet nedskrevet med 17,2 mio. kr. 
Baggrunden for, at resultatet ikke er blevet så dårligt, som budgetreduktionen kunne antyde skyldes 
først og fremmest, at ydelserne samt antal integrationsborgere er lavere end forventet. Desuden bruges 
der nu færre midler på anden aktør end forudsat, samt det faktum at jobrotation anvendes i mindre 
udstrækning end forudsat ved budgetlægningen. 
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Socialudvalget 
 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget  

2016 
budget  
2016 

regnskab pr. 
30/4 2016 

regnskab pr. 
31/8 2016 

afvigelse 

  1 2 3 4 3 – 2 

  

Center for Handicap og Psyk. 91.731 94.889 95.273 95.089  200

Center for Social og 
Sundhedsmyndighed 

735.135 741.429 730.335 740.429 -1.000

Center for Sundhed og Pleje 29.903 35.737 39.819 37.437 1.700

Direktørens område 8.092 2.890 1.890 -10 -2.900

Total ekskl. bankbøger 864.861 874.945 867.317 872.945 -2.000
 
Hensatte beløb: 
Bankbøger* 4.092 -4.092

Total inkl. bankbøger 879.037  -6.092
* De overførte beløb på bankbøger/anlæg indgår ikke i budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. 
økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2015, og henstår alene som en evt. fremtidig option. 
 
Konklusion på budgetopfølgningen 
Socialudvalgets korrigerede budget for 2016 udgør 874,9 mio. kr. netto. Ekskl. bankbøger fra 2015 på i 
alt 4,1 mio. kr., som ikke indgår i budgetopfølgningens estimater. 
 
Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 31/8-2016 viser, at der pt. forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. 
kr. Budgetopfølgningen pr 31/8-2016 er baseret på udviklingen i årets første 8 måneder og kendte 
forhold i øvrigt. 
 
I ovennævnte forventning er der ikke indregnet en evt. tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet betaling 
for ledsagelse under ferie for borgere under handicap og psykiatriområdet. Afslutningstidspunktet for 
denne landsdækkende sag kendes endnu ikke, men vil blive indregnet ved regnskabsaflæggelsen, 
såfremt afgørelse foreligger inden da. Der kan være tale om en udgift op til 0,5 mio. kr. 
 
 

Budgetopfølgningen er i øvrigt udarbejdet med de tilførte midler fra puljen til værdig ældrepleje. 
Frederikshavn Kommunens andel udgør 13,7 mio. kr. 
Udmøntningen behandles i Socialudvalget indenfor de angivne kriterier der følger af tilsagnet. 
Udgifter og indtægter vedr. puljen til værdig ældrepleje administreres under Direktørens område. 

 
Dem der kan selv, skal selv: 
Med afsæt i denne overskrift tog Socialudvalget medio 2014 hul på store besparelser som var 
nødvendige for at styrke kommunens fremtidige økonomi. 
 

Visionen - er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette 
betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at 
vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere 
som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil 
være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år. 
 

Den overordnede strategi- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i 
forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift. 
Der arbejdes, - med afsæt i ovennævnte - , intensivt videre med den politiske vision og strategi og det 
kan konkluderes at de opnåede resultater i 2015 ses forsætte i positiv retning primo 2016, idet der 
isoleret ses et nettomindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr., der væsentligst kan relateres til disse 
indsatsområder.. 
 
Modsat ses merforbrug væsentligst på det specialiserede socialområde (køb/salg af pladser) 4,4 mio. 
kr. 
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Sundhedsudvalget 
 
(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget  

2016 
budget  
2016 

regnskab pr. 
30/4 2016 

regnskab pr. 
31/8 2016 

afvigelse 

  1 2 3 4 3 – 2 

Social og Sundhedsmyndighed 218.305 218.113 217.404 222.113 4.000

Sundhed og Pleje 78.478 81.050 80.927 80.250 -800

Tandpleje og Sundhedstjeneste 28.183 28.500 29.120 29.000 500

Direktørens område 6.259 4.534 2.071 834 -3.700

Total ekskl. bankbøger 331.225 332.197 329.522 332.197 0

 
Hensatte beløb: 
Bankbøger* 3.330 -3.330

Total ekskl. bankbøger 335.527  -3.330
*De overførte beløb på bankbøger/anlæg indgår ikke i budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, 
iht. økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2016, og henstår alene som en evt. fremtidig 
option. 
 
Konklusion på budgetopfølgningen  
Sundhedsudvalgets korrigerede budget for 2016 udgør 332,2 mio. kr. netto. 
 
Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31.08-16 udviser pt. at der forventes balance mellem budget 
og forbrug ved årets udgang.  
 
I ovenstående forventning er det forudsat, at der for de resterende 4 måneder af 2016 vil være samme 
tendens i udgiftsniveauet for kommunens medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter, som har 
været kendetegnet i de første 8 måneder af indeværende regnskabsår, i forhold til det periodiserede 
budget. 
 
Budgettet og betaling til medfinansiering af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter udgør den 
væsentligste del af udvalgets budgetramme, og afvigelser på dette område vil derfor også medvirke til 
store forskydninger i de forventede resultater 
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Børne- og Ungdomsudvalget 
 
Drift  

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = mindreforbrug budget  

2016 
budget  
2016 

regnskab pr. 
30/4 2016 

regnskab pr. 
31/8 2016 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 – 2 

Direktørens område -3.741 1 -1.770 1.122 1.121
Center for Skole 418.564 431.317 428.259 431.317 0

Center for Børn 173.032 173.616 173.451 172.529 -1.087

Center for Fritid og Unge 32.284 31.196 32.212 33.127 1.931

Center for Unge 119.410 62.900 68.359 62.871 -29

Center for Familie 123.184 184.336 186.398 192.889 8.553

Total  862.733 883.366 886.909 893.855 10.489
 
 
Bankbøger  0 1.078 -1.078

Total drift med bankbøger  862.733 884.444 9.411
 
 
 
Konklusion på budgetopfølgningen 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2016 udviser et samlet merforbrug på 
10,5 mio. kr. for indeværende regnskabsår. 
 
Det forventede merforbrug dækker primært over henholdsvis:  
 

1. Direktørens område forventes at komme ud af 2016 med et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket 
skyldes områder som endnu ikke er politisk vedtaget, samt beslutninger som ikke får 
helårsvirkning i 2016 vedr. omlægning af tilbud inden for børne- og ungeområdet. I merforbruget 
er der modregnet 0,35 mio. til sikre helårsvirkning i 2016. 

 
2. Center for Skole forventes samlet set at komme ud af 2016 med et regnskab i balance. Den 

primære årsag er, at skolerne er blevet bedt om at være tilbageholdende med indkøb. 
Herudover er midler modtaget fra Undervisningsministeriet til uddannelse af lærere og 
pædagoger delvis udskudt til 2017. 
 

3. Center for Børn forventes samlet set at komme ud af 2016 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. 
Den primære årsag er de økonomiske midler, der er afsat til regulering af ekstra børn.  

 
4. I Center for Unge forventes stort set budgetoverholdelse. Merforbruget omkring STU-området 

indhentes af mindreforbrug på de sociale områder.  
 

5. Center for Familie forventes samlet at komme ud af 2016 med et underskud på 8,6 mio. kr. 
Merforbruget skyldes primært et øget antal af anbringelser.  
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Kultur- og Fritidsudvalget 
 

(nettobeløb i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = mindreforbrug budget 

2016 
budget 
2016 

regnskab pr. 
30/4 2016 

regnskab pr. 
31/8 2016 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 - 2 

Bibliotek og Borgerservice  132.982 146.963 134.636 146.614 -349

Fritid 19.376 19.083 19.335 19.618 535

Kultur 30.168 30.025 30.405 29.538 -487

Folkeoplysning 26.391 26.491 26.474 26.420 -71

Total drift uden bankbøger 208.917 222.562 210.850 222.190 -372
 
Bankbøgerne 0 3.923  -3.923

Total drift med bankbøger  208.917 226.486 -4.295
 
 
Konklusion på budgetopfølgningen 
I Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2016 ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 
 
Siden regnskabsaflæggelsen for 2015 er ØKD saldoen (bankbøgerne), på i alt 3,9 mio. kr. overført til 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne, er optaget på centrale konti, og 
indgår derfor ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets forbrugsramme i 2016. 
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Teknisk Udvalg 
 
(nettobeløb vist i 1.000 kr.) 
- = overskud 

Oprindeligt
budget  
2016 

Korrigeret
budget  
2016 

Forventet
Regnskab
Pr. 30/4 

2016 

Forventet 
Regnskab 
Pr. 31/8 

2016 

Forventet
afvigelse 

  1 2 3 4 3-2 

Direktørens område 120 159 -363            159 0
Center for Teknik og Miljø 3.198 3.483 3.488 3.483 0
Ejendomscentret -56 308 311  308 0
Center for Park og Vej 38.377 37.379 38.642       37.379 0
Vintertjeneste 16.200 16.200 16.200       16.200 0

Total 57.839 57.529 58.274 57.529 0

Bankbøgerne 0 27 0 0 -27

Total drift med bankbøger 57.839 57.556 58.274 57.529 -27
 
 
Konklusion på budgetrevisionen 
Overordnet udviser budgetopfølgningen at der forventes balance mellem budget og forbrug på 
driftsbudgettet. Hertil kommer bankbøger fra 2015, hvor der henstår et marginalt overskud på 27 t. kr. 

 
Udvalgets anlægsramme forventes at udvise et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.  
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Plan- og Miljøudvalget 
 
Skattefinansieret  

 
          

Netto (kr. x 1.000) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget 

2016 
budget 
2016 

regnskab 
pr. 30/4 

regnskab 
pr. 31/8 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 – 2 

Kollektiv trafik 
Projekter 

13.366 
0 

0
-886

12.967
-883

0
-886

 
0 
0 

 

Total  13.366 -886 12.084 -886
 

0 
 

 
Takstfinansieret 

Netto (kr. x 1.000) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget 

2016 
budget 
2016 

regnskab 
pr. 30/4 

regnskab 
pr. 31/8 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 - 2 

          

Renovation udgifter 
Renovation indtægter 

69.612 
-69.108 

69.612
-69.108

69.612
-69.108

69.612
-69.108

0 
0 

   
 
Total  
 

503 503 503 503 0 

 
 
Konklusion på budgetrevisionen 
Overordnet viser budgetopfølgningen pr. 31. august 2016, at Plan- og Miljøudvalget forventer balance 
mellem budget og forbrug på driftsbudgettet.  
 
På Plan- og Miljøudvalgets anlægsramme forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. 
 
Projekt Trafikterminalen: 
Der er i 2016 et oprindeligt budget på 1,7 mio. kr. Fra 2015 blev der i overførselssagen overført 1.2 mio. 
kr. til 2016, som en forbrugsmulighed jfr. Økonomiudvalgets beslutning om anvendelse af overførte 
midler. 
Der forventes et forbrug på 2.9 mio. kr. og dermed er der overensstemmelse mellem bevilling og 
forbrug.  
 
Projekt Nedrivningspuljen: 
Fra 2015 er der overført med 47 t.kr. i overførselssagen. Puljen var oprindeligt på 9,4 mio. kr., hvor af 
40 % af beløbet er egenfinansiering. Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes, at 
igangværende bygninger ikke er afsluttet i forhold til udgifter og refusion. Merforbruget ses som en 
likviditetsmæssig periodeforskydning. Projektet er omfattet af overførselsreglen om ekstern finansiering, 
som giver mulighed for fuld forbrugsmulighed i kommende budgetår.  
 
Pulje for digitalisering: 
Oprindeligt budget var på 51 t. kr. Fra 2015 er der overført et underskud på 69 t.kr. Korrigeret budget 
udgør et indtægtskrav på 18 t.kr. Der forventes et underskud på 18 t.kr. 
  
Naturstyrelsens Life 12-projekter: 
Fra 2015 er der overført et underskud på 1,1 mio. kr. Der forventes i indeværende år et forbrug på 1,1 
mio. kr. og tilsvarende forventes refusioner på 1,1 mio. kr. Underskuddet videreføres til 2017, hvor der 
igen tilgår refusioner af tilsvarende størrelse.  
 
På den takstfinansierede del af Plan- og Miljøudvalgets område forventes balance mellem regnskab og 
budget.  
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Bevillingsændring 2016 
Pr. sep 2016 

Oversigten viser hvilke ændringer, der er inden for de enkelte bevillinger.  

Fortegnsforklaring: ‐ (minus) = reduktion af udgifter/forøgelse af indtægter 

Kolonnen "Lb.nr." henviser til de forklaringer der er vedr. de enkelte bevillingsmæssige ændringer,  

der er nævnt nedenfor. 

I kolonnen "Bevillingsændringer" er angivet en kort tekst for de enkelte bevillingsændringer. 

Beløbskolonnen angiver de beløb, som de enkelte ændringer påvirker hver bevilling med. 

Under afsnittet "Likvide midler", kan man se hvad ændringerne påvirker nettobalancen med. 

Lb.nr.  Bevillingsændringer:  Beløb 

1  Salgsindtægt KOMBIT ejendomme  ‐1.757.400

I 2015 blev de tidligere KMD ejendomme solgt. Frederikshavn Kommunes  

andel af salgsindtægten er 8,8 mio. kr. KOMBIT har lavet en udbetalings‐ 

plan, der opgør at 80 % udbetales i perioden 2015 ‐ 2019 og de resterende 

20 % udbetales efter den enkelte kommunes eget ønske. Udbetalingen af  

de 80 % blev indarbejdet i budgetlægning af budget 2016. Da der ikke, 

inden afslutningen af budgetlægning for 2016, var kendskab til vilkårene  

for tilkendegivelse af hvornår de 20 % skulle udbetales, blev disse ikke  

indarbejdet i budgettet. Efterfølgende har Frederikshavn Kommune  

anmodet om, at beløbet skal udbetales i 2016, hvorfor der anmodes om  

en bevilling til indtægten på 1.757.400 kr. 

2  Investeringsplan for nedbringelse af anbringelser  690.000

På Børne‐og Ungdomsudvalgets møde den 15. december 2015 blev det 

besluttet at iværksætte en investeringsplan for forebyggelse og ned‐ 

bringelse af antallet af anbringelser i 2016 og overslagsårene. I denne  

investeringsplan indgår en foranstaltning der er benævnt "Forældre‐ 

uddannelse i de Utrolige År‐ Baby". Foranstaltningen er iværksat men den 

bevillingsmæssige del er ikke blevet fremsendt. Derfor anmodes der om at  

der for 2016 flyttes 690.000 kr. fra Center for Familie under Børne‐ og 

Ungdomsudvalget til Center for Familie under Økonomiudvalget. 

Der anmodes om at der for 2017 tilsvarende flyttes 922.000 og for 2018  

og frem flyttes 1.226.000 kr. 

3  Fastholdelse af Socialrådgivere  1.400.000

På Børne‐ og Ungdomsudvalgets møde den 25. august 2016 blev det 

besluttet at der indstilles at der flyttes 1.400.000 kr. fra Børne‐ og Ung‐ 

domsudvalget bevilling til Center for Familie  og Center for Unge under  

Økonomiudvalget for at sikre at der ikke sker afskedigelse af social‐  

rådgivere i Center for Familie som følge af 3 % og 1 % reduktionerne. I  

forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2017 og overslagsårene er  

der sket tilretning  vedr.ovenstående. 

4  Værdig ældrepleje 2016  13.752.000

Socialudvalget har på deres møde den 4. oktober 2016 besluttet at  

anmode om at der optages en udgifts‐ og indtægtsbevilling vedr. pulje 

fra Sundheds‐ og Ældreministeriet vedr. værdig ældrepleje. Ministeriet 
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har imødekommet kommunens ansøgning om midlerne på baggrund 

i kommunes udarbejdede Værdighedspolitik. Udbetalingen fra ministeriet 

skal indtægtsføres på indenfor Socialudvalget bevillingsområde. 

Lb.nr.  Bevillingsændringer:  Beløb 

DRIFT 

Økonomiudvalg 

2  Investeringsplan for nedbringelse af anbringelser  690.000

3  Fastholdelse af Socialrådgivere  1.400.000

Socialudvalget 

4  13.752.000

4  ‐13.752.000

Børne‐ og Ungdomsudvalg 

2  Investeringsplan for nedbringelse af anbringelser  ‐690.000

3  Fastholdelse af Socialrådgivere  ‐1.400.000

BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING 

AFDRAG PÅ UDLÅN, INDSKUD I LANDSBYGGEFOND M.V 

1  Salgsindtægt KOMBIT ejendomme  ‐1.757.400

Likvide midler 

1  Salgsindtægt KOMBIT ejendomme  1.757.400

Samlet påvirkning af likvide midler (opsparing til kassen)  1.757.400

Balance  0
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alle tal i 1.000 kr.   - angiver indtægt

Forbrug      

JAN ‐ AUG 

2016          

Korr. budget   Oprindeligt 

budget         

2016            

Forventet 

regnskab 

pr. 

30.04.16

Forventet 

regnskab pr. 

31.08.16

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:

    Skatter  …………………………………………………… -1.889.409 -2.717.029 -2.718.098 -2.714.603 -2.714.377

    Generelle tilskud (inkl. momsrefusion) ………………… -760.816 -1.173.409 -1.175.137 -1.195.097 -1.173.501

    Indtægter i alt ……………………………………… -2.650.225 -3.890.437 -3.893.234 -3.909.700 -3.887.878

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer ……………………………… 0 0 26.021 7.955 0

Økonomiudvalget ……………………………………… 303.103 450.368 448.423 443.887 438.511

Arbejdsmarkedsudvalget ……………………………… 590.757 901.297 915.132 919.396 905.200

Socialudvalget …………………………………………… 581.488 879.038 864.861 867.317 872.945

Sundhedsudvalget ……………………………………… 218.855 335.527 331.226 329.521 332.197

Børne- og Ungdomsudvalget ………………………… 599.662 884.444 862.733 871.951 893.855

Kultur og Fritidsudvalget ……………………………… 163.892 226.486 208.917 210.850 222.190

Teknisk Udvalg ………………………………………… 37.491 57.556 57.839 58.278 57.529

Plan- og Miljøudvalget …………………………………… 664 -886 13.366 12.084 -886

    I alt  …………………………………………………… 2.495.912 3.733.830 3.728.519 3.721.239 3.721.541

Renter m.v.  …………………………………………… 11.923 13.607 13.607 12.683 12.800

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  … -142.390 -143.001 -151.109 -175.778 -153.538

Overskud Overskud Overskud overskud overskud

Anlægsudgifter

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  ……………………………………… 23.533 78.639 52.703 58.415 49.364

Arbejdsmarkedsudvalget  ……………………………… 0 27 27 0 0

Socialudvalget  ………………………………………… 208 9.439 2.708 2.708 2.720

Sundhedsudvalget  …………………………………… 926 3.008 1.482 1.482 1.488

Børne- og Ungdomsudvalget  ………………………… 4.256 13.657 11.142 13.810 12.899

Kultur og Fritidsudvalget  ……………………………… 787 5.875 3.795 5.358 5.288

Teknisk Udvalg  ………………………………………… 26.504 65.855 52.693 61.095 59.527

Plan- og Miljøudvalget  ………………………………… 2.135 1.846 1.754 1.580 1.846

    I alt  ……………………………………………………… 58.349 178.345 126.304 144.447 133.132

Anlægsindtægter

    Salg af jord og bygninger  ……………………………… -3.159 -23.175 -15.905 -19.905 -4.719

Øvrige anlægsindtægter ………………………………… -1.287 0 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………… -4.446 -23.175 -15.905 -19.905 -4.719

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE … -88.487 12.169 -40.710 -51.236 -25.125

Overskud Underskud Overskud overskud overskud

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  … -10.283 503 503 503 503

C. RESULTAT I ALT (A + B)  ………………………… -98.769 12.673 -40.207 -50.733 -24.622

Overskud Underskud Overskud overskud overskud

RESULTATOPGØRELSE 
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alle tal i 1.000 kr.   - angiver indtægt

Forbrug      

JAN ‐ AUG 

2016          

Korr. budget   Oprindeligt 

budget         

2016            

Forventet 

regnskab 

pr. 

30.04.16

Forventet 

regnskab pr. 

31.08.16

Likvid beholdning primo året -36.288 -36.288 -36.288 -36.288 -36.288

Negativ beholdn Negativ beholdn Negat iv beholdn Negativ beholdn. Negativ beholdn.

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… -98.769 0 -40.207 -50.733 -24.622

Optagne lån  …………………………………………… -25.000 -76.687 -48.765 -55.295 -54.883

Øvrige balanceforskydninger ………………………… 0 0 0 0 -4.450

    I alt  ……………………………………………………… -123.769 -76.687 -88.972 -106.028 -83.955

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… 0 12.673 0 0 0

Afdrag på lån (langfristet gæld)  ……………………… 47.531 69.906 69.906 68.571 68.963

Øvrige balanceforskydninger ………………………… 87.062 16.326 4.279 1.472 0

    I alt  ……………………………………………………… 134.593 98.905 74.185 70.044 68.963

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER………………… -10.823 -22.218 14.787 35.985 14.992

Forbrug Forbrug Opsparing Opsparing Opsparing

Likvid beholdning ultimo året -47.111 -58.506 -21.501 -303 -21.296

Negativ beholdn Negativ beholdn Negat iv beholdn Negativ beholdn. Negativ beholdn.
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Gennemsnitslikviditet i mio. kr. 

31.07.16 31.08.16 30.09.16 
forv. regnskab 

30.08.16 

128,0 129,9 129,2 
 Minimum 

120,0 
 

Alle tal i 1.000 kr.

Oprindeligt 

budget      

2016        

Korr. 

budget      

2016         

Forbrug    

JAN ‐ 

AUG 2016  

Forventet 

regnskab 

pr. 30.04.16

Forventet 

regnskab 

pr. 

31.08.16

FINANSIERINGSBEHOV:

Driftsvirksomhed: 3.729.022 3.734.333 2.485.629 3.721.743 3.722.044

Serviceudgifter  ……………………………… 2.546.411 2.566.759 1.734.173 2.539.460 2.547.838

Aktivitetsbestemt medf. af sundhed….. 202.163 202.371 137.217 200.663 205.471

Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 5.487 5.871 7.212 5.926 5.604

Indtægter fra den centrale ref. ordning -21.406 -24.432 -18.383 -24.541 -24.168

Overførsler  …………………………………… 841.791 829.447 559.575 863.812 850.377

Forsikrede ledige ……………………………… 152.175 152.175 75.052 134.500 135.000

Takstfinansieret  ……………………………… 2.402 2.142 -9.218 1.923 1.923

B. Anlægsvirksomhed: 110.399 155.170 53.904 124.542 128.413

Bruttoanlægsudgifter  ………………………… 126.304 178.345 58.349 144.447 133.132

Anlægsindtægter ……………………………… 0 0 -1.287 0 0

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger ……. -15.905 -23.175 -3.159 -19.905 -4.719

C. Renter - netto  ………………………………… 13.607 13.607 11.923 12.683 12.800

D. Balanceforskydninger: 4.279 16.326 87.062 1.472 -4.450

Indskud i Landsbyggefonden ………………… 5.500 15.577 -1.165 2.200 -965

Frigivelse af deponerede beløb …………. -1.858 -1.858 -1.416 -1.858 -1.858

Andre langfristede udlån og tilgodeh. …. 2.019 3.989 2.147 403 -2.355

Øvrige balanceforskydninger  ……………… -1.381 -1.381 87.496 727 728

E. Afdrag på lån  ………………………………… 69.906 69.906 47.531 68.571 68.963

F. Generelle tilskud og udligning  …………… -1.175.137 -1.173.409 -760.816 -1.195.097 -1.173.501

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.752.076 2.815.933 1.925.233 2.733.915 2.754.269

FINANSIERING:

Alle tal er i 1.000 kr. 

1 Kommuneskat…………………………………… -2.434.340 -2.433.271 -1.627.469 -2.434.340 -2.433.271

2 Selskabsskatter  ………………………………… -42.914 -42.914 -28.609 -42.914 -42.914

3 Dødsboskat………………………………...…… -1.423 -1.423 -1.423 -1.423 -1.423

4 Grundskyld  ……………………………………… -235.531 -235.531 -227.670 -231.688 -232.531

5 Dækningsafgifter  ……………………………… -3.889 -3.889 -4.239 -4.239 -4.239

6 Lånoptagelse  ……………………….. -48.765 -76.687 -25.000 -55.295 -54.883

7 Forbrug/opsparing af likvide midler  …………… 14.787 -22.218 -10.823 35.984 14.992

 (- = forbrug) (+ = opsparing)

FINANSIERING I ALT -2.752.076 -2.815.933 -1.925.233 -2.733.914 -2.754.268

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -36.288 -36.288 -36.288 -36.288 -36.287

Årets forbrug/opsparing af likvide midler 14.787 -22.218 -10.823 35.984 14.992

BEHOLDNING ULTIMO ÅRET -21.501 -58.506 -47.111 -304 -21.295

FINANSIERINGSOVERSIGT
2016
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alle tal i 1.000 kr.   - angiver indtægt

Forbrug      

JAN ‐ AUG 

2016          

Korr. budget  

2016          

Oprindeligt 

budget         

2016            

Forventet 

regnskab 

pr. 

30.04.16

Forventet 

regnskab pr. 

31.08.16

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:

    Skatter  …………………………………………………… -1.889.409 -2.717.029 -2.718.098 -2.714.603 -2.714.377

    Generelle tilskud (inkl. momsrefusion) ………………… -760.816 -1.173.409 -1.175.137 -1.195.097 -1.173.501

    Indtægter i alt ……………………………………… -2.650.225 -3.890.437 -3.893.234 -3.909.700 -3.887.878

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer ……………………………… 0 0 26.021 7.955 0

Økonomiudvalget ……………………………………… 303.103 452.458 448.423 443.887 438.511

Arbejdsmarkedsudvalget ……………………………… 590.757 901.297 915.132 919.396 905.200

Socialudvalget …………………………………………… 581.488 879.038 864.861 867.317 872.945

Sundhedsudvalget ……………………………………… 218.855 335.527 331.226 329.521 332.197

Børne- og Ungdomsudvalget ………………………… 599.662 882.354 862.733 871.951 893.855

Kultur og Fritidsudvalget ……………………………… 163.892 226.486 208.917 210.850 222.190

Teknisk Udvalg ………………………………………… 37.491 57.556 57.839 58.278 57.529

Plan- og Miljøudvalget …………………………………… 664 -886 13.366 12.084 -886

    I alt  …………………………………………………… 2.495.912 3.733.830 3.728.519 3.721.239 3.721.541

Renter m.v.  …………………………………………… 11.923 13.607 13.607 12.683 12.800

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  … -142.390 -143.001 -151.109 -175.778 -153.538

Overskud Overskud Overskud overskud overskud

Anlægsudgifter

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  ……………………………………… 23.533 78.639 52.703 58.415 49.364

Arbejdsmarkedsudvalget  ……………………………… 0 27 27 0 0

Socialudvalget  ………………………………………… 208 9.439 2.708 2.708 2.720

Sundhedsudvalget  …………………………………… 926 3.008 1.482 1.482 1.488

Børne- og Ungdomsudvalget  ………………………… 4.256 13.657 11.142 13.810 12.899

Kultur og Fritidsudvalget  ……………………………… 787 5.875 3.795 5.358 5.288

Teknisk Udvalg  ………………………………………… 26.504 65.855 52.693 61.095 59.527

Plan- og Miljøudvalget  ………………………………… 2.135 1.846 1.754 1.580 1.846

    I alt  ……………………………………………………… 58.349 178.345 126.304 144.447 133.132

Anlægsindtægter

    Salg af jord og bygninger  ……………………………… -3.159 -23.175 -15.905 -19.905 -4.719

Øvrige anlægsindtægter ………………………………… -1.287 0 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………… -4.446 -23.175 -15.905 -19.905 -4.719

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE … -88.487 12.169 -40.710 -51.236 -25.125

Overskud Underskud Overskud overskud overskud

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  … -10.283 503 503 503 503

C. RESULTAT I ALT (A + B)  ………………………… -98.769 12.673 -40.207 -50.733 -24.622

Overskud Underskud Overskud overskud overskud

RESULTATOPGØRELSE 
inkl. foreslåede bevillingsmæssige ændringer
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alle tal i 1.000 kr.   - angiver indtægt

Forbrug      

JAN ‐ AUG 

2016          

Korr. budget  

2016          

Oprindeligt 

budget         

2016            

Forventet 

regnskab 

pr. 

30.04.16

Forventet 

regnskab pr. 

31.08.16

Likvid beholdning primo året -36.288 -36.288 -36.288 -36.288 -36.288

Negativ beholdn Negativ beholdn Negat iv beholdn Negativ beholdn. Negativ beholdn.

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… -98.769 0 -40.207 -50.733 -24.622

Optagne lån  …………………………………………… -25.000 -76.687 -48.765 -55.295 -54.883

Øvrige balanceforskydninger ………………………… 0 0 0 0 -4.450

    I alt  ……………………………………………………… -123.769 -76.687 -88.972 -106.028 -83.955

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… 0 12.673 0 0 0

Afdrag på lån (langfristet gæld)  ……………………… 47.531 69.906 69.906 68.571 68.963

Øvrige balanceforskydninger ………………………… 87.062 14.569 4.279 1.472 0

    I alt  ……………………………………………………… 134.593 97.147 74.185 70.044 68.963

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER………………… -10.823 -20.461 14.787 35.985 14.992

Forbrug Forbrug Opsparing Opsparing Opsparing

Likvid beholdning ultimo året -47.111 -56.749 -21.501 -303 -21.296

Negativ beholdn Negativ beholdn Negat iv beholdn Negativ beholdn. Negativ beholdn.
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Alle tal i 1.000 kr.

Oprindeligt 

budget      

2016        

Korr. 

budget      

2016         

Forbrug    

JAN ‐ 

AUG 2016  

Forventet 

regnskab 

pr. 30.04.16

Forventet 

regnskab 

pr. 

31.08.16

FINANSIERINGSBEHOV:

Driftsvirksomhed: 3.729.022 3.734.333 2.485.629 3.721.743 3.722.044

Serviceudgifter  ……………………………… 2.546.411 2.566.759 1.734.173 2.539.460 2.547.838

Aktivitetsbestemt medf. af sundhed….. 202.163 202.371 137.217 200.663 205.471

Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 5.487 5.871 7.212 5.926 5.604

Indtægter fra den centrale ref. ordning -21.406 -24.432 -18.383 -24.541 -24.168

Overførsler  …………………………………… 841.791 829.447 559.575 863.812 850.377

Forsikrede ledige ……………………………… 152.175 152.175 75.052 134.500 135.000

Takstf inansieret  ……………………………… 2.402 2.142 -9.218 1.923 1.923

B. Anlægsvirksomhed: 110.399 155.170 53.904 124.542 128.413

Bruttoanlægsudgifter  ………………………… 126.304 178.345 58.349 144.447 133.132

Anlægsindtægter ……………………………… 0 0 -1.287 0 0

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger ……. -15.905 -23.175 -3.159 -19.905 -4.719

C. Renter - netto  ………………………………… 13.607 13.607 11.923 12.683 12.800

D. Balanceforskydninger: 4.279 14.569 87.062 1.472 -4.450

Indskud i Landsbyggefonden ………………… 5.500 15.577 -1.165 2.200 -965

Frigivelse af deponerede beløb …………. -1.858 -1.858 -1.416 -1.858 -1.858

Andre langfristede udlån og tilgodeh. …. 2.019 2.232 2.147 403 -2.355

Øvrige balanceforskydninger  ……………… -1.381 -1.381 87.496 727 728

E. Afdrag på lån  ………………………………… 69.906 69.906 47.531 68.571 68.963

F. Generelle tilskud og udligning  …………… -1.175.137 -1.173.409 -760.816 -1.195.097 -1.173.501

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.752.076 2.814.176 1.925.233 2.733.915 2.754.269

FINANSIERING:

Alle tal er i 1.000 kr. 

1 Kommuneskat…………………………………… -2.434.340 -2.433.271 -1.627.469 -2.434.340 -2.433.271

2 Selskabsskatter  ………………………………… -42.914 -42.914 -28.609 -42.914 -42.914

3 Dødsboskat………………………………...…… -1.423 -1.423 -1.423 -1.423 -1.423

4 Grundskyld  ……………………………………… -235.531 -235.531 -227.670 -231.688 -232.531

5 Dækningsafgifter  ……………………………… -3.889 -3.889 -4.239 -4.239 -4.239

6 Lånoptagelse  ……………………….. -48.765 -76.687 -25.000 -55.295 -54.883

7 Forbrug/opsparing af likvide midler  …………… 14.787 -20.461 -10.823 35.984 14.992

 (- = forbrug) (+ = opsparing)

FINANSIERING I ALT -2.752.076 -2.814.176 -1.925.233 -2.733.914 -2.754.268

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -36.288 -36.288 -36.288 -36.288 -36.287

Årets forbrug/opsparing af likvide midler 14.787 -20.461 -10.823 35.984 14.992

BEHOLDNING ULTIMO ÅRET -21.501 -56.749 -47.111 -304 -21.295

FINANSIERINGSOVERSIGT
2016

Inkl. foreslåede bevillingsmæssige ændringer
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Likviditet – budgetopfølgning 30.08.2016 
 
Den forventede kasseopsparing pr. 31. august 2016 for 2016 er på 15,0 mio. kr. Dette skal ses i forhold 
til et korrigeret budget, som udviser et kasseforbrug på 20,5 mio. kr. Samlet set forventes således en 
kasseopsparing, som ligger 35,5 mio. kr. højere end korrigeret budget. 
 
Der er en opsparing på 14,8 mio. kr. i det oprindelige budget 2016. Dertil kommer, at der er afsat 25 
mio. kr. til reservering af servicerammen. Der var dermed oprindeligt budgetlagt med en kasseopsparing 
på 39,8 mio. kr. Dermed er den forventede kasseopsparingen pr. 31.8.2016 ca. 25 mio. kr. lavere det 
oprindeligt budgetteret. 
 
Herudover er der følgende forhold som har påvirket – eller som vil påvirke likviditeten i 2016: 
 

 Den del af balancetilskuddet for 2016 som er betinget af at kommunerne har overholdt 
økonomiaftalen udbetales ikke i 12 rater – men udbetales i 9 rater fra 1. april 2016. 

 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner er iflg. praksis fra tidligere år udbetalt i oktober måned 
året før budgetåret. Af Tilskuddet for 2016 på 16,3 mio. kr. er tilgået 4,0 mio. kr. til 
kassebeholdningen i 2015 og vil derfor ikke blive fordelt over 12 måneder, men ligger i 
kassebeholdningen ultimo 2015. Vi forventer at det samme vil ske for tilskuddet for 2017 – men 
størrelsen af dette er endnu ikke kendt hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er medtaget. 

 Der er indregnes en regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 og for 2016 på netto 0,096 
mio. kr. – som en tilbagebetaling fra staten til kommunen i årets sidste 3 måneder. 

 Der er indregnet en efterregulering af medfinansiering af sundhedsudgifter vedrørende 2015 på 
9,5 mio. kr. 

 Der er indregnet en afregning af restrefusion vedrørende 2015 på 8,9 mio. kr. – som betaling fra 
kommunen til staten 

 Der er indregnet, at der er optaget for meget lån i 2015, som dermed fragår låneoptagelsen for 
2016 med 10,4 mio. kr. Proceduren for denne låneoptagelse er afklaret med kommunens 
revision. 

 Det er indregnet, at der ikke optages yderligere lån i 2016. Pt. er forbruget af låneberettigede 
udgifter meget lav. Ultimo året skal det vurderes om der er låneramme som skal udnyttes i 
kalenderåret 2016.  

 
Indregnes budgetopfølgningens forventninger i likviditetsprognosen, er det forventningen, at 
målsætningen om at nå en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. i 2016 opnås. 
 
Likviditetsudviklingen siden januar 2014: 
 
Frederikshavn Kommunes likviditet – opgjort som et gennemsnit over de seneste 365 dage 
(kassekreditreglen) - har været uafbrudt stigende siden juni 2015. I hele 2014 var der en svag 
kasseopbygning måned for måned. Primo 2015 var der et mindre fald frem til juni. Herfra opbygges den 
gennemsnitlige likviditet til 129,9 mio. kr. med udgangen af august 2016. Den gennemsnitlige likviditet 
ved udgangen af september 2016 er 129,2 mio. kr. 
 
Der er således sket en væsentlig opbygning af kassebeholdningen, når man sammenligner maj 2015 
med maj 2016. Stigningen har været på 66,2 mio. kr.  
  
Udviklingen fremgår af nedenstående tabel (hver måned er opgjort med de foregående 365 dage): 
  

  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2014 23,9 24,1 31,9 40,6 41,2 43,9 47,8 49,8 53,2 54,1 54,5 56,4 

2015 59,5 65,7 64,4 62,7 58,3 56,6 59,3 69,8 74,4 80,6 90,1 98,6 

2016 105,0 111,4 116,8 119,4 124,5 128,2 128,0 129,9 129,2    
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Likviditetsgrafer, september 2016 

 

 
 Orange linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2013 

 Blå linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2014 

 Sort linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2015 
 Rød linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2016 

 

 
 
 

 Sort linje viser udviklingen i likviditeten opgjort de seneste 365 dage (kassekreditreglen). Udviklingen viser – måned for 
måned, hvorledes gennemsnitsbeholdningen har været de seneste 365 dage. 

 Blå linje viser på samme måde gennemsnittet for de seneste 3 måneder. 

 Rød linje viser udviklingen i den enkelte måneds gennemsnitlige kassebeholdning 
 Grøn linje viser udviklingen i likviditeten opgjort de foregående 365 dage (kassekreditreglen). Udviklingen viser – 

måned for måned, hvorledes gennemsnitsbeholdningen har været de foregående 365 dage. 
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RAMMEAFTALE 2017  
 

DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- 

OMRÅDE I NORDJYLLAND 

 

 

 
UDKAST  
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeaftalen er en årlig aftale om faglig udvikling, styring og ko-

ordinering af det højt specialiserede socialområde. 

 

Det er en aftale, der indgås af de 11 kommuner i Nordjylland og 

Region Nordjylland. 

 

Følgende sociale tilbud indgår i Rammeaftalen: 

 Alle regionale tilbud 

 Kommunale tilbud som anvendes af andre kommuner 

end driftsherren kan indgå 

 Kommunale tilbud der anvendes af mindst 4 kommuner 

ud over driftsherren skal indgå 

 Kommunale tilbud kan undtages af rammeaftalen, hvis 

der er tale om tilbud af åbenlys lav kompleksitet 

 

I 2016 var der 2.643 pladser i Rammeaftalen 

 Heraf 1.589 døgnpladser 

 Heraf 1.054 dagpladser 

 

Rammeaftaletilbuddene havde i 2016 et budget på ca. 1,8 mia. kr. 

 

 

FORORD 
Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde, og det er vigtigt, at vi står 

sammen om det - også på tværs af kommunegrænserne. 

 

Der er lidt over en halv million borgere i Nordjylland, hvilket gør Nordjylland til den mindste region i Danmark. Det gør 

samarbejdet på tværs af kommunerne særligt vigtigt. Især på det specialiserede social- og specialundervisningsom-

råde, hvor kommunerne skal levere komplekse sociale ydelser til små målgrupper.  

 

Med rammeaftalen 2017 har kommunerne indgået en aftale om at samarbejde på tværs af kommunerne og sikre 

udvikling, koordinering og styring af de højt specialiserede ydelser. Det sikrer dermed, at regionens borgere, uanset 

bopælskommune, altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland. I 2017 arbejdes der bl.a. 

med at kvalificere misbrugsområdet, hvilket skal bidrage til at sikre, at udbuddet af indsatser til unge stofmisbrugere 

matcher kommunernes og borgernes behov. Rammeaftalen vil endvidere sætte ind med en styrkelse af arbejdet med 

borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

For at udnytte ressourcerne bedst muligt på det specialiserede socialområde anbefaler KKR Nordjylland, at de nordjy-

ske kommuner indgår i en fælles udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet. Ud over en takstreduktion, der skal give 

en mere effektiv drift af rammeaftaletilbuddene, anbefaler KKR Nordjylland, at kommunerne får et endnu større fokus 

på at sikre bedre sammenhæng mellem borgerens behov og det visiterede tilbud.  

 

KKR Nordjylland ønsker, at Rammeaftalen 2017 skal være startskuddet til en ny måde at tænke tværkommunalt sam-

arbejde på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal sætte rammen for, hvad de nordjyske kommuner 

fremadrettet skal samarbejde om. I 2017 samler vi derfor dem, som dagligt arbejder med det specialiserede social-

område til en drøftelse om, hvad fokus for samarbejdet skal være - både politikere, fagfolk og brugerorganisationer.  

 

Jeg ser frem til næste års dialog mellem politikere, fagfolk og brugerorganisationer. Det bliver en spændende proces, 

der kan bidrage til at løfte vores gode nordjyske samarbejde til et endnu højere niveau samtidig med, at det vil bidrage 

til endnu bedre rammer for de nordjyske borgere i vores fælles rammeaftaletilbud. 

 

 

 

Mogens Gade, Formand for KKR Nordjylland 

August 2016 

 
FAKTA OM  
RAMMEAFTALEN 



 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

RESUME ..................................................................................................................................... 1 

 

UDVIKLINGSSTRATEGIEN ................................................................................................................. 2 

Balance mellem udbud og efterspørgsel ............................................................................................................................................. 2 

Fokusområder ................................................................................................................................................................................................. 3 

Det forstærkede samarbejde .................................................................................................................................................................... 4 

 

STYRINGSAFTALEN ........................................................................................................................ 5 

Udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet 2017-2020 ................................................................................................................ 6 

 

GENTÆNKNING AF RAMMEAFTALEN I 2018 ......................................................................................... 7 

 

BILAG ........................................................................................................................................ 8 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

RESUME  
 

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde, og derfor har de 

også ansvaret for at udarbejde Rammeaftalen i samarbejde med regionen. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og 

en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne. 

 

Udviklingsstrategi 

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i 

Nordjylland. Derfor vurderes det hvert år med udviklingsstrategien, om der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel 

på området. Med Rammeaftalen 2017 konkluderes det, at de nordjyske kommuner på myndighedsniveau oplever, at der er 

sammenhæng mellem deres behov og de udbudte tilbud. Driftsherrerne oplever ligeledes, at der er sammenhæng mellem 

udbud og efterspørgsel, og har derfor ikke igangsat større kapacitetsjusteringer. 

 

I udviklingsstrategien for 2017 udpeges der ikke nye fokusområder. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil i stedet 

anvende 2017 til at samle enderne i forhold til tidligere års fokusområder. Det medfører, at arbejdet med at kortlægge og 

målrette indsatsen til unge stofmisbrugere fortsættes, samt at der igangsættes initiativer, som kan styrke de nordjyske kom-

muners viden om borgere med svære spiseforstyrrelser. Derudover anvendes 2017 til at arbejde målrettet med gentænknin-

gen af Udviklingsstrategien, som fremadrettet skal sikre en visionær og strategisk Rammeaftale, der løbende understøtter 

udviklingen af det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. 

 

Styringsaftale  

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære 

formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale 

tilbud i den nordjyske region. 

 

Af styringsaftalen for 2017 fremgår KKR Nordjyllands beslutning om at anbefale kommunerne og regionen, at der skal ud-

møntes en 2 pct. udgiftsreduktion på rammeaftaletilbuddene i 2017, og en samlet reduktion på 5 pct. frem mod 2020. I 

Styringsaftalen beskrives metode for udmøntning og monitorering af udgiftsreduktionen. 

  

 
 RAMMEAFTALENS  

FORMÅL 
 

Rammeaftalens formål 

Rammeaftalen skal sikre, at regionens borgere altid har ad-

gang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompe-

tencer i Region Nordjylland.  

 

Gennem rammeaftalesamarbejdet sikrer de 11 nordjyske 

kommuner og Region Nordjylland at området koordineres, 

styres og udvikles. Det er særligt vigtigt i forhold til små og 

komplekse målgrupper, hvor det skal sikres at ekspertise og 

ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. 

Samtidig sikrer rammeaftalen en effektiv udnyttelse af til-

buddene og områdets økonomiske ressourcer. 

 

 

 



 

 

UDVIKLINGSSTRATEGIEN 
 

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i 

Nordjylland, så der til stadighed er de nødvendige tilbud til små målgrupper og målgrupper med komplekse problemer. Ud-

viklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Nordjylland oplever 

omkring det specialiserede social- og undervisningsområde.  

 

BALANCE MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL  

De nordjyske kommuner oplever på myndighedsniveau generelt, at der er god sammenhæng mellem deres behov og de 

udbudte tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette gør sig både gældende i forhold til den 

nuværende situation og den forventede fremtidige efterspørgsel. Driftsherrerne oplever ligeledes, at der er sammenhæng 

mellem udbud og efterspørgsel, og har derfor ikke igangsat større kapacitetsjusteringer.  

 

Også i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud melder kommunerne på myndighedsniveau om, at deres behov 

hænger godt sammen med kapaciteten. Det vurderes dog, at der fortsat er behov for fokus på kapaciteten grundet lav be-

lægning på enkelte tilbud jf. bilag 1. De lands- og landsdelsdækkende tilbud består af objektivt finansierede specialundervis-

ningstilbud, hvor seks tilbud dækker hele landet og et af de landsdelsdækkende tilbud dækker Nordjylland.  

 

Den gennemgående tendens i de enkelte kommuners strategier på områderne er, at kommunerne ofte prioriterer at løse de 

sociale opgaver i nærmiljøet. Løsninger i nærmiljøet giver som udgangspunkt de bedste muligheder for lokalt at tilbyde sam-

menhængende og fleksible løsninger tilpasset den enkelte borgers behov, og mindsker risikoen for, at borgere med specielle 

handicaps isoleres fra familie og netværk som led i specialiserede forløb. I Nordjylland er der imidlertid samtidig en fælles 

forståelse af, at den enkelte kommune ikke nødvendigvis selv er i stand til at drive specialiserede tilbud og varetage samtlige 

indsatser, der imødekommer alle behov. Nogle indsatser forudsætter en så højt specialiseret viden, eller er målrettet så små 

målgrupper, at der ikke vil være et fagligt eller økonomisk bæredygtigt grundlag for, at de kan være til stede i alle kommuner. 

Kommunerne samarbejder derfor i regi af rammeaftalen med hinanden og Region Nordjylland om at koordinere og sikre, at 

de fornødne indsatser er til rådighed for borgerne på tværs af kommunegrænserne.   

  
FAKTA OM  
UDVIKLINGSSTRATEGIEN 

Udviklingsstrategien skal: 

 sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i Nord-

jylland 

 skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og 

behov for pladser. 

 sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til 

små målgrupper og målgrupper med komplicerede 

problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige om-

råder anvendes hensigtsmæssigt. 

 

Udviklingsstrategien skrives på baggrund af de kommunale 

myndigheders indmeldinger om behov for antal, indhold og 

omfang af tilbud, og på baggrund af driftsherrernes indmel-

dinger om forventninger til etablering og planlægning af nye 

foranstaltninger. 

Det kommunale myndighedsniveau er kommunernes visita-

tionsfunktioner, som har ansvaret for at borgerne visiteres 

til de tilbud, som borgeren har behov for. 

 

 



 

 

FOKUSOMRÅDER 

Med udviklingsstrategien kan der aftales fokusområder, som kommunerne vil arbejde med i det pågældende år. I udviklings-

strategien for 2017 udpeges der ikke nye fokusområder. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil i stedet anvende 

2017 til at arbejde videre med tidligere års fokusområder og til at arbejde målrettet med gentænkningen af Rammeaftalen. 

 

Central udmelding om børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser 

Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2015 en central udmelding, der retter fokus på målgruppen af børn, unge og 

voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud. Der er indhentet oplysninger om målgrup-

pens størrelse i Nordjylland, og det står klart, at der er tale om en meget lille målgruppe.  

 

Som følge af at det er meget få borgere i Nordjylland, der både har svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabilite-

rende tilbud, så melder de nordjyske kommuner om en vidensudfordring. Kommunerne har sjældent borgere i målgruppen, 

hvilket betyder, at der ikke er opbygget en solid viden i kommunerne om de specialiserede tilbud og indsatser. Eksempelvis 

er der så få borgere i målgruppen i Nordjylland, at flere kommuner melder, at de ikke har haft borgere i målgruppen i de 

sidste 2 år. Der igangsættes en række initiativer for at sikre, at både kommunernes myndighedsfunktion og leverandørni-

veauet i Nordjylland får opbygget viden og kompetencer i forhold til målgruppen af børn, unge og voksne med svære spise-

forstyrrelser. Initiativerne implementeres i 2017 og evalueres herefter med henblik på en vurdering af om de har givet det 

ønskede resultat. 

 

Misbrugsområdet i Nordjylland 

Indmeldingerne til de seneste års udviklingsstrategier har vist, at der er behov for, at misbrugsområdet gives et særligt fæl-

leskommunalt fokus, hvorfor det blev valgt som fokusområde med udviklingsstrategien 2016. I indmeldingerne til Udviklings-

strategien 2017 melder de nordjyske kommuner om, at der fortsat er behov for at sætte fokus på misbrugsområdet. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilbudsviften til unge stofmisbrugere i Nordjylland, eftersom kommu-

nerne særligt oplever udfordringer med udbuddet af indsatser til denne målgruppe. Formålet er at sikre, at der på tværs af 

kommunegrænserne er et tilstrækkeligt udbud af tilbud til målgruppen i Nordjylland. Arbejdsgruppen afrapporterer inden 

udgangen af 2016, og 2017 vil blive anvendt til at følge op på arbejdsgruppens arbejde. 

  

 
CENTRALE  
UDMELDINGER 

I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen be-

sluttede Folketinget, at etablere en national koordinations-

struktur, som varetages af Socialstyrelsen. Formålet er at 

forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering af det højt 

specialiserede social- og specialundervisningsområde.  

 

Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper, tilbud 

og indsatser samt indsamler og formidler viden om effekt 

af indsatserne på området. I regi af national koordination 

kan Socialstyrelsen udsende centrale udmeldinger.  

 

En Central Udmelding udsendes, hvis Socialstyrelsen vurde-

rer, at der er behov for at sætte særligt fokus på en mål-

gruppe for at indsatsten sikres og videreudvikles. Der er ud-

sendt Centrale Udmeldinger på i alt tre målgrupper, hvor 

den seneste var målgruppen ”Børn, unge og voksne med 

svære spiseforstyrrelser”. 

 

Socialstyrelsen kan udsende centrale udmeldinger årligt pr. 

1. november til behandling i den kommende rammeaftale. 

Det er pt. ikke afklaret om Socialstyrelsen udmelder en 

målgruppe til behandling med næste Rammeaftale. 

 



 

 

DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE 

 

Det forstærkede samarbejde er en permanent overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Formålet er, at 

understøtte eksistensen af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, så det sikres, at borgerne i Nordjylland til stadighed 

har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer.  

 

Forskellen på det forstærkede samarbejde og det ”almindelige” rammeaftalesamarbejde er, at de få tilbud, der er omfattet 

af det forstærkede samarbejde, er udvalgt fordi det er nogle af de mest specialiserede tilbud i regionen. Tilbud under det 

forstærkede samarbejde udvælges af et ekspertpanel ud fra kriterier, der fokuserer på tilbuddets målgruppe, kompetencer 

og specialiseringsprofil samt om det er det eneste tilbud af sin slags, der er i landsdelen. 

 

For alle tilbud der er med i det forstærkede samarbejde gælder følgende vilkår: 

 Beskyttede konkurrencevilkår: De øvrige kommuner i regionen forpligter sig til ikke at oprette nye tilbud med samme 

indhold som de udpegede tilbud 

 Systematisk, formaliseret og forpligtende dialog: Der er krav til driftsherren for de udvalgte tilbud om at være åben 

og gennemsigtig i driften for at give løbende indsigt i tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed. Samtidig er 

kommunerne på myndighedsniveau forpligtet til at give udtryk for eventuelle ønsker om ændringer i ydelser eller 

indhold 

 Tidlig fælles indsats: Driftsherren er forpligtet til at gøre opmærksom på begyndende vanskeligheder i tilbuddets 

faglige eller økonomiske bæredygtighed, hvorefter kommunerne forpligter sig til at indgå i en tæt dialog med drifts-

herren om mulige løsninger. 

 

Det forstærkede samarbejde giver et samlet sæt af klare dialogforpligtelser mellem myndighed og driftsherre med det formål 

at sikre, at de udvalgte tilbuds højt specialiserede kompetencer bevares i Nordjylland. Dette er ikke for at lave en fastfrysning 

af tilbuddene, men derimod en forpligtelse om at sikre dialogbaseret udvikling, så eventuelle ændringer og omlægninger sker 

på en koordineret og styret måde.  

 

  

 
TILBUD OMFATTET AF  
DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE 
 

Følgende tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde: 

 

Fagcenter for Autisme og ADHD, herunder Enterne og Spe-

cialbørnehaven Birken 

Målgruppe: udviklingshæmmede børn og unge med hoved-

diagnosen autisme ofte kombineret med særlig kompleks 

adfærd 

Neurocenter Østerskoven 

Målgruppe: unge og voksne mennesker med moderat, svær 

til meget svær medfødt hjerneskade 

Rehabiliteringscenter Strandgården  

Målgruppe: voksne mennesker med svær til meget svær 

hjerneskade 

Specialbørnehjemmet Kvisten  

Målgruppe: børn og unge med betydelig og varig nedsat 

funktionsniveau som har særligt behov for sygepleje 

Institut for Syn og Hørelse  

Målgruppe: mennesker med nedsat syn og hørelse eller an-

dre kommunikationsproblemer 

Taleinstituttet og Hjerneskade Center Nordjylland 

Målgruppe: Børn med massive sproglige og kommunikative 

vanskeligheder samt mennesker med følger efter erhvervet 

hjerneskade 

 

Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen (afventer DAS)  

 

For mere information om det forstærkede samarbejde hen-

vises til dette link 

 

http://www.rammeaftalernord.dk/forstaerket-samarbejde.aspx


 

 

STYRINGSAFTALEN 
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære 

formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale 

tilbud i den nordjyske region. 

 

Styringsaftalen skal sikre, at rammeaftaletilbuddene er økonomieffektive, har gennemsigtighed mellem pris og ydelse, samt 

har de bedste muligheder for udvikling. For at sikre dette, er Styringsaftalen baseret på følgende principper: 

 

Incitament til effektiv drift 

Driftsherren skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift, herunder at der sker den nødvendige til-

pasning af kapaciteten. Den løbende tilpasning er afgørende for at undgå tomme pladser og for at minimere risikoen for 

underskud. For at opnå den nødvendige smidighed og fleksibilitet kan driftsherre foretage midlertidige ændringer af tilbud i 

form af kapacitetstilpasninger. Endvidere skal myndighed have incitament til at indgå rettidig dialog med driftsherren om 

forventninger og ændringer i efterspørgslen.  

 

Taksterne skal være retvisende og omkostningsbaserede 

Sammenlignelige ydelser skal kunne sammenlignes på priserne udregnet efter samme principper. Takstsystemet skal være 

gennemsigtigt og understøtte en god sammenhæng mellem pris, indsats og borgerens behov. Administrationen af takstsy-

stemet skal være enkel, men samtidig give mulighed for differentiering.  

 

Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen  

Risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind. De indarbejdede beregningsgrundlag, som er grundlag for tak-

sterne, skal være realistiske i forhold til de faktiske forventede omkostninger. Løbende dialog og tilpasning af kapaciteten 

skal være med til at sikre kendskab til pladsbehovet samt sikre takststabilitet. 

 

Udviklingstiltag 

Driftsherren skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.  Omfanget af udviklingstiltag kan fastsættes i den årlige 

rammeaftale.   

Styringsaftalen lægger rammerne for økonomi- og kapaci-

tetsudviklingen, herunder: 

 Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af 

styringsaftalen. 

 Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet 

af aftalen. 

 Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud. 

 Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser. 

 Aftaler om principper for evt. indregning af driftsher-

rens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt 

i rammeaftaleregi. 

 Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud. 

 Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om over-

tagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket 

omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de 

øvrige kommuner. 

 
FAKTA OM 
STYRINGSAFTALEN 

 



 

 

 

UDGIFTSREDUKTION PÅ RAMMEAFTALEOMRÅDET 2017-2020 

KKR Nordjylland anbefaler de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, at der udmøntes en udgiftsreduktion på ramme-

aftaletilbud på 2 pct. i 2017, stigende til i alt 5 pct. i 2020. 

 

I 2015 besluttede KKR Nordjylland at undersøge takstniveauet for tilbud til udvalgte målgrupper. Analysen viste, at enheds-

omkostningerne i udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end sammenlignelige tilbud fra andre regi-

oner.  I den forbindelse pegede analysen på behov for en mere målrettet visitation, eftersom der var tegn på, at de nordjyske 

borgere på nogle områder blev overvisiteret, det vil sige, at borgeren har fået tildelt flere ydelser. Det betyder dels, at bor-

geren får ydelser som de ikke har behov for, og det kan også resultere i, at borgeren ikke kan magte alle de ydelser eller tilbud 

som borgeren modtager. 

 

På baggrund af analysen har KKR Nordjylland besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvis 

via en generel takstreduktion og delvis via dialog mellem de kommunale myndighedsfunktioner og de udførende driftsherrer, 

hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering. 

 

Takstreduktion 

Den enkelte driftsherre i Nordjylland skal reducere sit takstberegningsgrundlag for rammeaftaleområdet med 1 pct. i 2017 

og i alt 2,5 pct. frem mod 2020.  

 

Dialogbaseret tilgang 

Myndighedskommunen og driftsherren skal gennem dialog sikre en direkte udgiftsreduktion for myndighedskommunens ud-

gifter til borgere i rammeaftaletilbud. Dette kan ske bl.a. ske gennem de redskaber KKR’s analyse anbefalede, herunder en 

mere målrettet visitering og revisitering. Driftsherre er forpligtet til at gå aktivt ind i dialogen med myndighed med henblik 

på at sikre den nødvendige udgiftsreduktion.  

 

Der følges op på udgiftsreduktionen løbende, og det vil i den forbindelse vurderes om udgiftsreduktionen opnås, eller om 

der er behov for yderligere konkrete tiltag  

Tabel 1. Udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet 2017-

2020 

 

 2017 2018 2019 2020 I alt 

Årlig udgifts- 

reduktion 

2,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 5,0 % 

- heraf generel 

takstreduktion 

1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 2,5 % 

- heraf dialog-

baseret tilgang 

1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 2,5 % 

 

 
FAKTA OM  
UDGIFTSREDUKTIONEN 



 

 

GENTÆNKNING AF RAMMEAFTALEN I 2018 
 

Der er igangsat en gentænkning af Rammeaftalen 2018, som skal sikre en visionær og strategisk strategi, der kan bidrage til 

udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Gentænkningen af Rammeaftalen skal medvirke til, 

at alle relevante parter bliver involveret i udarbejdelsen af Rammeaftalen både fra brugerorganisationerne og fra fagligt og 

politisk niveau i kommunerne og Region Nordjylland.  

 

Rammeaftalen er indtil nu blevet udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer, der er udfyldt af de nordjyske kommuner og 

Region Nordjylland. Spørgeskemaerne har givet indblik i kommunernes forventninger til hvilke typer tilbud, der er behov for 

i det kommende år, samt hvilke tendenser og udfordringer som kommunerne og regionen oplever på området. Fokusområ-

derne har dermed været valgt ud fra tendenser og udfordringer, der var flest af. Det har betydet, at de enkelte kommuner 

og regionen ikke har haft løbende indflydelse på udvælgelse af fokusområder eller haft mulighed for at indgå i en afklarende 

dialog om de oplevede tendenser og udfordringer. Der ønskes fremadrettet fokus på dialog og en større involvering af rele-

vante parter.  

 

Gentænkningen af Rammeaftalen skal således bidrage til, at der sættes fokus på dialog særligt i forhold til udpegning af 

områder, som kommunerne og regionen skal arbejde sammen om. Det skal ske gennem tæt involvering af politikerne i de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland, ligesom fagfolk og brugerorganisationer skal inddrages løbende i arbejdet med 

Rammeaftalen. Gennem dialogen skal det sikres, at de hovedtendenser og temaer der går på tværs af kommunerne italesæt-

tes og drøftes og på baggrund heraf udvælges relevante fokusområder, som der skal arbejdes med i de kommende år. Rele-

vante emner kan eksempelvis være de tilbudstyper, der går på tværs af kommunerne som Social Tilsyn eller Børnehus Nord. 

 

  

 
PROCES FOR  
RAMMEAFTALEN 2018 

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftalen 2018 hol-

des der tre møder, hvor en bred række af interessenter in-

viteres til at gå i dialog om udvikling af det specialiserede 

socialområde. 

 

Kickoff-møde 

 Tidspunkt: 24. oktober 2016 

 Deltagerkreds: Politikere, brugerorganisationer, 

embedsmænd 

 Formål: Skyde processen i gang samt informere og 

gå i dialog om det kommende arbejde  

 

Workshop for fagfolk og brugerorganisationer 

 Tidspunkt: januar 2017  

 Deltagerkreds: kommunale og regionale fagfolk 

samt repræsentanter fra brugerorganisationer 

 Formål: at identificere hovedtendenser og udfor-

dringer på det specialiserede socialområde i Nord-

jylland 

 

Politisk temadag 

 Tidspunkt: april 2017 

 Deltagerkreds: politikere og embedsmænd fra de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland 

 Formål: at drøfte og udpege temaer, som man øn-

sker at samarbejde om på tværs af kommunerne og 

regionen  
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Bilag til Udviklingsstrategi 2017 

 

Bilag 1: Specifikation til Udviklingsstrategien 

En uddybning til Udviklingsstrategien der er rettet mod 

det administrative niveau i kommunerne og regionen  

 

Bilag 2: Afrapportering på den centrale udmelding vedr. 

spiseforstyrrelser 

De nordjyske kommuners og Region Nordjyllands svar på 

Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedr. borgere med 

svære spiseforstyrrelser 

 

Bilag 3: Model for forstærket samarbejde 

En beskrivelse af modellen og principperne for det for-

stærkede samarbejde i Nordjylland 

 

Bilag 4: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 

En beskrivelse af tilbuddene omfattet af det forstærkede 

samarbejde for 2017-2019 

 

 

 

 

Bilag til Styringsaftale 2017 
 

Bilag 5: Specifikation til Styringsaftalen 

En uddybning til Styringsaftalen der er rettet mod det ad-

ministrative niveau i kommunerne og regionen  

 

Bilag 6: Aftalevilkår for Specialundervisningstilbud 

En beskrivelse af de supplerende specifikke aftalevilkår 

for de enkelte specialundervisningstilbud, der drives af 

Region Nordjylland 
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Hent bilag på hjemmesiden: 

www.rammeaftalernord.dk 

 

 

http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2017.aspx
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Proces for gentænkning af Rammeaftalen 2018

Formål

Gentænkningen af Rammeaftalen 2018 er sat i gang for at sikre en mere strategisk rammeaftale, der i højere grad kan 

bidrage til udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne i Region Nordjylland. 

Med gentænkningen er der fokus på at gøre tingene mere enkelt, skabe mindre papir og mere dialog. Derfor sendes der 

ikke længere spørgeskemaer ud omkring indmeldinger til rammeaftalen. I stedet sættes der en proces i gang, der dels skal 

sikre dialog om, hvilke udfordringer der rører sig for borgere og medarbejdere, og dels skal sikre et politisk og strategisk 

fingeraftryk på samarbejdsprojekterne i de kommende år på det specialiserede socialområde. 

Processen

I forbindelse med at der skabes en mere faglig og politisk involverende proces er der tre vigtige datoer:

 24. oktober 2016: Kick-off til gentænkningen af rammeaftalen (ifm. temadag om socialøkonomiske virksomheder)

 Januar/februar 2017: Workshop for fagfolk og brugerorganisationer

 April 2017: Politisk temadag

For at sikre en så enkel proces som muligt afholdes kick-off’en på den årlige temadag for brugerorganisationer, politikere 

og embedsmænd, og temadagen i april erstatter det årlige politiske forårsmøde i rammeaftaleregi.

Kick-off

Gentænkningen af Rammeaftalen 2018 skydes i gang med en kick-off, hvor brugerorganisationer, embedsmænd og poli-

tikere vil blive præsenteret for gentænkningsprocessen efterfulgt af drøftelser om, hvordan alle parter kan og skal være 

med til at sikre et fagligt og strategisk samarbejde i hele landsdelen på det specialiserede socialområde.

Workshoppen

Gennem rammesættende temaer og emner vil fagfolk og brugerorganisationer drøfte, hvilke udfordringer og tendenser på 

det specialiserede socialområde, som bør have tværkommunalt politisk fokus. Via drøftelser vil disse blive kvalificeret, 

konkretiseret og sat ind i en fælles nordjysk kontekst.

Politisk temadag

Konklusionerne fra workshoppen bæres videre til en temadag med politikere og embedsmænd med henblik på at få en 

strategisk politisk drøftelse af, hvor der er behov for, at der igangsættes et arbejde på tværs af kommunerne og regionen. 

Processen kan illustreres således:
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Vision:
I samskabelse skal borgere og kommune arbejde for flere muligheder for 
friluftsliv samtidigt med at kommunens naturkvalitet forbedres.

Natur- og
friluftspolitik

Hvordan?
Borgere opfattes som aktive medspillere, der har lokalkendskab og ved 
hvilke behov eller uudnyttede potentialer, der findes i kommunen. Det 
er kommunens opgave at finde ressourcer hos borgere og fremme gen-
sidig læring, fremme fælles ejerskab og fremme de initiativer, der er i 
overensstemmelse med denne natur- og friluftspolitik. 

Formidling og
branding

Samarbejde
på tværs

Etablering og 
vedligeholdelse 
af stier og veje

Planlægning
for nye faciliteter 
til friluftsliv

Erhvervsmæssig 
udnyttelse af 
friluftsaktiviter

Etablering
af mere natur

Initiativer og 
hensyn i naturen

skabe klarhed over regler 
for adgang i naturen

øge samarbejde mellem 
kommunen og borgere/
foreninger/skoler m.v.

fremme et sammenhæn-
gende stisystem på tværs 
af byer og kommuner

fremme etablering af 
faciliteter til friluftsliv

fremme muligheder for 
erhvervsmæssig indtje-
ning på friluftsaktiviteter

skabe mere bynær natur 
til glæde for borgere

udarbejde og formidle 
en årlig handleplan for 
kommunal naturpleje

gøre det lettere at få 
overblik over friluftsfa-
ciliteter og -aktiviteter i 
kommunen

øge samarbejde mellem 
kommuner

sikre fremtidig vedlige-
holdelse, når faciliteter 
etableres

skabe friluftsfaciliteter for 
hele familien i samme 
område

fokusere på kapitalisering 
af natur- og friluftsværdi-
er i kommunens behand-
ling og prioritering af 
friluftsaktiviteter

skabe bedre mulighed 
for spredning af  dyr og 
planter mellem naturom-
råder

bekæmpe invasive arter

gøre det lettere at have 
en hensigtsmæssig ad-
færd i naturen (nudging)

fremme muligheder for 
frivilliges indsats i natur- 
og friluftsliv

forbedre adgang i naturen 
via stier i det åbne land

fremme muligheder for 
unge i friluftslivet

fremme muligheder for 
kommercielle friluftsakti-
viteter hele året rundt

øge arealet af natur 
generelt

øge bevidstheden om 
særlige naturværdier i 
kommunen

gøre kommunens natur 
og friluftsmuligheder 
interessante for flere

gøre det administrativt 
nemt at komme videre 
med initiativer til frilufts-
aktiviteter og -faciliteter

udarbejde en handleplan 
for friluftsliv

fremme anvendeligheden 
af stier for handicappede

gruppere anvendelses-
muligheder af strande i 
forhold til potentialer

fremme benyttelse af 
kysterne hele året
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▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹

▹ ▹

▹

▹

▹ ▹



Natur- og friluftspolitik
Når mennesker kommer ud i naturen, så er det ofte både til gavn for menneskers 
sundhed og trivsel, men også  naturen. Jo flere mennesker, der bevæger sig ud i 
naturen, jo flere mennesker sætter pris på alt det, naturen kan tilbyde, og jo flere 
vil være med til at passe godt på den.

Erfaringerne viser, at antallet af besøgende i et naturområde øges væsentligt, når 
der er tilknyttet faciliteter såsom parkeringsplads, toilet, information om naturen 
eller mere målrettede faciliteter som mountainbikebaner, ridestier, ramper til 
kanoer og kajakker osv.

Friluftsfaciliteter og naturpleje koster ressourcer i form af tid og materialer, men 
samtidigt bidrager det også til øget turisme og bosætning m.v. For at synliggøre, 
i hvilken retning vi ønsker naturen og friluftslivet skal bevæge sig, er der behov 
for at samle visioner og idéer i en natur- og friluftspolitik.

Hvad skal en natur- og friluftspolitik bruges til?
Når nogen får en god idé, kan natur- og friluftspolitikken bruges til at få en pej-
ling på, om Frederikshavn Kommune også synes, det er en god idé. Derudover 

skal idéen selvfølgelig kunne gennemføres i overensstemmelse med gældende 
lovgivning, kommuneplanen, og hvad der ellers findes af tinglysninger, ken-
delser og planer for det specifikke område. Områdets robusthed vil også blive 
vurderet. Idéer kan kun gennemføres, hvis de er i balance med de hensyn, der i 
øvrigt skal tages til natur, mennesker og økonomi.

Det er hensigten, at borgere i stigende grad skal inddrages i kommunens ud-
vikling – også inden for natur- og friluftsliv. Det er ikke længere kommunens 
administration eller politikerne, der alene skal sørge for bedre natur eller nye 
friluftsfaciliteter. I fremtiden skal borgere, politikere og administration sammen 
skabe udviklingen. Forvaltningens opgave er at se ressourcer hos borgere, bringe 
borgere sammen i fællesskaber, facilitere og støtte idéer. Denne samskabelse sker 
kun, hvis borgerne vil bidrage til realiseringen. Samarbejdet vil oftest begynde 
med en henvendelse fra en borger. Det kunne fx være en forening, der har op-
daget et behov og en mulighed for en ny sti. Foreningsmedlemmer taler med de 
berørte lodsejere. Administrationen hjælper med de lovgivningsmæssige rammer 
og eventuelle tilladelser. Politikerne prioriterer, hvor meget kommunen generelt 
kan bidrage til etablering af stier eller andre tiltag. Realisering af projektet sker 
ved fælles indsats.

Realiseringen af projekter foregår i en fælles arena for samskabelse, hvor for-
valtningen kan komme i kontakt med private aktører for at løse komplekse pro-
blemer, borgere kan blive involveret mere direkte i relevante beslutninger, og 
politikere kan komme i dialog med borgere, foreninger og administration.

Hvad består natur- og friluftspolitikken af?
Natur- og friluftspolitikken består af en overordnet vision samt en række mål-
sætninger inden for syv forskellige emner. Vi har valgt at lade Natur- og frilufts-
politikken være lille i størrelse, men stor i betydning. En lille størrelse betyder, 
at den er overskuelig. Stor i betydning henviser til, at den skal bruges, udbredes 
og være synlig. 

Der hører to bilag til denne natur- og friluftspolitik: et idékatalog over mulige 
konkrete tiltag samt en status over nuværende friluftsfaciliteter i kommunen. 
Bilagene er tilgængelige på www.frederikshavn.dk. 

Vedtaget i Byrådet  den xx.xx.xx
 

Administration Borgere

Politikere

Samskabelse
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Idékatalog 

Formidling og branding af kommunen natur og friluftsmuligheder Forbedring af eksisterende natur 
 Kommunen skal have en tydelig indgang, hvor borgere/foreninger kan 

henvende sig med forespørgsler om friluftsaktiviteter og lignende 

 En samlet hjemmeside med kort over kommunens friluftsmuligheder, stier, 
faciliteter osv. 

 Lav en ”kommunekalender” for friluftsliv 

 Der skal være mere formidling i fortællende og konstruktiv form 

 Udgiv foldere eller lignende a lá ”Turen går til…” om fx rideruten i Vendsyssel, 
fra hav til hav, gennem hede og skov etc. 

 Lav mere moderne naturformidling, fx en app. 

 Lav formidling af historierne i kommunen 

 Lav promovering af mulighederne for undervandsjagt 
 

 Bevar byens grønne kiler 

 Grøftekanter med natur 

 Naturpleje med græssende dyr – etablere fællesskaber 

 Lav mere natur i byernes grønne åndehuller 

 Brug plantearter, der hører til på de givne lokaliteter, så der findes tilknyttede 
insekter, svampe osv. og opnå samtidig en besparelse på vedligehold 

 Informationskampagner om muligheder for naturpleje 

 Lav informationskampagne om kommunens sjældne arter, så folk får lyst til at 
passe på dem 

 Udarbejde en årlig handleplan for kommunal naturpleje 

Samarbejde på tværs Etablering og vedligeholdelse af stier og veje 
 Samarbejde i foreningslivet 

 Samarbejde internt i kommunen til hurtigere sagsbehandling 

 Inddrage brugere i beslutningsprocesser 

 Flere partnerskaber mellem brugere og kommunen 

 Sørge for mere undervisning ude i naturen i folkeskolen 

 Projekter, hvor unge motiveres til at samle skrald op  

 Fremme en incitament-struktur, der får borgere til at tage initiativ 

 Oprette puljer til idéer med unge 
 

 Flere gå-, ride- og cykelstier 

 Markveje skal opretholdes 

 Sammenhængende stisystem, tværkommunalt 

 Stier i byer 

 Opsamling af affald langs veje og stier 

 Bedre tilgængelighed for handicappede 

Etablering af mere natur Planlægning for nye fysiske faciliteter til friluftsliv til lands, til vands og i luften 
 Lav mere bynær natur 

 Etabler grønne åndehuller i byer  

 Lav informationskampagne om muligheder for tilskud til etablering af natur 

 Indtænk natur i nye lokalplaner 

 Brug de økologiske forbindelser til nye naturprojekter 
 

 Flere toiletter og åbne toiletter 

 Flere ”baner” i naturen, fx forhindringsbaner, abeklatrebaner i skove, udendørs 
motionsredskaber, skateboardbaner og mountainbikebaner, rapelling-baner, 
hundetræningsbaner etc. 

 Flere naturlegepladser 

 Skydebanecenter med riffelbane 

 Dykkerfaciliteter 

 Ophalepladser til småbåde 

 Flere ishuse 

 Vinterbader-faciliteter 

 Fremme integreret brug af naturen, dvs. muligheder for både far, mor og børn 
samlet på et sted 

 Fiskepladser ved åer og havne 

 Bedre tilgængelighed for handicappede 

 Zonering af strande i forhold til potentialer 

 Flere skraldespande, der kan rammes fra bilvinduer 

 Shelterfaciliteter opgraderes med toiletter osv. 

Erhvervsmæssig udnyttelse af friluftsaktiviteter 
 Indfør brugerbetaling hvis det kan føre til en bedre kvalitet af en given aktivitet 

 Anvend kapitalisering af friluftsliv i beslutningsprocesser, så værdien af natur og 
friluftsliv indregnes i en større sammenhæng 
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1	Baggrund

Kysterne, naturen og skovene i Frederikshavn Kommune har stor økonomisk såvel som rekreativ værdi for 

kommunens borgere. Naturen i Frederikshavn Kommune skaber gode muligheder for et rigt og varieret 

friluftsliv, som giver livskvalitet, oplevelser, styrker turismen og gør kommunen til et attraktivt sted at 

bosætte sig. Frederikshavn Kommune har derfor udarbejdet en Natur- og Friluftsstrategi d. ????, der 

beskriver visionerne for fremtidens natur og friluftsliv. 

En forudsætning for en fornuftig realisering, beslutningstagen og planlægning er nye tiltag inden for 

friluftsstrategien er en status på, hvad der findes af tiltag og muligheder på området i dag. En status kan 

dermed være med til at understøtte udviklingen af sammenhængende friluftsoplevelser, bedre 

ressourceanvendelse og tjene som oplysning om, hvad der allerede findes, så det eventuelt kan bringes i 

spil eller videreudvikles på nye måder. 

Det er første gang at der er blevet udarbejdet en samlet status for Frederikshavn Kommune på dette 

område. Status er udarbejdet på baggrund af de data, som er tilgængelige fra Frederikshavn Kommune, 

Naturstyrelsen og diverse friluftsportaler som udinaturen.dk og friluftsguiden.dk o.l. samt interviews med 

folk der har stort kendskab til området. De store udbydere af friluftsliv som Frederikshavn Kommune og 

Naturstyrelsen har god datatilgængelighed, derimod kan der være lokale private tiltag, som ikke er med i 

nærværende status pga. datamangel. Det vurderes dog at være en mindre del af det samlede billede. 

Status vedrører friluftsfaciliteter, hvor der er offentlig adgang til. Man kan i princippet opnå lovlig adgang til 

alle arealer i Danmark, dog gælder der et udvidet regelsæt for offentlighedens adgang på de offentlige 

arealer (kommune, stat og kirke). På private arealer et andet og mere begrænset regelsæt og på visse 

arealer har offentligheden ingen adgang uden forudgående tilladelse. En mellemvare er foreningslivet, som 

også råder over mange friluftsfaciliteter, og hvor friluftslivet også dyrkes meget aktivt. Her er man ofte 

påkrævet et kontingent for adgang. Foreningslivet er ikke medtaget her, da data her er vanskeligt 

tilgængelige.
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1.1	Afgrænsning
For at kunne lave en fyldestgørende status er det vigtigt at kunne definere friluftsliv. Firluftsliv er imidlertid 

en svært definerbar størrelse, da det er meget individuelt, hvordan begrebet opfattes og svær at opnå 

enighed om. Der er derfor lavet et forsøg på at afgrænse hvad denne status omfatter i figur 1 på side 2. 

Figur 1: Afgrænsning og overlap af friluftsliv indenfor byer, strande, skov og natur.

Som det kan ses på figur 1, er der aktiviteter, som ligger i overgangene mellem byerne og naturen og 

kysten, som anvendes meget til friluftsliv, men som traditionelt ikke er med i den begrebsverden vi opfatter 

som friluftsliv. Det kan eksempelvis være parker, campingpladser, mulitibaner og havne. De grønne 

områder i byerne danner grundlag for mange aktiviteter som skateboarding, legepladser, BMX, petanque, 

klatrevægge og lignende. Ligeledes udnyttes havne også rekreativt for lystsejlere, grillpladser, 

ophalepladser og slæbesteder m.m.. Lejrskoler, hundetræning, jagt og golf er også aktiviteter hvor de 

aktive vil betragte det som friluftsliv 

For at kunne gennemføre denne status har det derfor været nødvendigt at afgrænse friluftsliv og rekreativ 

infrastruktur til at være: 

1) Faciliteter eller anlæg i skov, natur eller kyst.

2) Offentligt tilgængelige faciliteter.

3) Omfatter ikke havneanlæg, parker og byrum.

4) Omfatter ikke foreningsaktiviteter eller foreningsejede anlæg samt anlæg ved skoler og andre 

institutioner medmindre disse særskilt har gjort anlæggene offentligt tilgængelige. 

5) Omfatter ikke friluftsliv som jagt, fiskeri, botanik, ornitologi o.l. der kan foregå på private arealer, 

offentlige arealer eller sø-territoriet, og ikke kræver anlæg. 

Strande

Skov & 
Natur

Byer Parker

Legepladser

Multibaner

Havne

Isætningspladser

Toiletter

Ridning

Campingpladser
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2	Status

2.1	Cykel-,	vandre- og	rideruter

2.1.1	Vandreruter

Der findes 49 vandreruter i Frederikshavn Kommune med en samlet længde på i alt 353,6 kilometer. Det er 

primært offentlige ruter, hvoraf Frederikshavn Kommune har anlagt 256,4 og Naturstyrelsen 50,8 

kilometer. De resterende 46,4 kilometer er privat anlagt (32 km.) eller nabokommuner og selvejende 

institutioner. 

Stierne varierer fra 2 til 150 kilometer (Nordsøstien) af længde. Gennemsnitslængden på ruterne er 4,2 

kilometer, når man tager Nordsøstien fra, som er meget længere end de øvrige. Stierne er af forskellig 

karakter og indeholder vandrestier, løbestier, hjertestier og lignende. 

2.1.2	Cykelruter

Der findes i alt 457,4 kilometer beskrevet og afmærket cykelstiforløb i Frederikshavn Kommune. 

Cykelruterne er inddelt i 4 kategorier med nedenstående længder:

 Nationale: 145 km. (Vestkystruten, Hærvejsruten og Østkystruten)

 Regionale:   10 km. (Tolne-Asdal ruten)

 Lokale: 282 km. (Blandet)

 MTB:   20 km. (Skagen Klitplantage, Katsig Bakker og Sæbygaard Skov)

2.1.3	Rideruter

Det findes én riderute i kommunen (Rideruten i Nordvendsyssel), som er ca. 100 km. lang. Ruten går båden 

igennem offentlige og private arealer. 
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2.2	Faciliteter	

2.2.1	Primitiv	overnatning

Primitiv overnatning består af shelters og teltpladser. Der findes i alt 17 shelters i Frederikshavn Kommune. 

3 af disse er anlagt af Frederikshavn Kommune, 4 af Naturstyrelsen og 9 på private initiativer med hjælp fra 

forskellige støtteordninger til anlæg eller drift. Herudover har Naturstyrelsen anlagt én teltplads i Skagen 

Klitplantage. 

2.2.2	Øvrige	faciliteter

Af øvrige faciliteter findes der bålhytter, grillpladser, madpakkehuse, fugletårne og lignende. Det er 

primært Naturstyrelsen eller Frederikshavn Kommune, der har anlagt de offentligt tilgængelige faciliteter. 

Bålhytter og grillpladser: 12 stk. 

Madpakkehuse: 6 stk. 

Naturlegepladser: 1 stk.

Fugletårne: 11 stk.

2.3	Udvidede	rettigheder
Denne kategori er bred og dækker over faciliteter eller arealer, hvor publikum må udføre aktiviteter, der 

ellers ikke er lovlige jf. den generelle lovgivning – eksempelvis slippe hunden løs eller overnatte i telt. Fri 

teltning og frit fiskeri er udelukkende på Naturstyrelsens arealer, mens hundeskovene både er anlagt på 

kommunale og statslige arealer. 

Hundeskove: 7 stk. 

Frit fiskeri: 3 steder

Fri Teltning: 2 steder. 
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2.4	Kystnære	faciliteter
Frederikshavn Kommune har ca. 110 kilometer kystlinje, som er et vigtigt element for udfoldelse af 

friluftslivet. Her er der både tale om faciliteter eller ruter, og for strandendes vedkommende (de blå flag) 

også en række standarder der skal imødekommes. 

Blå Flag Strande: 17 strande

Kajakruter: 1 beskrevet rute

Havsvømmestadions: 5 stk. (i tidsrummet 1. maj til 1. oktober)

Badebroer/ Vinterbadning: 3 stk. (én nedtages om vinteren)

Handicapramper (natur/strand): 9 handicapramper (nogle hjemtages om vinteren)

2.5 Anden	infrastruktur
Denne kategori består af faciliteter som understøtter andre aktiviteter eller ”servicerer” dem. Det er en 

forudsætning mange steder, at man kan parkere sin bil lovligt for at kunne komme ud til skov, strand eller 

naturarealer, der for er p-pladser med. Det er dog kun p-pladser som er anlagt til dette formål i naturen 

eller ved kysten. 

P-pladser (natur/strand): 67 stk.

Offentlige toiletter (natur/strand): 17 stk. 

3	Udstyr
Udover ovennævnte faciliteter findes der en lang række udstyr som servicerer og understøtter de mange 

ruter, stier, shelters og lignende. Der er tale om borde-bænkesæt, skraldespande, informationsstandere, 

foldere, Apps, hjemmesider, ruteafmærkning o.l. Udstyret er en del af driftsudstyret på de enkelte 

faciliteter eller ruter. Udstyret er ikke medtaget i denne status, men udgør en betragtelig del af driften på 

de enkelte faciliteter. 
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4 Data
Som nævnt ovenfor er status begrænset af dataenes tilgængelighed. Frederikshavn Kommune og 

Naturstyrelsen har mange tilgængelige data, der dog aldrig er sat sammen på tværs. Herudover findes der 

mange tilgængelige data på diverse friluftsportaler. Her nævnes et udpluk der har leveret data: 

 http://www.udinaturen.dk/

 http://www.friluftsguiden.dk/

 www.naturstyrelsen.dk

 http://frederikshavn.dk/Sider/Skove,_strande_og_parker.aspx

 http://www.hjertestier.dk/

 http://www.friluftsraadet.dk/overnatningidetfri

 http://www.toppenafdanmark.dk/

 http://www.bangsbo.com/

 http://www.singletrack.dk/

 http://www.northseatrail.org/

 http://www.vestkystruten.dk/da/forside/

Status kan danne grundlag for kortmateriale, der viser de enkelte faciliteter i kommunen. Det har 

ikke været muligt at skabe et anvendeligt kort indenfor rammerne af statusopgaven. Det er en stor 

opgave at tilrette et kortsnit, hvor alle faciliteter kan ses og man kan orientere sig efter pga. at 

nogle stier er store i udbredelse imens en grillplads udgør en lille størrelse. I stedet er der 

nedenfor lavet en skematisk oversigt der viser navn, antal og længde samt driftsherre på de 

enkelte faciliteter nedenfor. 

http://www.vestkystruten.dk/da/forside/
http://www.northseatrail.org/
http://www.singletrack.dk/
http://www.bangsbo.com/
http://www.toppenafdanmark.dk/
http://www.friluftsraadet.dk/overnatningidetfri
http://www.hjertestier.dk/
http://frederikshavn.dk/Sider/Skove,_strande_og_parker.aspx
http://www.naturstyrelsen.dk/
http://www.friluftsguiden.dk/
http://www.udinaturen.dk/
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5 Oversigt	over	faciliteter	og	infrastruktur

Navn Antal 

Antal 

meter Ejer Drift og vedligehold

Vandreruter 49 353.600

Fejborg Bakke (rød)
1 4.400 Privat/blandet

Brønderslev 
Kommune

Bangsbo (blå)
1 5.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo (gul)
1 2.300

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo (rød)
1 2.700

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bannerslund Skov
1 9.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Dronningestien
1 3.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Elling Plantage
1 4.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Fejborg Bakke (blå)
1 5.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Fejborg Bakke (gul)
1 4.600 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (blå)
1 5.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (grøn)
1 3.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (gul)
1 2.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (rød)
1 9.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Gybels Plantage
1 3.500

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Katsig Bakker (blå)
1 2.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Katsig Bakker (grøn)
1 4.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Skov
1 3.300

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Knivholt Skov (blå)
1 5.500

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Kongestien 1 9.000

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Nordsøstien
1 150.000 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Nymølle Bæk (gul)
1 4.500 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Nymølle Bæk (gul)
1 2.900 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Nymølle Bæk (rød)
1 2.300 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Sindallund Plantage
1 2.000

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune
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Åsted Ådal (blå)
1 5.300 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Åsted Ådal (gul)
1 3.300 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Åsted Ådal (rød)
1 4.200 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Skov
1 1.000

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt Skov
1 6.000

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt 
Hovedgaard

Bunken Klitplantage (grøn)
1 4.600 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (blå)
1 9.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (grøn)
1 3.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (gul)
1 4.000 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (rød)
1 5.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (grøn)
1 2.400 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (gul)
1 5.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (orange)
1 3.000 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (rød)
1 2.400 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage (blå)
1 3.800 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage (gul)
1 3.700 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage (rød)
1 2.900 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Gærum Natursti (blå)
1 3.000 Privat Privat

Gærum Natursti (grøn)
1 6.000 Privat Privat

Gærum Natursti (gul)
1 2.000 Privat Privat

Gærum Natursti (hvid)
1 9.000 Privat Privat

Gærum Natursti (rød)
1 4.000 Privat Privat

Hørby Natursti (blå)
1 5.000 Privat Privat

Hørby Natursti (rød)
1 3.000 Privat Privat

Hjertestien i Lyngså
1 3.000 Privat

Privat/Frederikshavn 

Kommune
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Cykelruter
16 457.356

Nationale Vestkystruten
1 40.000 Blandet Blandet

Hærvejsruten
1 35.000 Blandet

Frederikshavn 
Kommune

Østkystruten
1 70.000 Blandet Blandet

Regionale Tolne-Asdal
1 10.000 Blandet Blandet

Lokale Østcykelruten Skagen Klitplantage
1 6.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Grøn Tur 
1 60.000 Blandet Blandet

Den Lange Bjergetape (Sæby)
1 40.000 Blandet Blandet

Den Lille Tur (Sæby)
1 13.000 Blandet Blandet

Syd-turen (Sæby)
1 50.000 Blandet Blandet

Vest-turen (Sæby)
1 31.000 Blandet Blandet

Bjergetapen (Sæby)
1 18.000 Blandet Blandet

Voerså-turen (Voerså)
1 23.000 Blandet Blandet

Rovfuglenes Rige (Ålbæk)
1 41.000 Blandet Blandet

MTB Skagen Klitplantage
1 12.356 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Katsig Bakker
1 3.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sæbygaard Skov
1 4.500 Blandet Privat

Rideruter
1 100.000

Rideruten i Nordvendsyssel
1 100.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Primitiv overnatning
17

Jerup Strand
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Rønnerhavnen
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Professorens Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt 
Hovedgaard

Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen
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Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Voerså Havn
1 Privat Privat

Elling Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Granly Understed
1

Frederikshavn 
Kommune

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Milrimvej
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Rendborg Hede
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Brønden Lejrplads
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Præstbro
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Skæve Rideskole
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Østervrå
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Bålhytter og 

grillpladser 12

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt 
Hovedgaard

Elling Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Katsig Bakker
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo Dyrehave
2

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skagen Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
2 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Jerup Strand
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Gybels Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Palmestranden
1

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune
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Madpakkehuse
6

Bannerslund Hundeskov
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Gybels Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo Dyrehave
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt 

Hovedgaard

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Præstbro
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Naturlegepladser
1

Bangsbo Dyrehave
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Hundeskove
7

Sæby
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bannerslund
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Byfogedskoven
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Den tilsandede Kirke
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage 
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Fugletårne
11

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bannerslund Enge
2

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Tolshave Mose
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Donbæk (platform)
1 Privat

Frederikshavn 
Kommune

Skagen Klitplantage
2 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Plantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Voerså Havn
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune
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Naturskoler
2

Knivholt Hovedgaard
1

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt 
Hovedgaard

Vesterskov
1 Privat Privat

P-pladser 

(natur/strand) 67

Skagen Klitplantage
10 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken og Råbjerg Mile
6 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Plantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
5 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen
15

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn
20

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sæby
10

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Frit fiskeri

Skøjteløbersøen (Skagen Klitplantage)
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Birkesø (Bunken Klitplantage)
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Lillesø (Bunken Klitplantage)
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Offentlige toiletter 

(natur/strand) 17

Skagen Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Grenen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Stranden 2 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skagbanke 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Kandestederne 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skiveren 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Professorens Plantage 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Lyngså 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sæby Søbad 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Haulund 1 Privat Privat

Palmestranden 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune
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Strandby Strand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bratten 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Jerup Strand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Ålbæk 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sønderstrand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Damstederne 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Fri Teltning
2

Bunken Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Teltpladser
1

Skagen Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Kajakruter

Kandestederne - Ålbæk 1 40.000

Havsvømmestadions
5

Sæby 1

Frederikshavn

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn (Palmestrand) 1

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn (Neppens Havn) 1

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Ålbæk 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skagen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Badebroer/ 
Vinterbadning

Rønnerhavnen

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Neppens

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Bratten Privat

Privat/Frederikshavn 

Kommune

Blå Flag Strande
17

Frederikshavn Kommune 17
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Handicapramper 

(natur/strand) 9

Sæby Søbad 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Nørklit 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Palmestranden 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bratten 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Strandby Strand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Ålbæk 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Grenen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sønderstrand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Gl. Skagen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune
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Natur- og Friluftspolitikken,
offentlig høring 10/5-1/8 2016

 4 indkomne bemærkninger

• Kajakklubben, Frederikshavn

• Danmarks Naturfredningsforening

• Enhedslisten, Grøn gruppe

• Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel

Side 2

Side 3

Bemærkninger fra kajakklubben 

• Kajakruter langs kysten + Hirsholmene

• Shelterpladser på alle havne

• Sejlads på Elling Å – overbæring (platforme) ved 
Mariendal Mølle samt ændre platform ved 
shelterpladsen

• Forslag til overbæring v. Sæby vandmølle og Nygård 
Mølle (Skærum Å i Hjørring Kommune)

Side 4

Bemærkninger fra Danmarks 
Naturfredningsforening 

• Forventer at de planlægningsaktuelle dele af politikken indarbejdes i 
kommuneplanen

• Der skal sættes penge af 

• Overvægt af friluftsliv i forhold til naturpolitik
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Konkrete forslag til ændringer fra 
Danmarks Naturfredningsforening

• Initiativerne i det åbne land skal ske i respekt for naturværdierne 

• Mere natur – det foreslås at der konkret nævnes forøgelse/bevaring af 
biodiversiteten og naturgenopretning

• Naturgenopretningsprojekter og formidling af naturværdier har i andre dele 
af landet medført stigning i besøgstallet på hoteller og andre 
overnatningsanlæg omkring særlige naturområder  Naturturisme bør 
opprioriteres. 

• Anbefales, at Frederikshavn Natur – og Friluftspolitik indeholder rammer for 
beskyttelse af særlig natur, naturgenopretning og naturformidling

• Natur – og friluftsaktiviteter skal sikres gennem koordinering over 
kommunegrænserne  

Side 5

Bemærkninger fra Enhedslisten, 
Grøn gruppe 

• Bevar stillezoner i naturen 

• ”Administrativt nemt” – skaber frygt for tilsidesættelse af lovgivning

• Forslag: Opret naturplejepulje og/eller kår årets naturplejeprojekt 

• Naturideer utilstrækkelige og visionsløse

• Zoneringsprincip – friluftsaktivetsområder og naturområder 

• Kritisabelt at der snakkes om erhvervsmæssig udnyttelse af friluftsaktiviteter 
– der bør være lige adgang til naturen 

Side 6

Forslag til naturideer, Enhedslisten, 
Grøn gruppe 

• Genoptag nationalpark eller udpeg naturpark 

• Naturgenopretning af Gårdbo Sø eller naturlig hydrologi 

• Fokus på kommunens dyreliv – rewilding eller 
ansvarsarter/indsatsarter 

• Naturkvalitetsplan

• Kommunale arealer dyrkes til gavn for naturen  

Side 7
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Bemærkninger fra Friluftsrådet

 Godt at der sættes fokus på natur og friluftsliv, men politikken 
kan være mere ambitiøs.

 Savner et mere strategisk blik for planlægning for natur og 
friluftsliv.

 Vedr. samskabelse: 

 Glædeligt at kommunen ønsker at inddrage lokal 
erfaringer, der kan tilføre stor værdi til projekter. 

 Kommunen skal stadig være drivkraft og tovholder nogle 
gange samt bidrage med kompetencer og ressourcer som 
frivillige som oftest ikke har. 

Side 8

Bemærkninger fra Friluftsrådet

 Vedr. målsætninger:

 Savner en plan for hvordan de gode målsætninger 
opfyldes.

 Forslag om at prioritere idekataloget i en konkret 
handleplan indeholdende tidsplan for implementering, plan 
for præsentation af resultater samt evaluering. Arbejdet 
skal være synligt.

Side 9

Bemærkninger fra Friluftsrådet

 Vedr. synenergieffekter:

 Foreslår afsnit om synergieffekter gennem arbejde på 
tværs (internt i kommunen og eksternt), ex. klima, 
sundhed, undervisning mm.

 Kald det en Friluftspolitik, da alle aspekter indenfor natur 
og friluftsliv ikke umiddelbart kan knyttes på tværs

 Vedr. brugerbetaling:

 Der skal udvises påpasselighed i erhvervsmæssig 
udnyttelse af friluftsaktiviteter. Brugerbetaling kan i mange 
tilfælde virke ekskluderende.

Side 10
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Uddrag af styrelsesvedtægt for 
Frederikshavn Byråd

§ 14

Arbejdsmarkedsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser og varetager den umiddelbare forvaltning af 

kommunens opgaver på det arbejdsmarkedsmæssige og beskæftigelsesmæssige 

område, herunder

• aktivering

• integration

• kontanthjælp

• skåne- og flexjob

• sygedagpenge

• revalidering

• tilkendelse af førtidspension og lignende

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på 

de i stk. 2 nævnte områder, herunder drift af de selvejende institutioner, der er 

knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

• sektorplaner indenfor udvalgets område samt vedrørende institutioner og 

andre anlæg under udvalgets område

.

.

.

§ 17

Børne- og Ungdomsudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 

pædagogiske, undervisningsmæssige, sociale og sundhedsmæssige opgaver 

vedrørende børn og unge, herunder opgaver vedrørende:

• dagpleje og vuggestuer

• børnehaver (inkl. specialbørnehaver), integrerede institutioner og 

småbørnsklubber 

Tilføjelser til styrelsesvedtægt:

Tilføjelse til § 14, stk. 2:

 ungdommens Uddannelsesvejledning

 sagsbehandling og myndighed på beskæftigelses- og 

voksensocialområdet

 uddannelse, aktivering, mentoring og hjemmevejledning af 

aldersgruppen 15-30 år



• folkeskoler, specialundervisning og 

skolefritidsordninger

• kompenserende specialundervisning

• ungdomsskole, SSP, fritids- og ungdomsklubber samt øvrig 

ungdomsindsats

• forebyggende social indsats for børn, herunder, psykologisk og 

specialpædagogisk rådgivning, og ekstra indsats for børn og unge med 

særlige behov

• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets 

område

• drift af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som 

byrådet har indgået overenskomst med

KAPITEL VIII
Ændringer i vedtægten

§ 22

Denne vedtægt træder i kraft den 31. august 2016.

Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i byrådet 

med mindst 6 dages mellemrum. Statsforvaltningen underrettes om foretagne 

ændringer.

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd den 29. juni 2016 og 31. august 2016.

Birgit S. Hansen Mikael Jentsch

Borgmester Kommunaldirektør

Slettes i § 17, stk. 2, 5. punkt:

 øvrig ungdomsindsats

Dato for ikrafttræden ændres efter to vedtagelser i byrådet;

den 31. august 2016 ændres til den 1. januar 2017.

Datoer for vedtagelser ændres;

den 29. juni 2016 og 31. august 2016 ændres til den 23. november 2016 og 19. 

december 2016.
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