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1 (Åben) Forslag til tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - Separering af Strandby Syd
Sags ID: GEO-2016-03255

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Med nærværende tillæg til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet for den 

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

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

ledningssystem).

I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer.

Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet 

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

bakterier og virus.

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

% fra området.

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

separate systemer.

Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres 

i forhold til en forøget regnintensitet.

Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret 

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

mere stabil anlægsstyring.

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

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

derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

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

2016 udsendes i offentlig debat i 8 uger.

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

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen

Bilag

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

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

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

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

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

af Strandby Syd (1638578 - GEO-2016-03255)
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2 (Åben) Godkendelse af takster for 2016 og 2017 for private almene 
vandværker
Sags ID: GEO-2016-01162

Sagsbehandler: Pauli Aebeloe

Ansvarligt center: Vandmiljø

Beslutningskompetence
PMU/BR

Sagsfremstilling
Kommunen skal, jf. Vandforsyningslovens § 53, godkende de private almene 

vandværkers takster. Kommunen skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, dvs. 

at vandværket har tilstrækkelige midler, til at dække de forventede kommende udgifter. 

På den anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, der overstiger det 

forventede behov (hvile i sig selv princippet).

Taksterne for de private, almene vandværker ses i bilag (alle priser er ekskl. moms). Der 

er angivet takst for såvel 2016 som 2017 i tabellen. Ålbæk, Østervrå og Ravnshøj 

vandværk har udarbejdet takstblad for 2016.

Center for Teknik og Miljø (CTM) har vurderet (se bilag), at der for alle de almene 

vandværker er sammenhæng mellem indtægter, formue og planlagte og forventede 

udgifter, samt vandværkets stand. Vurderingen er sket på baggrund af at de fremsendte 

regnskaber og budgetter samt CTM’s kendskab til det enkelte vandværk.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at takster for 2016 og 2017 godkendes af byrådet.

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

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen

Bilag

 Bilag med taktster 2016  2017 samt tidligere (1403123 - GEO-2016-
01162)

 Bilag med likvide midler og vurdering for takster 2016 og 2017.docx 
(1333698 - GEO-2016-01162)
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3 (Åben) Frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsprojekt Udvikling af byrum
Sags ID: GEO-2016-01584

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

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

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

anvendelse af området været behandlet den 15. august 2016 

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

behandles særskilt.

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

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

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

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

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

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen

Bilag

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

 TU's behandling af Skolemarken på møde den 9. maj 2016 (1390106 -
GEO-2016-01584)
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4 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening
Sags ID: EMN-2016-02522

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til optagelse af lån i 3 af 

boligforeningens afdelinger.

Låneoptagelsen vedrører tidligere udførte forbedringsarbejder, som hidtil er blevet 

finansieret helt eller delvist af egne midler og løbende afskrevet i driftsbudgettet.

Finansieringen af forbedringsarbejderne ønskes ændret til lånefinansiering, for at 

reducere egenfinansieringen i afdelingerne og for at få en længere afviklingsperiode end 

10 år, som er den maksimale afskrivningsperiode for ufinansierede forbedringsarbejder.

Afdeling 16 – Rønneparken – ønsker at optage et fastforrentet lån på 1 mio. kr. med 

løbetid på 25 år med baggrund i tidligere udførte forbedringsarbejder i 2012 (udskiftning 

af vinduer/døre og renovering af badeværelser) for i alt 12,7 mio. kr. Der er tidligere 

optaget realkreditlån på 11.2 mio. kr. til projekterne.

Afdeling 30 – Rosenvænget m.fl. – ønsker at optage et fastforrentet lån på 1.5 mio. kr. 

med løbetid på 25 år med baggrund i tidligere udførte forbedringsarbejder i 2012-2014 

(tagrenovering og indvendig renovering ved fraflytning) for i alt 3.5 mio. kr. Der er tidligere 

optaget realkreditlån på 1.5 mio. kr. til projekterne.

Afdeling 33 – Sæbygårdparken m.fl. – ønsker at optage et fastforrentet lån på 2.5 mio. kr. 

med løbetid på 20 år med baggrund i tidligere udførte forbedringsarbejder i 2010-2015 

(indvendig renovering ved fraflytning) for i alt 3.9 mio. kr.

Lånene optages uden kommunegaranti. 

Låneoptagelsen vil ikke medføre huslejestigninger, da låneydelsen ikke overstiger den 

allerede budgetterede afskrivning på forbedringsarbejderne.

I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens 

godkendelse udstedes pantebreve med pant i almene boliger. 
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet – med 

baggrund i afdelingernes økonomi – at der meddeles tilladelse til låneoptagelse som 

ansøgt.

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

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen

Bilag
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5 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om indgåelse af aftale 
om udleje af ledige boliger efter særlige kriterier 
Sags ID: EMN-2016-02523

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om indgåelse/fornyelse af aftale om udleje af 

ledige boliger efter særlige kriterier.

Ansøgningen omfatter følgende:

24 ungdomsboliger i afdeling 2 ”Højbo”, der med byrådets tilladelse er omdefineret til 

familieboliger, men med fortrinsret for uddannelsessøgende.

4 huse i afdeling 12 ”Hånbæk” – i alt 120 boliger, der med byrådets tilladelse er defineret 

som seniorboliger til +50-årige.

21 boliger i afdeling 38 ”Havnebo”, der er opført som et kollektiv med fortrinsret for 

boligsøgende over 50 år, som ikke har hjemmeboende børn og som har forståelse for 

bofællesskabstanken. Afdelingen har 21 boliger, der er opført i 2005 efter de særlige krav 

til bofællesskaber, som f.eks. et fælleshus og en bebyggelse, der opfordrer til socialt 

samvær og engagement.

Følgende ønskes udlejet fortrinsvis til børnefamilier: 5-rums boliger i afdeling 7 ”Råholt” –

5-rums boliger i afdeling 13 ”Rosenhaven” – 4-rums boliger i afdeling 14 ”Lindebo” – 4-

og 5-rumsboliger i Sæby by.

I henhold til § 60 i Lov om almene boliger m.v. kan kommunalbestyrelsen og den almene 

boligorganisation for almene familieboliger, der ikke er omfattet af § 59, stk 1 eller 2 

(påtrængende sociale opgaver) eller § 63 (udslusningsboliger), indgå aftale om, at de 

ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes 

ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af 

kommunalbestyrelsen. Aftaler tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn Kommune har ultimo 2012 indgået en 

lignende aftale - dog eksklusiv boliger fortrinsvis til børnefamilier. 
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at 

ansøgningen imødekommes således, at der indgås aftale mellem Frederikshavn 

Kommune og Frederikshavn Boligforening om udleje af de anførte boliger efter særlige 

kriterier og med kriterier som beskrevet.

Aftalen gælder i 4 år.

Aftalen offentliggøres på samme måde som byrådets beslutninger i øvrigt.

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

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

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

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum på 

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

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

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

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

skema A godkendte byrådet en anskaffelsessum på 105.930.074 kr.

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

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

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

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

indeksering fra juni 2014 frem til dags dato.

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

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

Landsbyggefonden har tilrettet den oprindelige finansieringsskitse i forhold til 

ovennævnte oplysninger.

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

til den godkendte husleje ved skema A, idet:

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

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

10.000.000 kr. til 16.000.000 kr.

- Driftslån fra Boligorganisationen/Landsbyggefonden forhøjes.

Stigningen i skema B medfører, at finansieringen bliver således:

- Støttet lån 74.176.930 kr.

- Ustøttet lån 57.196.042 kr.

- Kapitaltilførsel     1.000.000 kr.

- fællespuljetilskud, trækningsret   2.780.000 kr.

- Henlæggelser (afdelingens)   4.000.000 kr.

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

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

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

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

af el og varme.

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

uændret i forhold til skema A

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

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

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

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

behandles denne senere.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en 

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

 de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes.

 den godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren.

 byggeriet påbegyndes senest den 1. februar 2017.

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

Landsbyggefonden.

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

beregning heraf foreligger.

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

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

- Kortbilag Bakkegården (1721123 - EMN-2009-00684)
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7 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti - Østervrå Idræts- og Kulturcenter

Sags ID: EMN-2016-02999

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

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

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

Østervrå” del 2 Bibliotek, ungdomslokaler m.m.

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

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

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

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

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

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

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

Kulturcenter.

En imødekommelse af ansøgning om kommunegaranti vil ikke belaste den kommunale 

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

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

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

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

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

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

bevæger Østervrå” del 2.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

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

2016-02999)
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8 (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:
Udvalg: Frederikshavn Byråd Dato: 26-10-2016
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.
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Bilag

 Styrelsesvedtægt pr  11102016 - med ændringsforslag (1557664 - EMN-
2016-02774)
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9 (Åben) Valg af medlem til bestyrelsen for Frederikshavn Havn
Sags ID: EMN-2013-00842

Sagsbehandler: Anette Hartmann Jensen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Ifølge vedtægt for Frederikshavn Havn § 4.1 skal havnen ledes af en havnebestyrelse på 

5 eller 7 personer, der vælges af kommunalbestyrelsen i Frederikshavn.

Bestyrelsen udgør p.t. 6 personer.

Begrundet i et ønske om ikke at reducere i den nuværende sammensætning, indstiller en 

enig bestyrelse således Lotte Grønborg Lundberg, Ledreborg Allé 5, Gentofte, som nyt 

medlem af bestyrelsen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Lotte Grønborg Lundberg udpeges som nyt medlem af 

bestyrelsen i Frederikshavn Havn.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag
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10 (Åben) Opsamling fra Ungebyrådets møder om integration af unge 
flytninge i Frederikshavn Kommune 
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd. Ungebyrådet består af 19 

medlemmer, der repræsenterer folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser, 

foreningslivet samt klubområdet i Frederikshavn Kommune.

Ungebyrådet og den politiske styregruppe fik den 8. november 2016 en rundvisning på 

Asylcenter og Asylskolen i Frederikshavn. De unge drøftede herefter hvordan man kan 

skabe ung-til-ung initiativer, der kan bringe lokale unge og unge flygtning sammen. 

Ungebyrådet mødes igen den 23. oktober 2016 med det formål, at udarbejde et samlet 

idékatalog til byrådet og som inspiration til, at de unge selv kan sætte aktiviteter i gang i 

deres egne netværk, som kan fremme integrationen af unge flygtninge i Frederikshavn 

Kommune.  

Den politiske styregruppe består af borgmester Birgit S. Hansen og byrådsmedlemmerne 

Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Kristina Frandsen, Christina Lykke Eriksen og 

Flemming Rasmussen.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet forholder sig til Ungebyrådets drøftelser og idéer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ungebyrådets drøftelser og inputs indgår i byrådets videre arbejde.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

 Ungebyrådsmøde den 23. november 2016 (1732526 - EMN-2016-01549)
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11 (Lukket) Udbud af revisionsopgaven i Frederikshavn Kommune

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.
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12 (Åben) Salg af mindre areal ved Tranåsvej 11 Sæby
Sags ID: GEO-2015-22907

Sagsbehandler: Jeanette Beck Kristensen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Der er indgået købsaftale med De Danske Spejdere og Sæby Baptistmenighed i Sæby 

om køb af del af areal beliggende Tranåsvej 11 i Sæby. Arealet er en del af et ubenyttet 

areal, der henligger mellem 2 matrikler, hvilket har resulteret i henvendelsen fra 

spejderne. Købsaftalerne er indgået med forbehold for byrådets godkendelse.

Arealet er i alt 978 m2. Mindstegrundstørrelsen i lokalplanen er 1.500 m2 i det 

pågældende område. Da arealet er mindre end det, vil dette være naturligt at tilbyde det 

til sammenlægning med de to naboejendomme. Arealet er lig købernes ejendomme 

(naboejendomme) beliggende i lokalplanområde SAE.4.12.0, som er udlagt til 

erhvervsformål. 

Der har i årevis været ”spejderaktiviteter” på naboejendommene, og der er ikke med 

nærværende ejendomshandel påtænkt ændring af denne anvendelse.

De Danske Spejdere ønsker at bruge arealet til plantning af frugttræer og 

spejderaktiviteter. 

Sæby Baptistmenighed ønsker at få rettet sit skel op, da de har en bygning placeret i 

midten af skel.

Der anbefales en fordeling af arealet, der efter aftale mellem de to ejere tilgodeser, at De 

Danske Spejdere erhverver 807 m2 og Sæby Baptistmenighed erhverver 171 m2.

Det er Ejendomscenterets vurdering, at markedsprisen for det pågældende areal er 15 kr. 

pr m2. Ejendomscentreret anser den pågældende pris for at være passende med 

udgangspunkt i anvendelsesmulighederne og beliggenhed, hvor arealet ikke selvstændigt 

kan bebygges grundet lokalplanen. 

Ejendomscenteret har omkostninger til 2 skelpæle, derudover afholder køber alle udgifter 

ved handlen.

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægt 14.670 kr.

Omkostninger   4.000 kr.

Nettoindtægt 10.670 kr.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 arealet sælges til De Danske Spejdere og Sæby Baptistmenighed til 15 kr. pr. m2

i alt 14.670 kr.

 salgsindtægt tilgår de budgetterede midler til salg af fast ejendom.

 der frigives er rådighedsbeløb på – kr. 10.670 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

 Kortbilag til dagsordenpunkt - Salg af mindre areal ved Tranåsvej i 
Sæby (1702750 - GEO-2015-22907)
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13 (Åben) Salg af Jerup Skole
Sags ID: GEO-2016-00550

Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Jerup Skole har været udbudt til salg, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. juni 2016. 

Skolen består af 4.564 m2 bygninger og 39.377 m2 jord. Ejendommen er indkredset med 

grønt på vedlagte oversigtskort. 

Ved budsfristens udløb den 18. oktober 2016 var der indkommet 1 købstilbud fra Jason 

Finans A/S, der byder 55.000 kr. Købstilbuddet er vedlagt. 

Ejendommen har været udbudt på pris og projekt, hvor pris vægter 35 % og projekt 65 %. 

Ifølge udbudsmaterialet skal ejendommen benyttes til turist-, markeds-, fritids- og 

foreningsaktiviteter med henblik på at styrke landsbysamfundet og fællesskabet. Af 

købstilbuddet fremgår, at tilbudsgiver har afholdt en række møder med borgere og 

foreninger, der alle er kommet med en række forslag og idéer, der er beskrevet i 

idékataloget, der er indeholdt i købstilbuddet. 

Det er et vilkår i handelen, at køber accepterer, at kommunens institution Mariehønen

(325 m2 bygning) fortsat kan blive i ejendommen. Vedlagte lejekontrakt var en del af 

udbuddet. Kontrakten sikrer, at kommunen huslejefrit kan benytte bygning med 

udenomsarealer til daginstitution og dertil beslægtede institutioner i 10 år. Efter disse 10 

år udløber lejemålet, medmindre der træffes skriftlig aftale om forlængelse. Lejemålet er 

uopsigeligt i 10 år fra udlejers/købers side. Lejer/kommunen kan opsige lejemålet med 6 

måneders varsel. Kommunen betaler forbrugsafgifter samt ren- og vedligeholdelse i 

mindre omfang. 

Da ejendommen sælges, skal den frakobles kommunens interne netværksforbindelse, og 

i samme forbindelse nedlægges knudepunktet mellem Skagen og Frederikshavn. Denne 

skal reetableres, og der skal etableres ny forbindelse til Mariehønen via Strandby. Dette 

løber overslagsmæssigt op i ca. 150.000 kr. 

Andre vilkår i handelen

 Overtagelse sker den 1. i måneden efter, at byrådet har godkendt handelen, eller når 

eventuelt nyt plangrundlag er godkendt

 Køber erhverver ejendommen på betingelse af, at det projekt, der fremgår af 

købstilbuddet, gennemføres (kommunen har ikke pligt til at købe tilbage). Projektet 

skal være gennemført som nævnt i købstilbuddet; dvs. indenfor 1-3 år. Der tinglyses 
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servitut om købers pligt til tilbageskødning til kommunen, hvis projektet ikke 

gennemføres indenfor denne tidsramme. Servitutten er ikke til hinder for videresalg 

til tredjemand. Tredjemand er på tilsvarende måde som køber forpligtet efter denne 

servitut, herunder for så vidt angår frist for gennemførelse 

 Til sikring af projektets gennemførelse skal køber stille en uigenkaldelig 

anfordringsgaranti, som kommunen kan gøre gældende i tilfælde af manglende 

gennemførelse af projektet. Garantibeløbets størrelse aftales nærmere i forbindelse 

med udarbejdelse af skøde. I udbudsmaterialet er nævnt, at det forventes, at der 

stilles krav om et beløb på ikke under 500.000 kr., som henstår, indtil projektet er 

gennemført. Kommunen kan frigive garantien, såfremt projektet i sin væsentlighed er 

gennemført 

 Såfremt køber grundet egne forhold ikke overholder de fastsatte vilkår med den 

følge, at kommunen vælger at hæve handelen, er kommunen berettiget til som 

erstatning for den manglende gennemførelse af handelen at kræve udbetaling af 

minimum 100.000 kr. af den stillede garanti for købesummens betaling/projektets 

gennemførelse

 Ejendommen overdrages i den stand, hvori den er og forefindes, og kommunen 

afgiver ingen indeståelser, garantier eller lignende, ligesom det almindelige 

mangelansvar er fraveget 

Økonomiske konsekvenser

Ved salg til Jason Finans A/S giver dette følgende økonomi ekskl. moms:

Engangsbeløb

Købesum, indtægt -55.000 kr.

Energimærke 25.000 kr. 

Ændring af intern IT-forbindelse, overslag

150.000 kr. 

Annoncering, mægler, tinglysning af 

servitut m.m., overslag 160.000 kr. 

Underskud 280.000 kr. 

Sparet drift fra 2017

Tomgang årligt 290.000 kr.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

 ejendommen sælges til Jason Finans A/S for 55.000 kr.

 der tinglyses servitut om, at projektet skal være gennemført inden 3 år fra 

overtagelsesdatoen 

 køber skal stille garanti på 500.000 kr., der henstår, indtil projektet er gennemført 

 underskuddet på 280.000 kr. finansieres af budgetterede midler til salg af 

ejendomme i 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales med bemærkning om, at den i tilbuddet anførte formulering: 
”Jason Finans A/S vil med erhvervelsen af ejendommen sikre den fremtidige økonomi for
driften, frem til der kan opnås balance heri” også dækker i forhold til fremtidige ejere.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

 Jerup Skole - Oversigtskort (1342303 - GEO-2016-00550)
 Jerup Skole - købstilbud fra Jason Finans A/S (1704429 - GEO-2016-

00550)
 Jerup Skole - lejekontrakt Mariehønen VERSION 2  (1539493 - GEO-

2016-00550)
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14 (Åben) Salg af areal ved Kandestedvej i Hulsig
Sags ID: GEO-2016-01398

Sagsbehandler: Tove Karlsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Forsyningen har forespurgt om muligheden for at erhverve et areal beliggende ved 

Kandestedvej 1 i Hulsig. Arealet skal bruges i forbindelse med etablering af et bygværk til 

en rørbrudsventil på transmissionsledningen fra Tolne til Skagen.

Bygværket etableres i forbindelse med afslutning på etape 2 af transmissionsledningen 

Tolne-Skagen ved tilslutning til eksisterende vandledning i Hulsig. Bygværket bliver 

samtidig startpunktet for transmissionsledningens etape 3 som løber fra Hulsig til 

vandværket på Gl. Landevej i Skagen. 

Frederikshavn Kommune har ingen kommunale interesser i fortsat at beholde arealet. 

Det anbefales derfor, at hele matriklen 12M, Starholm ejerlav afhændes til Forsyningen. 

Matriklen har et samlet areal på 7.936 m2 heraf vej 1.170 m2. 

Ejendomscenteret anbefaler, at ejendommen sælges til den offentlige vurdering på 

31.400 kr. Udover købesummen afholder forsyningen samtlige udgifter i forbindelse med 

handlen.

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægter                       31.400 kr.

Omkostninger                                0 kr.

Nettoindtægt                       31.400 kr.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 ejendommen sælges til 31.400 kr. jf. generelle salgsvilkår

 salgsindtægterne på netto 31.400 kr. tilgår de budgetterede midler i Køb og Salg.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

 Kandestedvej 1 Hulsig Kortbilag (1419292 - GEO-2016-01398)
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 FORORD
 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 12 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører separering af Strandby syd. 

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

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

 

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

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

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

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

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse. 

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

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

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

• I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer.  

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

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

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

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

2.1 LOVGIVNING

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Love: 

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

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

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

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

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

Bekendtgørelser: 

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

Vejledninger: 

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

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

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

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

Planer: 

o Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn 

 



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 
 
 

7 
 

 

3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

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

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

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

4.3 LOKALPLAN

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

4.4 VANDOMRÅDEPLAN 2015–2021 FOR VANDOMRÅDEDISTRIKT  JYLLAND OG FYN

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

Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med vandområdeplanen. 

4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

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

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

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

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

5.1 KLOAKERINGSPRINCIP IHT. SPILDEVANDSPLAN 2012-20 16 

 

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

 

 

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

ST05 

ST06 

ST05FU01 
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5.2 ÆNDRINGER I KLOAKERINGSPRINCIP SOM FØLGE AF NÆR VÆRENDE TILLÆG 

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

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

 

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

ST05 

ST06 

ST05RU01 
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5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 
Strandby syd: 

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

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

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

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

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

Strandby syd: 

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

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

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

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

Parameter Før Efter Ændring Procentvis 
ændring 

BOD5 
(kg/år) 

444 216 228 51,4 

Total-N 
(kg/år) 

178 86 92 51,7 

Total-P 
(kg/år) 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte. 

• Adgangsforhold. 

• Ulemper, retablering, erstatning. 

Strandby Syd 

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

 

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

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

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

 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2017. 

 

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2017.  

 

 

 

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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BILAG 1a: Oplandsskemaer, Strandby syd  

Spildevandsplan 2012-2016  

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

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

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

 

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

 

Nærværende spildevandsplantillæg 

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

Frederikshavn (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

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

 

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

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

Spildevandsplan 2012-2016  

Kattegat (Plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

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

 

  



Nærværende spildevandsplantillæg 

Kattegat (plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

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

 

 

 

Ændringer ved nærværende spildevandsplantillæg 

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

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

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

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

0. Indledende Screening Ja / Nej  Bemærkninger  

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

(PLAN) 

Nej 

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

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

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

(NATUR)  

Nej 

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

 

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

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0/ +1 NATUR En reduktion af den udledte stofmængde til 
havmiljøet vurderes at være neutralt – positivt 
for de arter af dyr og planter, der lever her. 
Separatkloakeringen vurderes ikke at påvirke 
dyr eller planter på land. 

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

0 NATUR Det vurderes ikke at medføre en påvirkning 

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

0 NATUR Det vurderes ikke at medføre en påvirkning 

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

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

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

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

0 NATUR Ingen indvirkning 

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

0 NATUR Ingen indvirkning 

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

0 NATUR Ingen indvirkning 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 

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

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

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

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ikke relevant 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ikke relevant 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

Ikke relevant 

− Byernes funktion og bymiljø herun-
der bynatur  

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

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

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

 

3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Ingen indvirkning. 

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

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

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Se ovenstående om eksisterende jordforure-
ning. 

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

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

4.1 Overfladevand    

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

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

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

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

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

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

4.2 Grundvand  

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

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

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

4.3 Spildevand  

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

 
5. Luft 

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

− Luft- og støvgener 0 MILJØ Ingen ændringer 

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

0 MILJØ Ingen ændringer 

− Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Ingen ændringer 

 

6. Klimatiske faktorer 

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

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

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 NATUR Ikke tilfældet 

− Fredede områder 0 NATUR Ingen registrering 

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

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

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

− Fortidsminder 0 NATUR Ingen udpegninger 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Ingen udpegninger 

− Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen udpegninger 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registrering 

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

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

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

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

 
 

Opsamling / Konklusion  

 
Miljøscreening af tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 viser, at der ikke er 
nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive påvirket af planforslaget. Der skal derfor ikke 
gennemføres en miljøvurdering. 
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Bilag: Godkendelse af takster 2016 / 2017 for private, almene vandværker (ekskl. moms) samt takster fra 2014 og 2015 
 

  

Vandværk m3-pris 
Fast afgift/ 

måler-leje 

Tilslutningsafgift 

  

Parcel-/ 

rækkehus 
Lejlighed Landbrug Landhus Sommerhus 

Dybvad 

2016 

2017 

2015 

2014 

5,75/4,75
1 

5,75/4,75
1 

5,00/4,00 

5,00/4,00 

900 

900 

900 

900 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

9.000 

9.000 

9.000 

9.000 

- 

- 

- 

- 

Præstbro 

2016 

2017 

2015 

2014 

 

5,50/4,75
2 

5,50/4,75
2 

5,00/4,25 

5,00/4,25
 

 

600/75 

600/75 

600/75 

600/75 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

22.000 

22.000 

22.000 

22.000 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

Ravnshøj 

2016 

2017 

2015 

2014 

5,00 

- 

5,00 

5,00 

600 

- 

600 

600 

13.000 

- 

13.000 

13.000 

 

13.000/6.500
3 

- 

13.000/6.500 

13.000/6.500
 

 

 

13.000
5 

- 

13.000 

13.000
 

 

- 

13.000 

- 

13.000 

13.000 

Rugtved Fælled 
2016 

2017 

2015 

2014 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

 

1.000/200
 

1.000/200 

1.000/200 

1.000/200 

 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

- 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

13.150 

13.150 

13.150 

13.150 

- 

- 

 

 



 

Vandværk m3-pris 
Fast afgift/ 

måler-leje 

Tilslutningsafgift 

  

Parcel-/ 

rækkehus 
Lejlighed Landbrug Landhus Sommerhus      

Thorshøj 
2016 

2017 

2015 

2014 

6,00 

7,00 

6,00 

6,00 

300 

300 

300 

300 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

24.850 

- 

- 

Toftelund 

2016 

2017 

2015 

2014 

6,50/5,75
2
 

6,50/5,75
2 

6,00/5,25 

6,00/5,25 

450/300
 

450/400 

400/200 

400/200 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

- - 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

Skærum 

2016 

2017  

2015 

2014 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

800 

800 

800 

800 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

- 

- 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

- 

- 

Try 

2016 

2017 

2015 

2014 

5,00 

5,25 

4,75 

4,00 

615 

635 

596 

555 

- - 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

- 

- 

Understed 

2016 

2017 

2015 

2014  

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

500 

500 

500 

500 

8.737 

8.737 

8.737 

8.737 

6.737 

6.737 

6.737 

6.737 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

16.000 

- 

- 

Østervrå 

2016 

2017 

2015 

2014 

7,50 

- 

5,00 

5,00 

300 

- 

240 

240 

10.000
6 

- 

8.000 

8.000 

10.000/7.500
3 

- 

8.000/6.000 

8.000/6.000 

27.500 

- 

22.000 

22.000 

27.500 

- 

22.000 

22.000 

- 

- 



Aalbæk 

2016 

2017 

2015 

2014 

6,80 

- 

6,75 

6,70 

815/1.075/1.610
4 

- 

810/1.070/1.600 

800/1.050/1.570
 

15.990 

- 

15.920 

15.740 

- 

20.220 

- 

20.120 

19.840 

- 

18.415 

- 

18.330 

18.080 

 
1
 Op til 2.000 m

3
/over 2.000 m

3
 

2
 Op til 1.000 m

3
/over 1.000 m

3
 

3
 2. og følgende lejligheder 

4
 Helårsejendomme/sommerhuse/målergruppe 05-07 (større målere til campingplads, skole m.m.) 

5
Mindre erhverv (maks. 40 mm PEL og maks. forbrug 1000 m

3
) 

6
Østervrå by og industriområde 
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Sag nr.: GEO-2016-01162 
 
 
 
Bilag: Likvide midler samt CTM’s vurdering af takster for 2016 / 2017 for private, almene vandværker  
 
CTM vurderer, om der for alle de almene vandværker er sammenhæng mellem indtægter, formue og planlagte og 

forventede udgifter samt vandværkets stand og drift (hvile i sig selv princippet). Vurderingen er sket ved hjælp at de 

fremsendte regnskaber og budgetter samt CTM’s kendskab til det enkelte vandværk. 

 
 
Vandværk Likvide midler 

pr. 31/12 2015 i 
kr. 

Bemærkning 

Dybvad 306.554 Takststigning på grund af øgede udgifter til driften samt reparation af 
ledningsnet. Der er et fald af de likvide midler fra 2014 til 2015 med 
331.775 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Ingen bemærkning 
til takstreguleringen. 

Præstbro 381.582 Takststigning på grund af øgede udgifter til driften. De likvide midler 
er fra 2014 til 2015 faldet med 372.172 kr. Vandværket vurderes at 
være veldrevet. Ingen bemærkning til takstreguleringen. 

Ravnshøj 386.950 Ingen takstændring.  De likvide midler er fra 2014 til 2015 steget med 
90.533 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Ingen 
bemærkninger til taksterne. 

Rugtved Fælled 93.533 Ingen takstændring.  De likvide midler er fra 2014 til 2015 steget med 
79.662 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Der er ingen 
bemærkninger til taksterne. 

Thorshøj 232.603 Ingen takststigning i 2016; men takststigning i 2017 på grund af øgede 
udgifter til driften. De likvide midler er fra 2014 til 2015 faldet med 
92.962 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Ingen bemærkning 
til takstreguleringen. 

Toftelund 161.428 Takststigning på grund af øgede udgifter til driften. De likvide midler 
er fra 2014 til 2015 faldet med 8.606 kr. Vandværket vurderes at være 
veldrevet. Der er ingen bemærkning til takstreguleringen. 

Skærum 108.053 Ingen takstændring.  De likvide midler er fra 2014 til 2015 steget med 
35.405 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Der er ingen 
bemærkninger til taksterne. 

Try 32.519 Takststigning i 2016 og 2017 på grund af øgede udgifter til driften. De 
likvide midler er fra 2014 til 2015 faldet med 4.347 kr. Vandværket 
vurderes at være veldrevet. Der er ingen bemærkning til 
takstreguleringen. 

Understed 388.301 Ingen takstændring.  De likvide midler er fra 2014 til 2015 øget med 
122.301 kr. Vandværket vurderes at være veldrevet. Der er ingen 
bemærkninger til takstern.   

Østervrå 1.097.702 Takststigning på grund af øgede drifts- og anlægsomkostninger. Der er 
bl.a. etableret ny kildeplads. De likvide midler er fra 2014 til 2015 
faldet med 95.298 kr.  

Ålbæk 772.575 Mindre takststigning på baggrund af almindelig pristalsregulering. De 
likvide midler er fra 2014 til 2015 faldet med 419.497 kr. 
Vandværket vurderes at være veldrevet. Der er ingen bemærkning til 
takstreguleringen. 
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Bilag til ansøgning om lånegaranti 
Økonomiudvalget 

 

Økonomi - Projekt ”Vi bevæger Østervrå” 
 

Del 2 Bibliotek, ungdomslokaler m.m. 

 
3. november 2016 

 

Revideret anlægsbudget oktober 2016 Beløb (kr.) 
  

Udgifter håndværker bygning  
 

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

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

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

    
 Manglende finansiering pr. 03.11.2016  158.470 
    

 

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

finansiere via midler herfra.  
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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.



Bilagsforside

Dokument Navn: Ungebyrådsmøde den 23. november 2016.pptx

Dokument Titel: Ungebyrådsmøde den 23. november 2016

Dokument ID: 1732526

Placering: Emnesager/Ungebyråd 2016 efterår/Dokumenter

Dagsordens titel Opsamling fra Ungebyrådets møder om integration af unge 

flytninge i Frederikshavn Kommune 

Dagsordenspunkt nr 10

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Ungebyrådsmøde
Frederikshavn Kommune

23. nov. 2016



Velkommen til det nye ungebyråd

Hvem er vi?



Hvordan kan unge i Frederikshavn 
kommune være med til at integrere 
unge flygtninge?

TEMA



Skole

• Bringe temaet ind i undervisningen i folkeskolen, uddannelsesinstitutioner m.v.

• Bedre samarbejde med skolerne i byen 

• Undervise danske børn og vise dem, hvem asylansøgerne er

• En besøgsdag for skoleelever på asylcenteret

• Lave en ”skoleven” ordning

• Lave venskabsklasser

• Man skal blande almen danske klasser og klasser fra Syrien – hvor man får dannet nogle venskabsklasser

• Venskabsklasser (dansk-syrisk venskab 2 og 2) Elevråd? Lærere?

• Blande verdens- og danske klasser på tværs af kulturer Elevråd? Lærere?

• Tvungne ture til asylcentre for folkeskoleklasser, hvor man introduceres til integrationsdiskussioner

• Fælles sportsdag

• En skoleven

• Få tyrkiske klassekammerater, der har været der længe, til at være med til at være ”mellemmand” mellem danske og tyrkiske børn

• Mere oplysning i skolerne – mange ved ikke at asylcentret findes



Fritid

• Integrere flere unge i fritidsaktiviteter

• Lave arrangementer for unge, hvor man får mulighed for at møde hinanden og skabe kontakt 
”tvangsmøder”

• Samarbejde med Fremwerk – evt. tema til torsdagskaffemøde

• Lave ”besøgsvensordning” 50/50 – og de der gør en indsats får noget på CV’et i forhold til kvote 2 
ansøgninger  en win/win

• Sociale aktiviteter – hvor man gør noget samme

• Invitere dem hjem

• Turde tage initiativet

• Sport med danske børn / sikre de er mere sammen med danske børn



Andet

• Oplyse noget mere omkring facts – der er rigtig mange fordomme i blandt andre 
unge – og det er fordi mange ynder at fortælle de dårlige historier

• En dansk / dansktalende, der kan tage en ung fra asylcentret med ud på en tur i 
byen (rundvisning) – hvor man prøver at tale det danske sprog og vise den danske 
kultur

• Mere medieopmærksomhed på eksempler med ”god” integration

• Fortælle de gode historier

• Samarbejde /fællesspisning

• Besøgsven (gå, snakke, inviteres til begivenhed på skolen)



Hvad har I gjort siden sidst?
Hvad er det som er vigtigst for jer 
at få givet videre til Byrådet?

Vælg 3 ideer



Anbefalinger

• Få kortlagt flygtningenes/Asylansøgeres kompetencer, og så få 
Asylansøgere til at hjælpe med/deltage i undervisningen – som fx 
foredragsholder på skolerne

• Gør noget for de unge piger på Asylcentret så de kommer ud fra centret, fx 
se film, 

• Få oprettet en besøgsven/kontakt vens ordning. Få tilknytte en 
kontaktperson på samme alder.

• En udvekslingsordning – kulturudveksling  en ”udvekslingselev” fra 
asylcentret, som man fx kan invitere med hjem til spisning og lave andre 
aktiviteter sammen med.

• Besøgsdage for danske elever, hvor eleverne skal besøge Asylcentret og 
Asylcentrets unge skal besøge skolerne.

• Temauge: International uge på alle skoler, fx om kultur, geografi, 
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PARTERNE 

Undertegnede (benævnt udlejer) Udlejer herved til Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle 100, 9900 

Frederikshavn (benævnt Lejer). 

 

 

§ 1. DET LEJEDE 

1.1 Det lejede er beliggende på adressen Søndergårdsvej 13, 9981 Jerup under matr. nr. 18 i, Jerup By, 

Elling. 

 

Det lejede omfatter i alt brutto 325 m2 bygningsareal som vist på bilag 1 samt de med grønfarve ind-

rammede udenoms areal samt en del af de på det vedhæftede rids viste p-pladser jf. bilag 2. Afvigel-

ser i op eller nedadgående retning berettiger ikke til regulering i den aftale leje. 

 

1.2 Arealerne og disses fordeling i henhold til § 1.1 er bindende og er oplyst fra BBR ejermeddelelse og 

godkendt af Lejer, idet Udlejer gør opmærksom på, at bekendtgørelse om beregning af arealet af bo-

lig- og erhvervslokaler (bekendtgørelse nr. 311 af 27.6.1983) ikke er anvendt ved beregningen. 

 

1.3 Til lejemålet hører der fælles parkeringspladser på lige fod med de øvrige lejere og brugere af ejen-

dommen Søndergårdsvej 11, 9981 Jerup (Jerup Skole). 

 

 

§ 2. DET LEJEDES BENYTTELSE M.V.    

2.1 Det lejede skal anvendes til daginstitution og dertil beslægtede institutioner. Det lejede må ikke uden 

Udlejers skriftlige samtykke anvendes til anden virksomhed end det i § 2.1 nævnte formål.  

 

 2.2 Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede er i overensstemmelse med den herfor gæl-

dende lovgivning og offentlige forskrifter herunder med hensyn til miljø- og arbejdsmiljø samt de på 

ejendommen tinglyste servitutter. 

 

 Eventuelle myndighedskrav i anledning af Lejers særlige anvendelse af det lejede, er Udlejer uved-

kommende. Eventuel ombygning, istandsættelse og indretning, der måtte blive forlangt af offentlige 

myndigheder som vilkår for den af Lejer påtænkte anvendelse af det lejede, foretages af Lejer for den-

nes egen regning, idet vilkårene indeholdt i § 10 i øvrigt finder anvendelse. Lejer er pligtig at friholde 

Udlejer for eventuelle gener, som måtte blive påført ejendommens øvrige brugere i anledning af om-

bygning, istandsættelse og indretning, som nævnt. 
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2.3 Lejer skal under lejemålets løbetid omgås det lejede forsvarligt, og er pligtig at afholde alle udgifter 

vedrørende skader på det lejede eller ejendommen i øvrigt, som forvoldes af Lejer, Lejers personale 

eller andre personer, som har fået adgang til ejendommen og det lejede af Lejer. 

 

 Lejer er pligtig til straks at foretage anmeldelse til Udlejer, hvis der sker sådan skade på det lejede eller 

ejendommen, at udbedring er uopsætteligt nødvendig. Forsømmer Lejer at foretage sådan anmeldel-

se, svarer Lejer al deraf følgende skade. 

 

2.4 Det er ikke tilladt at udøve brugen af det lejede på en sådan måde, at denne ved lugt, støj, rystelser 

eller lignende kan medføre gene for ejendommen, dens lejere eller brugere. Lejer må i øvrigt på ingen 

måde ved sin virksomhed volde ejendommens øvrige lejere eller brugere ulempe. 

 

 Motorer og faste maskiner, der anbringes i det lejede, skal forsynes med støjdæmpende kondensato-

rer, underlag eller andet således, at de ikke ved støj, rystelser eller lignende er til gene for andre lejere 

eller brugere af ejendommen. 

 

2.5 Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på, i eller ved det lejede. 

 

 I fælles arealer, fællesrum, interne transportveje m.v. må intet anbringes uden Udlejers tilladelse. Udle-

jer kan uden ansvar fjerne uberettiget anbragte genstande. 

 

2.6 Der er ikke for tiden udarbejdet ordensreglement for ejendommens brugere. Udlejer har ret til at udar-

bejde et ordensreglement, som Lejer er pligtig at overholde. 

  

 

§ 3. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR 

3.1 Lejemålet tager sin begyndelse den  

 

3.2 Lejemålet er uopsigeligt fra Udlejers side i 10 år fra lejemålets påbegyndelse, hvorefter lejemålet udlø-

ber uden varsel, medmindre der mellem parterne træffes skriftlig aftale om forlængelse af lejemålet. 

Ved ophør kan Lejer ikke kræve nogen form for erstatning hos Udlejer. 

 

3.3 Lejer kan til enhver tid opsige lejemålet skriftligt med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. 

 

3.4 Det er mellem parterne aftalt at lejemålet ikke er omfattet af Erhvervslejelovens § 62. 
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§ 4. LEJENS STØRRELSE, LEJENS BETALING OG REGULERING 

4.1 Det er aftalt at der ikke erlægges nogen form for leje i lejeperioden. 

 

4.2  Parterne kan ikke i lejeperioden forlange lejen reguleret i henhold til erhvervslejelovens § 13.  

 

 

§ 5. SKATTER OG AFGIFTER 

5.1 Der betales ikke leje og evt. forhøjelser af skatter og afgifter og/eller stigning i bygningsforsikrings-

præmie er derfor Lejer uvedkommende. 

 

   

§ 6. VARME OG VARMT VAND 

EL OG KRAFT SAMT ØVRIGE UDGIFTER  

6.1 Varme og varmt vand. 

 Lejer betaler kvartalsvis forud den 1. i et kvartal ud over lejen et a conto beløb på kr. 5.000,00 med 

tillæg af moms p.t. 25 % kr. 1.250,00 eller i alt kr. 6.250,00 til dækning af lejemålets andel af udgifterne 

ved forsyning og forbrug af varme og varmt vand. Første gang den _______for perioden ________ 

Herefter erlægges acontobeløb den 1. _________  for perioden _________ og så fremdeles. 

 Udlejer har ret til at kræve a conto beløbene forhøjet ved skriftligt påkrav til Lejer, såfremt a conto be-

løbene ikke er tilstrækkelige til at dække de løbende udgifter vedrørende varme og varmt vand. Lejer 

er herefter pligtig at betale det forhøjede a conto beløb fra næste måned efter modtagelse af påkravet. 

 Udlejer udarbejder én gang årligt varmeregnskab omfattende udgifterne ved forsyning og forbrug af 

varme og varmt vand, udgift til udarbejdelse af regnskabet samt afskrivning af varmeanlæg. Udlejer er 

berettiget til på varmeregnskabet at debitere flyttegebyr i forbindelse med Lejers fraflytning.  

 Fordeling af udgifterne til varme og varmt vand afregnes via bimåler opsat i lejemålet af Frederikshavn 

Kommune og alt i henhold til varmeregnskab og der medtager nedennævnte udgifter samt brændsels-

forbrug sker mellem lejerne i henhold til lejelovgivningens regler på grundlag af brutto-etageareal, op-

varmet areal 325 m2 og bimåler opsat i lejemålet. 

 Udlejer er til enhver tid berettiget til med en måneds varsel at lade opsætte selvstændige målere i det 

lejede, hvorved Lejers forbrug til det lejedes forsyning med varme og varmt vand betales af Lejer, som 

registreret selvstændig bruger direkte til forsyningsselskaberne. 

 

6.2 Driftsudgifter udover varme. 

 Lejers forbrug af vand og hertil vandafledningsafgifter samt øvrige kloakafgifter afholdes af Lejer. Lejer 

tilmeldes som forbruger og betaler.  

 Lejers elforbrug afregnes direkte til Frederikshavn forsyning. Lejer tilmeldes som forbruger og betaler. 
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 Udover ovennævnte beløb afholder Lejer selv udgift til renovation og bortskaffelse af affald, samt ren-

holdelse og snerydning og glatførebekæmpelse foran og på de lejede udenoms arealer samt på de 

medlejede parkeringspladser.  

 Udlejer har ret til at kræve a conto beløbet forhøjet ved skriftligt påkrav til Lejer, såfremt a conto belø-

bene ikke er tilstrækkelige til at dække de løbende udgifter vedrørende det lejede ud over lejen. Lejer 

er herefter pligtig at betale det forhøjede a conto beløb fra næste måned efter modtagelse af påkravet.

  

6.3 I det omfang det er muligt tilmeldes Lejer til forsyningsselskaberne som bruger og betaler. A conto 

beløb til Udlejer reduceres i overensstemmelse hermed. Lejer registreres som selvstændig forbruger 

hos Frederikshavn Elforsyning og betaler således eget forbrug af el direkte til forsyningsselskabet.  

 

 De forventede årlige udgifter for hele lejemålet, fælles el, vand, kloak- og vandafledningsafgift, anslås 

efter bedste overbevisning til at udgøre som nedenfor for nærværende lejemål samt udgifter til rengø-

ring, udvendig vedligeholdelse af udenoms arealerne herunder snerydning, grusning m.v. anslås iht. 

erhvervslejelovens § 5 stk. 2 og 3 således: 

 Vand og vandafledningsafgift, (betales aconto til forsyningen) kr.    48.000,00 

 Elforbrug anslået (lejer tilmeldes som forbruger og betaler)       kr.    36.000,00 

 Varme (betales aconto til Udlejer)   kr.    60.000,00 

 Andel af forsikringspræmie   kr.             0,00 

 Renovation/minicontainer (lejer søger selv for enhver renovationsforpligtelse) kr.             0.00 

 Udgift til udvendig renholdelse og snerydning m.v. af de lejede  

udenoms arealer er Udlejer uvedkommende 

Lovpligtig energitilsyn     kr.             0,00 

 Ovennævnte beløb tillægges moms 

 

 Regnskab for ovennævnte udgifter udarbejdes en gang om året. 

 Udgiften til koldt vand afregnes efter egen vandmåler og Lejer tilmeldes som forbruger og betaler. 

 

 

§ 7. DEPOSITUM 

7.1 Til sikkerhed for Lejers forpligtelser i henhold til nærværende lejekontrakt herunder i henhold til § 12 og 

lejelovgivningens regler er det mellem parterne aftalt at der ikke erlægges depositum.  
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§ 8. MERVÆRDIAFGIFT 

8.1 Nærværende lejemål er frivilligt momsregistreret, og samtlige Lejers momspligtige ydelser ifølge nær-

værende kontrakt tillægges moms, som for tiden udgør 25 %. 

 

8.2    Såfremt ejendommen eller det lejede pålægges omsætningsrelaterede afgifter af det offentlige eller 

          koncessionerede virksomheder, er Lejer pligtig at friholde Udlejer for enhver udgift i så henseende. 

 

 

§ 9. PLIGTIGE PENGEYDELSER I LEJEFORHOLDET 

9.1 Betalinger ifølge nærværende kontrakt er pligtige pengeydelser i lejeforholdet, herunder betalinger i 

henhold til §§ 4, 5, 6, 7 og 12. 

 

 

§ 10. VEDLIGEHOLDELSE 

10.1 Den indvendige vedligeholdelse af det lejede, herunder fornøden fornyelse, påhviler Lejeren, der sted-

se skal omgå det lejede forsvarligt og holde det lejede i god stand. 

 

10.2 Lejers vedligeholdelsespligt omfatter herunder bl.a. istandsættelse, samt fornøden fornyelse og vedli-

geholdelse af eksempelvis alarmanlæg, alarm gitter, maling, vægbeklædning, gulv, gulvbelægning, 

indvendige bygningsdele, ruder, indvendige døre, låse, nøgler, hængsler, beslag til vinduer og døre, 

dørgreb, elafbrydere, lyskilder, elektriske installationer, vandhaner, håndvaske, vandlåse, armaturer, 

afløb, radiatorventiler, installationer til det lejedes afløb og forsyning begrænset ved disses tilslutning til 

hovedledningen, øvrige installationer. Ovennævnte er ikke udtømmende men blot eksempler på hvad 

lejers vedligeholdelsespligt kan omfatte. 

 Indvendig vedligeholdelse af det indvendige påhviler Lejer i det omfang, dette er nødvendigt for at det 

lejede kan holdes i en god vedligeholdelsesmæssig stand svarende til den standard, hvori lejemålet 

blev overtaget bortset fra almindelig slid og ælde.  

10.3 Udlejer er berettiget til at besigtige det lejede for konstatering af, om vedligeholdelsesforpligtelsen er 

opfyldt. Såfremt Lejer ikke uden ugrundet ophold, og efter at have modtaget Udlejers påkrav om, at 

vedligeholdelsespligten ikke er opfyldt, opfylder sin vedligeholdelsesforpligtelse, kan Udlejer lade 

istandsættelse foretage for Lejers regning. 

 

10.4 Den udvendige vedligeholdelse af ejendommens fundamenter, facader, udvendige vinduesrammer, 

døre, tag eller andet, der kan henføres til ejendommens klimaskærm, påhviler Udlejer. Skader på porte 

og døre påhviler vedligeholdelsespligten og udbedrings omkostningerne afholdes af Lejer. Lejer fore-

står vedligeholdelse af ejendommens udenoms lejede udearealer som vist på bilag 2. Lejer afholder 

udgift til renholdelse m.v. af ejendommens udenoms arealer efter reglerne anført i § 6.3. 
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10.5 Vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer herunder bl.a. varmeanlæg, termostater og sær-

lige installationer, som eventuelt er opsat efter Lejers ønske og godkendt af denne påhviler Lejer. Før-

nævnte er ikke udtømmende men blot eksempler på Lejers vedligeholdelses- og udskiftningspligt.  Le-

jeren må ikke uden Udlejerens skriftlige samtykke ændre på ejendommens udvendige farver.  

 

 

§ 11. RENHOLDELSE OG RENOVATION 

11.1 Det påhviler Lejer for egen regning at renholde og vedligeholde de medlejede udenomsarealer , her-

under bl.a. fejning, snerydning, glatførebekæmpelse, græsslåning og klipning af hæk m.v. ligesom Le-

jer skal holde de lejede udenomsarealer ryddet for emballage og lignende. 

  

11.2 Lejer sørger selv for tilmelding som forbruger og betaler til renovationsselskab for så vidt angår enhver 

renovations forpligtelse. Udlejer anviser plads for opsætning af container. 

 

 

§ 12. FORANDRINGER AF DET LEJEDE 

12.1 Lejer kan ikke uden Udlejers skriftlige samtykke foretage forandringer eller ombygninger af det lejede.  

 

12.2 Lejer er ansvarlig for, at eventuelle forandringer eller ombygninger af det lejede udføres i overens-

stemmelse med lovgivningen, offentlige forskrifter, forskrifter fra koncessionerede virksomheder samt 

eventuelle servitutbestemmelser vedrørende ejendommen, herunder således at lejer afholder udgifter 

vedrørende miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold. Udlejer har fået udleveret et eksemplar af projekt-

materialet i forbindelse med forandringen eller ombygningen jf. bilag 7. Lejer er pligtig at friholde Udle-

jer for enhver udgift, der følger af forandringer eller ombygninger af det lejede. Førnævnte ombygning 

som er godkendt af Udlejer skal ikke tilbageføres ved fraflytning. 

 

12.3 Med mindre Udlejer i forbindelse med meddelelse af eventuelt samtykke til forandring eller ombygning 

skriftligt har frafaldet at kræve retablering ved fraflytning, har Udlejer ret til at kræve lejemålet retable-

ret ved fraflytning. Udlejer kan alternativt kræve, at Lejer betaler retablerings udgifterne, dokumenteret 

ved indhentede tilbud. 

 

 

§ 13. SKILTNING 

13.1 Enhver skiltning, anbringelse af baldakiner, markiser, solafskærmning, lysreklamer, antenner, parabol 

og lignende skal forinden opsætning skriftligt godkendes af Udlejer. Enhver udgift i forbindelse med det 

anførte, afholdes af Lejer. Det skal dog bemærkes at såfremt myndighederne kan godkende Lejers 

skiltning kan Udlejer ikke gøre indsigelser herimod. 
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 Alle udgifter til den etablerede overordnede fælles skiltning, renholdelse, vedligeholdelse, reparationer 

og fornyelser afholdes af ejendommens lejere fordelt efter antal af lejemål. 

 

13.2 Såfremt Lejers skiltning m.m. kræver myndighedsgodkendelse, er Lejer forpligtet til at indhente nød-

vendig godkendelse.  

 

13.3 Lejer skal ved sin skiltnings udformning og placering tage tilbørligt hensyn til ejendommen samt øvrig 

skiltning på ejendommen, og skal stedse sørge for, at skiltningen fremtræder i pæn og vel vedligeholdt 

stand. 

 

13.4 Ved fraflytning påhviler det Lejer at fjerne skiltning for egen regning, herunder at fjerne ethvert spor 

heraf på bygningen eller ejendommen. 

 

 

§ 14. FORSIKRINGER 

14.1 Udlejer tegner og opretholder sædvanlige ejendomsforsikringer og lovpligtig bygnings- brandforsikring. 

Udgiften hertil afholdes af Udlejer. 

 

14.2 Lejer tegner og opretholder for egen regning sanitets- og glasforsikring vedrørende det lejede, såfremt 

dette skønnes fornødent. 

 

14.3 Såfremt Lejers specielle virksomhed i henhold til skriftlig erklæring fra Udlejers forsikringsselskab med-

fører forhøjelse af ejendommens forsikringspræmier, er Udlejer berettiget til at kræve denne forhøjelse 

betalt af Lejer. 

 

 

§15. FREMLEJE OG AFSTÅELSE. 

15.1 Lejer er berettiget til at fremleje det lejede til samme formål som nævnt i § 2 til en offentlig instans, på 

samme vilkår som nævnt i nærværende lejekontrakt, som Udlejer ikke kan rette berettigede indven-

dinger imod. Udlejer kan alene nægte sit samtykke såfremt der kan fremføres væsentlige argumenter 

imod anerkendelsen af den foreslåede Lejer, det være sig som væsentlige indsigelser mod lejers per-

son, dennes økonomiske, uddannelses- og/eller fagmæssige forhold. 

 Lejer har ved fremleje ret til ved misligholdelse at genindtræde i lejemålet, jf. reglerne i erhvervslejelo-

vens § 55. 

 Lejer har ikke ret til at afstå det lejede. 
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§16. LEJEMÅLETS OVERTAGELSE OG AFLEVERING. 

16.1 Ved lejemålets påbegyndelse overtager Lejer lokaliteterne i den stand, hvori de er og forefindes, idet 

det bemærkes at lejemålet ikke er ny istandsat med nymalede vægge ved indflytning.  

Pr. rådighedsdagen udarbejdes indflytningsrapport, der tiltrædes af Lejer og Udlejer, ligesom der ved-

hæftes fotoserie til belysning af lejemålets stand ved indflytning. Rapporten og fotos vedhæftes nær-

værende lejekontrakt som bilag 3. 

 Lejer er pligtig til selv at indhente de nødvendige tilladelser og bevilliger til sit brug af det lejede og skal 

til enhver tid overholde gældende lovgivning samt tinglyste vedtægter mv. for området og betale en-

hver udgift i den anledning. 

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme stand som ved overtagelsen bortset slid og 

ælde idet det dog bemærkes at parterne er enige i at lejemålet afleveres nymalet med nymalede væg-

ge, lofter, gerigter og døre. 

Udlejer foranlediger ved lejemålets ophør samtlige låse i lejemålet omkodet for Lejers regning. Der ud-

leveres 10 stk. nøgler til Udlejer. Faktura sendes direkte til Frederikshavn kommune som betaler. 

Endvidere skal forandringer og installationer foretaget af Lejer fjernes, og det lejede retableres, såle-

des at det på ny fremtræder som ved lejemålets ikrafttrædelse, medmindre parterne skriftligt har aftalt 

andet.  Det er endvidere aftalt at Lejer ved lejemålets ophør rydder de udendørs arealer for kommu-

nens ejendele, og arealer uden fast belægning skal jævnes og tilsås med græs, ligesom arealer med 

fast belægning afleveres ryddet for kommunens ejendele, men uden kommunen retablerer. Der henvi-

ses i øvrigt til underskrevet indflytningsrapport og fotoserie.  

 

16.2 Inden Lejers fraflytning indkalder Udlejer Lejer til en fraflytningsforretning, senest 7 dage før lejemålets 

ophør, med henblik på en fælles besigtigelse af det lejede. Ved fraflytningsforretningen konstateres, 

hvilke mangler Lejer skal bekoste udbedringen af. Der udarbejdes under fraflytningsforretningen en 

fraflytningsrapport, der tiltrædes af begge parter, hvori anføres de mangler Lejer hæfter for udbedrin-

gen af, samt hvilke forhold, hvorom der ikke er enighed mellem parterne. 

 

 Kan parterne ikke blive enige herom, er hver part berettiget og forpligtet til at udpege en sagkyndig, 

der kan træffe afgørelse om spørgsmålet. Såfremt de to sagkyndige ikke kan blive enige, udpeger dis-

se i fællesskab en opmand, der i mangel af enighed blandt de sagkyndige udpeges af dommeren i 

Hjørring retskreds og opmanden afgør tvisten uden adgang for parterne for at indbringe spørgsmålet 

for domstolene. 

 

 Lejeren har pligt til at betale istandsættelsesudgifterne senest 14 dage efter, at endelig opgørelse fore-

ligger. 

 

16.3 Efter fraflytningsforretningens afslutning afleverer Lejer samtlige nøgler til det lejede, hvorefter Lejer 

ikke længere har adgang til det lejede. 
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16.4 Såfremt det lejede ikke afleveres som anført i pkt. 16.1. skal Lejer betale leje samt drifts- og forbrugs-

udgifter, jfr. § 6 i den periode, der med rimelighed medgår til Udlejers istandsættelse af det lejede. Le-

jer skal endvidere godtgøre Udlejer samtlige omkostninger forbundet med istandsættelsen.  

 

16.5 Skiltning m.v. opsat af lejer, jf. § 13, fjernes af lejer inden fraflytningsforretningens afholdelse. Lejer 

forestår endvidere fornøden retablering af ejendommen. Dog retablerer Udlejer på lejers regning ska-

der på ejendommens ydermur. 

16.6 Mangler, som ved anvendelsen af sædvanlig agtpågivenhed burde have været opdaget af Udlejer ved 

det lejedes aflevering, kan ikke påberåbes af Udlejer, hvis denne ikke i løbet af 4 uger efter fraflytnin-

gen skriftlig meddeler Lejer, at Udlejer vil gøre manglen gældende overfor Lejer.  

 

16.7 8 uger før lejemålets ophør har Udlejer ret til at anbringe skilte i og omkring det lejede, hvorved det 

lejede udbydes til leje, ligesom Lejer med rimeligt varsel skal give Udlejer adgang til det lejede med 

henblik på besigtigelse, herunder sammen med mulige lejere. 

 

 

§17. ØVRIGE VILKÅR. 

17.1 Medmindre andet er aftalt gælder bestemmelserne i lov om leje af erhvervslokaler m.v., lov nr. 934 af 

20. december 1999, benævnt ”Erhvervslejeloven”. 

 

17.2 Lejer bekræfter at være gjort bekendt med den af By- og boligministeriet udarbejdede checkliste, der 

vedlægges som bilag 3. 

 

17.3   Aftaler vedrørende lejemålet i øvrigt skal indgås skriftligt for at være gyldige. 

 

 

§18. TINGLYSNING. 

18.1 Lejer er berettiget til at lade nærværende aftale tinglyse på ejendommens blad i tingbogen, idet aftalen 

uden særskilt påtegning respekterer de på ejendommen på tinglysningstidspunktet tinglyste servitutter 

og tinglyste pantehæftelser. Aftalen respekterer endvidere fremover uden særskilt påtegning enhver 

ændring i de eksisterende realkreditlån samt enhver optagelse af størst mulige lån til realkredit institut, 

uanset størrelse og vilkår.  

 

18.2 Lejer er berettiget til 14 dage efter lejeforholdets ophør at lade aftalen aflyse uden, at dette kræver 

tiltrædelse af Lejer. Som dokumentation for nærværende aftales ophør overfor tinglysningsretten, kan 
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Udlejer fremsende kopi af ny lejeaftale vedrørende det lejede indgået med en ny lejer, lejers skriftlige 

opsigelse eller udskrift af fogedbogen, hvorved Lejer udsættes af det lejede. 

 

 

§19. OMKOSTNINGER. 

19.1 Parterne afholder hver i sær omkostningerne til egen rådgiver i forbindelse med oprettelsen af nærvæ-

rende aftale. 

 

  

 

Frederikshavn, den     /    2016  Frederikshavn, den    /     2016 

Som Udlejer:    Som Lejer: 

 

__________________________  ________________________________ 
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