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1 (Åben) Økonomiske scenarier for ny svømmehal i Skagen
Sags ID: EMN-2016-03289

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med salg af Hedebo Skolen i Skagen er der af køber udarbejdet et 

skitseprojekt for opførelse af en ny svømmehal placeret på arealet ved den centrale 

rundkørsel ved indkørslen til Skagen.

I dag varetages svømmehalsdriften i Skagen af Skagen Kultur- og Fritidscenter på 

Kirkevej 19.

Som en indgang til at vurdere den fremtidige svømmehalsdrift i Skagen er der set på 3 

scenarier for drift af svømmehal i Skagen:

Scenarie 1:

Skagen Kultur- og Fritidscenter, herefter SKFC, fortsætter med samme koncept som i 

dag. Dvs. med svømmehal, idrætshal, køkken og værelsesudlejning.

Scenarie 2:

SKFC nedlægges – både svømmehal, idrætshal, køkken og værelsesudlejning – og 

svømmehalsdelen flyttes til ”Lille Skagen” på Hedeboarealet. Der er ikke i det 

foreliggende materiale inddraget overvejelser i forhold til hvad der skal ske med de øvrige 

aktiviteter i SKFC i tilfælde af at hele anlægget lukkes. Det vil først ske i en eventuel 

efterfølgende analyse, hvor der udover de økonomiske forhold også inddrages 

indholdsmæssige aspekter.

Scenarie 3:

Svømmehallen flyttes til ”Lille Skagen” på Hedeboarealet, mens resten af den nuværende 

SKFC anlæg fortsætter uændret på den nuværende adresse på Kirkevej 19, 9990 

Skagen.

Der er tilknyttet et notat til sagen – ”Notat: Økonomiske scenarier for ny svømmehal i 

Skagen” – der nærmere beskriver de 3 scenarier og deres forudsætninger.

Derudover er der tilknyttet bilag – ”Analyse af økonomi omkring SKFC” – som i detaljer 

beskriver de økonomiske modeller, der ligger til grund for de 3 scenarier.

I sammenligningen af de 3 scenarier er det forudsat at driftsudgifterne i en ny svømmehal 

på Hedebo har samme størrelse som driftsudgifterne har i svømmehallen i SKFC i dag. 

Den økonomiske sammenligning af de 3 scenarier viser, at under de opstillede 

forudsætninger er scenarie 1 det billigste.

Især forudsætninger for scenarie 2 – nedlæggelse af hele det eksisterende anlæg – vil 

kræve en større indholdsmæssig analyse, hvis dette scenarie ønskes undersøgt 

nærmere. Der kan her kort peges på forhold som:
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 Behovet for yderligere kapacitet på idrætshal

 Løsning af spørgsmålet med overnatningerne i dag i SKFC

 Øget åbningstid i den nye svømmehal – med et niveau som i dag findes i

Frederikshavn og Sæby svømmehaller

 Løsning af spørgsmålet om de arrangementer der i dag afvikles i SKFC

Løsning af disse forhold vil alle føre til øgede udgifter, som gør scenarie 2 dyrere og 

dermed gør udgiftsforskellen til scenarie 1 større. Direktionen foreslår derfor, at der ikke 

arbejdes videre med scenarie 2 og dermed, at idrætshaller, køkken og 

overnatningsfaciliteter som minimum fortsat består i det eksisterende SKFC anlæg.

Dermed står der et valg mellem scenarie 1 og scenarie 3 tilbage.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget, af hensyn til de økonomiske 

konsekvenser, vælger scenarie 1 for fremtidig svømmehalsdrift.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Økonomiudvalgets flertal tiltræder indstillingens scenarie 1.

Jytte Høyrup (V) og Jens Ole Jensen (V) begærer sagen i byrådet.

Bilag

 Bilag til byrådsmøde - Notat - økonomiske scenarier for svømmehal i Skagen
(1745932 - EMN-2016-03289)

 Bilag til byrådsmøde - Analyse af økonomi omkring SKFC.xlsx (1745931 - EMN-
2016-03289)

 Skagen Kultur- og Fritidscenter - opførelse af ny svømmehal og kommunal
deponering i forbindelse hermed - notat fra BDO (1745625 - EMN-2016-03289)
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2 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter - ansøgning om lån
Sags ID: EMN-2016-03188

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den erhvervsdrivende Fond, Skagen Kultur- og Fritidscenter, i det følgende SKFC, har i 

mail af 6. december 2016 fremsendt ansøgning om lån til energibesparende 

investeringer.

Der søges om lån til følgende formål:

- Vandbehandlingsanlæg, 4.774.800 kr.

- Termotæppe til 2 små bassiner, 239.000 kr.

- Urinaler uden vand, 32.400 kr.

- Vandhaner og toiletter, 88.800 kr.

I alt søges der om et lån på 5.135.000 kr. I bilag til sagen, ”Bilag til ansøgning om lån til 

energibesparende investeringer”, beskrives de enkelte investeringer i detaljer. I bilagene, 

13398 – Notat vedr. energioptimering af SKFC og 13398 – Energimærke for Skagen 

Kultur- og Fritidscenter, har det rådgivende ingeniørfirma, Brix og Kemp, foretaget en 

vurdering af energibesparelsen i investeringerne. SKFC vurderer, at energibesparelsen 

årligt udgør 210.000 kr. – svarende til en besparelse på energiudgifterne på 30% i forhold 

til niveauet i dag. Dermed anlægger SKFC en mere forsigtig vurdering af 

besparelsespotentialet end Brix og Kemp. 

SKFC søger om en kommunegaranti til at optage lån i Kommunekredit eller alternativt et 

rentefri kommunelån, der afdrages over 25 år – svarende til investeringernes 

tilbagebetalingstid.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet ansøgning om lån til samme formål på møde 

den 22. juni 2016. Ansøgning om lån til de 4 ovennævnte formål blev ikke imødekommet, 

men blev udskudt til der er en afklaring af om de nævnte investeringer er låneberettigede 

formål. Denne afklaring er ikke opnået, idet Social- og Indenrigsministeriet endnu ikke har 

svaret på Frederikshavn Kommunes henvendelse om spørgsmålet. Det er BDO’s, 

kommunens revision’s, holdning, at de overnævnte investeringer ikke er omfattet af 

lånebekendtgørelsens regler og den fortolkning af regelsættet som praktiseres i dag, og 

dermed ikke er låneberettigede udgifter. Der vil derfor skulle deponeres det tilsvarende 

beløb i tilfælde af, at der gives en kommunegaranti til lånet. En eventuel deponering 

frigives med 1/25 de kommende 25 år. Renterne frigives løbende.
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SKFC gør opmærksom på, at svømmehallen ikke kan leve op til de nye krav til 

vandkvaliteten, som træder i kraft den 1. juli 2017, hvis ikke der investeres i det nye 

vandbehandlingsanlæg. SKFC har igennem længere tid været i forhandling med Jysk 

Svømmebads-Teknik om levering af et nyt vandbehandlingsanlæg. På grund af lang 

leveringstid og det forhold af flere andre svømmehaller også har brug for nye 

vandbehandlingsanlæg har SKFC behov for en hurtig afklaring.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 drøfte om man ønsker at imødekomme ansøgningen fra Skagen Kultur- og

Fritidscenter

 Skagen Kultur- og Fritidscenter får en kommunal garanti for et 25 årligt lån i kredit

på 5.135.000 kr., såfremt man beslutter, at imødekomme ansøgningen

 Frederikshavn Kommune deponerer 5.135.000 kr. i overensstemmelse med

revisionens vurdering, og herefter afventer Social- og Indenrigsministeriets svar.

 der indarbejdes en frigivelse af deponeringen fra budget 2018 på 205.400 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Økonomiudvalgets flertal tiltræder at imødekomme ansøgningen og foretage en 

tilsvarende deponering. Hvis der opnås positivt tilsagn fra Staten frigøres deponeringen. 

Denne beslutning forudsætter, at Skagen Kultur- og Fritidscenter anmodes om, sammen 

med den kommunale administration, at udarbejde et overblik over hvordan 

svømmehallen kan udvikles og opgraderes.

Jytte Høyrup (V) og Jens Ole Jensen (V) kan ikke imødekomme ansøgningen.

Bilag

 Låneansøgning-5.133.800 kr (1740958 - EMN-2016-03188)
 Bilag til låneansøgning-5.133.800 kr.-v2 (1740957 - EMN-2016-03188)
 13398 - Notat vedr. energioptimering af SKFC, d. 20160525 (1327848 - EMN-

2015-01525)
 13398 - Energimærke for Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990

Skagen (1327850 - EMN-2015-01525)
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3 (Åben) Forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01 dagligvarebutik Chr. X´s Vej 
51, Skagen
Sags ID: GEO-2015-21315

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
På baggrund af udvalgets behandling af principiel forespørgsel samt indkomne 

synspunkter i foroffentlighedsfasen om udvidelsen af Skagens bymidte, fremlægger 

Center for Teknik & Miljø forslag til lokalplan og tilhørende tillæg 15.12 til 

Kommuneplanen, der skal gøre det muligt at opføre en ny dagligvarebutik på 1500 m2 på 

Chr. X´s Vej 47 – 59A i Skagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01, samt forslag til 

kommuneplantillæg 15.12 udsendes til offentlig debat i 8 uger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Bilag

- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.12_24. nov. 2016_Bilag til PMU 6. dec. 
2016 (1732846 - GEO-2015-21315)

- Forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01, bilag til Plan- og Miljøudvalgsmøde den 6. 
dec. 2016_24.11.2016 (1733275 - GEO-2015-21315)
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4 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.O.15.09.01, Rådhusparken i 
Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-01935

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE. O.15.09.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.29 til 

kommuneplanen, der skal skabe mulighed for en omdannelse af Rådhusparken i 

Frederikshavn har i perioden fra den 29. juni til den 31. august 2016 været fremlagt til 

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

refereret og kommenteret i det indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen som bilag.

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

byrådet, at lokalplan FRE.O.15.09.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.29 til 

kommuneplanen vedtages, med de ændringer der fremgår af indsigelsesnotatet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalget anbefaler, at rådhuspladsens indretning ses i sammenhæng hermed.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

 Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan FRE.O.15.09.01 Rådhusparken i 
Frederikshavn, bilag til PMU 6. dec. 2016 (1730623 - GEO-2016-01935)

 Lokalplan FRE.O.15.09.01 Rådhusparken, bilag til Plan- og Miljøudvalgsmøde 6. 
december 2016 (1731201 - GEO-2016-01935)

 Kommuneplantillæg 15.29, bilag til PMU 6. dec. 2016 (1731223 - GEO-2016-
01935)



Frederikshavn Byråd - 19-12-2016 19:00 Side 9 af 37

5 (Åben) Forslag til tillæg nr 11 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan - Separering af område ved Mette Billes Vej mv
Sags ID: GEO-2016-03257

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Med nærværende tillæg til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet for et 

område ved Mette Billes Vej, og en ejendom på Stenstrupsgade 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 på 35 %, 50 % for 

kvælstof og 35 % for fosfor fra området.

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

separate systemer.

Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres 

i forhold til en forøget regnintensitet.

Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret 

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

mere stabil anlægsstyring.

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

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

derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at forslag til tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 

2012-2016 udsendes i offentlig debat.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Bilag

- Forslag til spildevandsplantillæg nr. 11 - Separering af Mette Billes Vej m.fl. i 
Frederikshavn (1727922 - GEO-2016-03257)

- Bilag 1a_Oplandsskemaer - Mette Billes Vej mfl (1727920 - GEO-2016-03257)
- Bilag 1b_Oplandsskemaer - Stenstrupsgade 30 (1727917 - GEO-2016-03257)
- Bilag 2a_Udløbsskemaer - Mette Billes Vej mfl (1727914 - GEO-2016-03257)
- Bilag 2b_Udløbsskemaer - Stenstrupsgade 30 (1727909 - GEO-2016-03257)
- Mette Billesvej T_01 (1727908 - GEO-2016-03257)
- Stenstrupsgade T_02 (1727907 - GEO-2016-03257)
- Miljøscreeningsskema - Tillæg nr 11 - Separering af Mette Billes Vej mv 

(1727906 - GEO-2016-03257)



Frederikshavn Byråd - 19-12-2016 19:00 Side 11 af 37

6 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Økonomiudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-00226

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

overslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Økonomiudvalgets samlede anlægsbudget indstilles frigivet. Bevillingen finansieres af de 

på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Pulje vedrørende Knivholt Hovedgård 779.000 kr.

Planlagt bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner 5.348.000 kr.

Køb og Salg -5.000.000 kr.

Energirenoveringer 4.230.000 kr.

Energibyen, Projektudvikling 1.115.000 kr.

Samarbejdsportal 870.000 kr.

Bygninger overgået til projektudvikling 1.547.000 kr.

Erhvervs-, turisme- og kulturelle formål 1.181.000 kr.

Bæredygtigt Børneområde 13.725.000 kr.

Strategisk byudvikling – Frederikshavn midtby 776.000 kr.

Salg af Ørnevejens Skole -11.000.000 kr.

Skolevedligeholdelse 7.742.000 kr.

Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg 500.000 kr.

I alt 21.813.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 

21.813.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.
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Bilag
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7 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-02979

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 

Miljøudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Nedrivningspulje, opland 487.500 kr.

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

byrådet, at rådighedsbeløbet på Plan- og Miljøudvalgets område frigives, som overfor 

anført, med i alt 487.500 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Bilag
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8 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs 
budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-02978

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Slidlag 6.695.000 kr.

Vejprojekter 5.267.000 kr.

Renovering af kørebaner 11.464.000 kr.

Koordinerende belægningsarbejder 9.878.000 kr.

Kystfodring 1.182.000 kr.

Renovering af vejbelysningsanlæg 1.521.000 kr.

Broer, tunneller og underløb 858.000 kr.

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 592.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejde 62.000 kr. 

Vejafvandingsbidrag 1.471.000 kr.

Bådebroer m.v. 3.641.000 kr.

Matrikulære berigtigelser 192.000 kr.

I alt 42.823.000 kr.

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

at rådighedsbeløbene på Teknisk Udvalgs område frigives, som ovenfor anført, med i alt 

42.823.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk UdvalgDato: 05-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.
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Bilag
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9 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønsket frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Digitalisering af skoleområdet                           3.596.000 kr.

Administration af anlægsprojekter – skoleområdet 1.256.000 kr.

Administration af anlægsprojekter – daginstitutionsområdet    414.000 kr.

Udvikling af den digitale daginstitution              2.110.000 kr.

I alt                                       7.376.000 kr.

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Børne- og 

Ungdomsudvalget frigives, som ovenfor anført med i alt 7.376.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 01-12-2016
Indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Bilag
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10 (Åben) Anlægbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-03170

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under KFU´s 

budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Anlægstilskud 1.071.000 kr.

Anlægsdel af tilskud til foreninger 1.947.000 kr.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Kultur- og Fritidsudvalgets 

område frigives, som ovenfor anført, med i alt 3.018.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 07-12-2016
Anbefales.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Bilag
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11 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Socialudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-03168

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
SOU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Loftslifte til plejeboliger 341.000 kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at rådighedsbeløbene på Socialudvalgets område frigives, som ovenfor 

anført, med i alt 341.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Irene Hjortshøj og Pia Karlsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Bilag
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12 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedbeløb -
Sundhedsudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-03165

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.090.000 kr.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Sundhedsudvalgets område 

frigives, som ovenfor anført, med i alt 1.090.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 13-12-2016
Indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Bilag
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13 (Åben) Lånoptagelse for 2016
Sags ID: EMN-2016-03353

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetlægningen for 2016, blev der indregnet en forventet låneadgang 

på 48,8 mio. kr. Den er sammensat af projekter/områder med automatisk låneadgang og 

projekter hvortil der er søgt diverse lånepuljer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor 

Frederikshavn Kommune har modtaget tilsagn om dispensation fra lånebekendtgørelsen. 

Efter vedtagelse af budgettet for 2016 er der til dato givet tillægsbevillinger til yderligere 

lånoptagelse på 27,9 mio. kr. heri indgår som en væsentlig del den overførte låneadgang 

fra 2015. Herudover forventes der, at der bliver givet bevilling til yderligere lånoptagelse 

vedr. etablering af midlertidige flygtningeboliger på 3,7 mio. kr.

På baggrund af en fornyet gennemgang af det forventede regnskab for 2016 pr. 30. 

november 2016, er der opgjort en samlet låneadgang på 55,6 mio. kr. Heraf er der 

optaget lån i januar 2016 på 25,0 mio. kr. (Likviditetslån).

Der er således en forventet resterende låneadgang for 2016 på 30,6 mio. kr.  

De seneste års erfaringer viser, at der er optaget for meget i lån i forhold til de faktiske 

låneberettigede udgifter i regnskabsåret. Som en forsigtighedsforanstaltning anbefales 

det derfor, at der på nuværende tidspunkt kun optages et lån på 25,0 mio. kr.  

Såfremt det ved regnskabsafslutningen viser sig, at der er afholdt flere låneberettigede 

udgifter end forventet på nuværende tidspunkt, vil der blive fremsendt en ny sag for 

yderligere lånoptagelse af der resterende beløb, inden udgangen af april 2017. Såfremt 

der er hjemtaget for meget i lånoptagelse, vil dette blive modregnet i låneoptagelsen for 

2017.    

I den udstrækning den budgetterede lånoptagelse ikke udnyttes fuldt ud i 2016, vil der i 

forbindelse med overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 af låneberettigede 

udgifter, blive overført den tilhørende lånefinansiering.

I kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet i forbindelse med kommunens 

lånoptagelse skal træffe beslutning om lånestørrelse samt løbetid.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der optages et lån 

på 25.000.000 kr. med en løbetid på 25 år.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Bilag
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14 (Åben) Tillægsbevilling - prisfastsættelse af lejeaftaler for mobilmaster 
og antenner
Sags ID: EMN-2016-00937

Sagsbehandler: Jeanette Beck Kristensen

Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Gennem samarbejdet i Business Region North Denmark (BRN) er der udarbejdet forslag 

til fælles leje- og kontraktvilkår for opstilling af mobilmaster og- antenner. 

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale byrådet at vedgå disse fælles 

leje- og kontrakts vilkår.

I BRN arbejdes der med et projekt for at sikre de 11 nordjyske kommuner en bedre 

dækning af såvel mobil- som bredbånd i regionen. Projektet har arbejdet med at afdække 

og undersøge mulige barrierer for udbredelsen af såvel mobil- som bredbånddækningen 

og danne grundlag for løsninger af disse.

Kommunerne og Regionen kan bidrage indirekte til at understøtte bedre mobil- og 

bredbådsdækning ved at reducere udbydernes barrierer og dermed støtte deres 

prioritering af, at udvikle infrastrukturen i Nordjylland. Dermed sikrer kommunerne og 

Regionen, at betingelserne for vækst, erhvervsudvikling og bosætning i Nordjylland kan 

fastholdes og forbedres. Det er i denne kontekst, at disse tiltag skal ses. I relation til den 

nedgang i lejeindtægt skal Frederikshavn Kommune samtidig se på den værdi, det giver 

for den enkelte borger og virksomhed, at kommunen er med til at fremtidssikre ny 

teknologi i kommunen.

Som en del af projektet er der udarbejdet en ”Fælles mastepolitik” for Nordjylland, som 

BRN’s bestyrelse har vedtaget at anbefale på sit møde i februar 2016.

BRN bestyrelse anbefaler derfor de nordjyske kommuner:

At anvende Energistyrelsens Metode 1 for arealer til Masteleje, og at anvende 

Energistyrelsens Metode 2 for arealer til montering af antenner på bygningsdele –

se ”Notat om beregningsmodeller for mobilmaster og antenner”.

Disse metoder er også anvendt i Region Fyn og på Sjælland, der har igangsat og 

gennemført tilsvarende, og vil således være understøttende for teleindustriens ønsker om 

ensartede vilkår på et nationalt plan. I de nordjyske kommuner som er med i BRN 

samarbejdet har 9 ud af 11 kommuner vedtaget at bruge metoderne.
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Anbefalingen baseres på en vurdering af, at metode 1 er både den mest gennemskuelige 

prisfastsættelse for såvel teleudbyder som udlejer, og det er samtidigt den administrativt 

letteste model at anvende.

Metoden egner sig dog ikke på samme gennemskuelige måde for bygningsdele, idet 

bygningsdelens reelle markedsværdi har større indbyrdes variation, og monteringen af 

antenner kan have betydning for såvel bygningens konstruktion som arkitektonisk 

indflydelse, hvilket metode 2 kan tage højde for.

Lejepriser for lejemål i cloostårnet reguleres efter særligt takstblad og efter andel for leje 

af teknikrum ”lejepriser for placering af radiokommunikationsudstyr i Cloostårnet”, og 

påvirkes ikke af aktuelle sag og beregningsmetode.

Økonomi:

Anvendelsen af ovennævnte beregningsmodeller, reducerer kommunens lejeindtægter 

væsentligt. Den samlede årlige lejeindtægt er pt. på ca. 427.233,-.  Årlig mindre 

lejeindtægt er på 245.833,- kr. og har betydning for flere udvalg. 

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 kommunen for fremtiden anvender Metode 1 for beregning af arealleje ved

masteopstilling

 kommunen for fremtiden anvender metode 2 for beregning af arealleje ved

antennemontering på bygningsdele

 aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2017

 der ved genforhandling af alle eksisterende lejeaftaler for arealleje til

masteopstilling og antennemontering genforhandles med anvendelse af de

vedtagne beregningsmodeller

 Ejendomscenteret bemyndiges til at tilrette kontraktslige vilkår, således disse er

ensartet med regionens 11 kommuner og Region Nordjylland

 der gives en tillægsbevilling på 62.890 kr. til Kultur og Fritidsudvalget på grund af

mistede indtægter som følge af beregning af arealleje ved masteopstilling og

antennemontering, finansieret af likvide midler i budgetår 2017 og øvrige

budgetoverslagsår

 der gives en tillægsbevilling på 20.304 kr. til Teknisk udvalg på grund af mistede

indtægter som følge af beregning af arealleje ved masteopstilling og

antennemontering, finansieret af likvide midler i budgetår 2017 og øvrige

budgetoverslagsår

 der gives en tillægsbevilling på 162.639 kr. til Økonomiudvalget på grund af

mistede indtægter som følge af beregning af arealleje ved masteopstilling og

antennemontering, finansieret af likvide midler i budgetår 2017 og øvrige

budgetoverslagsår

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.
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Bilag

 Oversigt over master og antenner - nuværende og nye lejeaftaler (1738682 -
EMN-2016-00937)

 Notat om beregningsmodeller for mobilmaster og antenner (1740611 - EMN-
2016-00937)
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15 (Åben) Fastsættelse af priser for bolig- og erhvervsgrunde 2017
Sags ID: EMN-2016-03047

Sagsbehandler: Jette Højriis

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har bolig- og erhvervsgrunde til salg som katalogvarer. Oversigt 

over bolig- og erhvervsgrunde vedlægges som bilag 1.

Pr. 1. december 2016 har Ejendomscenteret i 2016 solgt 2 boliggrunde samt 3 

erhvervsgrunde, hvilket fremgår af bilag 1.

Ejendomscenteret indstiller, at priserne for bolig- og erhvervsgrunde fastholdes i 2017, 

idet Ejendomscenteret vurderer, at priserne svarer til markedsprisen.

I lighed med 2016 indstiller Ejendomscenteret, at der ikke iværksættes kampagner for 

salg af boliggrunde til nedsat pris i 2017.

Sæbygårdvej 13, 9300 Sæby - erhvervsjord

Ejendomscenteret har modtaget henvendelse om køb af erhvervsjord beliggende 

Sæbygårdsvej 13, Sæby – vist på kortbilag 2. Ejendommen har tidligere været udbudt til 

salg for 1.240.000 kr. ekskl. moms, men der indkom ingen konditionsmæssige købstilbud. 

Ejendomscenteret har nu udbudt ejendommen til salg for 1.080.000 kr. ekskl. moms og 

indstiller, at ejendommen indgår i det samlede katalog over erhvervsgrunde til salg. 

Ejendomscenteret har bemyndigelse til, at gennemføre salget lig øvrige ejendomme i det 

samlede katalog over erhvervsgrunde.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

 salgsprisen for boliggrunde forbliver uændret

 salgsprisen for erhvervsgrunde forbliver uændret

 der ikke iværksættes kampagner i 2017 for salg af boliggrunde til nedsat pris

 erhvervsgrunden på Sæbygårdvej 13, Sæby udbydes til salg for 1.080.00 kr.

ekskl. moms og indgår det det samlede katalog over erhvervsgrunde til salg.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.
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Bilag

 Bilag 1 - Oversigt over bolig- og erhvervsgrunde til salg i 2017 (1721380 - EMN-
2016-03047)

 Bilag 2 Sæbygårdvej 13 (1722941 - EMN-2016-03047)
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16 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet har i forbindelse med budget 2017 besluttet at tilbyde forældre mulighed for 

økonomisk tilskud til pasning af egne børn.

På den baggrund er der beregnet takster for pasning af egne børn for 2017. Samtidig er 

taksterne for SFO på Heldagsskolen ændret i budget 2017.

Taksterne pr. 1. januar 2017 for tilskud til pasning af egne børn og SFO på 

Heldagsskolen er følgende:

2016 2017

Tilskud til pasning af egne børn

24 uger – 2 år 10 mdr. – tilskud pr. måned  5.115  

2 år 11 mdr. – 5 år (skolestart) – tilskud pr. måned  3.174 

Heldagsskole SFO

Morgenplads pr. måned 320 395

Eftermiddagsplads pr. måned 400 495

Fuldtidsplads pr. måned 720 890

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende nye takster for pasning af egne børn 

og Heldagsskolens SFO pr. 1.januar 2017.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 01-12-2016
Godkendt. Stigningen skal ske over 2 år for Heldagsskolen SFO.

Nye takster for 2017 er:

Morgenplads            360
Eftermiddagsplads   450
Heldagsplads           810

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.
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Bilag
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17 (Åben) Beskæftigelsesplan 2017 
Sags ID: EMN-2016-01768

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/LAR/BR

Sagsfremstilling
Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i 

kommunerne, udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for 

beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som skal danne udgangspunkt for 

kommunernes beskæftigelsesplaner. 

Nedenfor er de fire beskæftigelsespolitiske mål for 2017 vist. Målene understøtter 

regeringens og beskæftigelsesministerens udmeldinger på beskæftigelsesområdet, 

herunder ambitionen om at få flere i arbejde og at opkvalificere arbejdsstyrken for at 

matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.

 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 Flere unge skal have en uddannelse

 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige

kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.

 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

De første 3 beskæftigelsespolitiske mål er videreført fra 2016, mens mål nr. 4, omkring 

integrationsindsatsen, er nyt. Det skal dog bemærkes, at Frederikshavn Kommune i 2016 

udarbejdede et lokalt mål omkring integrationsindsatsen, hvor fokus var på, at flere skulle 

i arbejde eller uddannelse. Det lokale mål betyder, at vi er på forkant med ministerens 

mål.

Processen omkring Beskæftigelsesplan 2017

På møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) den 12. september 2016 blev det første 

udkast til Beskæftigelsesplan 2017 drøftet. LAR godkendte planen med følgende 

bemærkninger:

Integrationsindsatsen:

 Det er vigtigt, at få fremhævet om praktikpladserne skal findes på offentlige eller

private virksomheder.

 Det bør overvejes, om det er hensigtsmæssigt at etablere branchepakker inden

for ældreområdet. På ældreområdet er der i dag forholdsvis mange personer i

virksomhedspraktik og de ældre møder i forvejen mange forskellige personer fra

kommunen og private leverandører.
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 Integrationsindsatsen har et stort fokus på den enkelte borger på

integrationsprogrammet, med risiko for at de ordinært ansatte glemmes i

indsatsen. Det er vigtigt, at få inddraget de ordinært ansatte i indsatsen, for at

undgå utilsigtede reaktioner omkring integrationsborgere som deltager i praktik.

Det er vigtigt, at få fremhævet at integrationsborgere er en del af løsningen på

arbejdsmarkedet, og ikke en ressource som fortrænger den ordinære

arbejdskraft.

 Integrationsindsatsen indeholder også en social udfordring i forhold til at få

netværk og et fritidsliv uden for arbejdstid. Det er vigtigt, også at holde fokus på

den sociale udfordring.

Opkvalificering:

 Det er vigtigt, at opkvalificeringsindsatsen har et længere sigte end 2017 og

anlægger et perspektiv over f.eks. en 5 årig periode, sådan så vi har en

veluddannet arbejdsstyrke, som er attraktiv for virksomhederne. Virksomhederne

og uddannelsesinstitutionerne kan med fordel inddrages mere aktivt med henblik

på at drøfte en langsigtet strategi for opkvalificering. At det politiske ansvar for

uddannelseshjælpsmodtagerne er flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget, er et skridt i

den rigtige retning.

 I forbindelse med udflytningen af MARTIN hvor mange mistede deres job blev

der afholdt et møde på MARTIN, hvor der blev aftalt at igangsætte en række

initiativer. Umiddelbart kan det dog se ud til, at der er gennemført forholdsvis få

tiltag, hvilket kan betyde, at vi har mistet chancen for at få opkvalificeret ledige fra

MARTIN.

 Socialt ansvar handler om mere end at tage ansvar for de svageste, men ligeså

meget om at udvise ansvar over for de fag og den branche virksomheden er

baseret på.

Unge:

 Der er en udfordring i forhold til at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne.

Det kunne måske være en ide at arbejde med at give de unge et bedre indblik i

hvad f.eks. en maskinmester laver. Det er vigtigt, at få bygget bro ud til de

virksomheder som har erhvervsuddannede ansat, for at inspirere de unge.

 En lærlingekoordinator kunne være en vigtig indsats i forhold til at få flere unge i

gang med en erhvervsuddannelse og koordinere indsats i et netværk på tværs af

virksomhederne. På det maritime område eksisterer der i dag en lignende indsats

i regi af MARCOD, som der med fordel kan drages erfaringer fra.

Lærlingekoordinatoren kunne f.eks. også arbejde på voksenelev området.

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget vil Center for Arbejdsmarked præsentere 

beskæftigelsesplanen i oversigtsform og gennemgå de vigtigste udfordringer, indsatser 

og mål for 2017. Præsentationen skal ses som et oplæg til udvalgets medlemmer med 

henblik på drøftelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer.
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Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt i bilag og skal ses som et 

arbejdsdokument, der løbende revideres, efterhånden som de politiske udvalg og råd 

behandler sagen.

Den videre proces er som følger:

 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd afgiver afsluttende kommentarer (november

2016)

 Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender Beskæftigelsesplan 2017

(december 2016)

 Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2017 (december 2016)

 Beskæftigelsesplan 2017 offentliggøres (januar 2017).

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 

Beskæftigelsesplan 2017 og sender den til kommentering i Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 10-10-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dato: 17-11-2016
Rettelsesark til beskæftigelsesplanen udleveret i mødet. Vedhæftes referatet som bilag.

Rådet anbefaler beskæftigelsesplanen og rettelser over for Arbejdsmarkedsudvalget og 
Byrådet med følgende bemærkninger:

- At en udvidelse af beskæftigelseskoordinatorfunktionen indgår i det kommende arbejde 
med Beskæftigelsesplan 2017. 

Fraværende: Jørgen Helledie, René Johansen, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup, Jens Peter Faldt og Lars Hostrup.

Supplerende sagsfremstilling
Beskæftigelsesplanen er behandlet i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd med afsluttende 
kommentarer.

Indstilling
Børn-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget

 drøfter og godkender Beskæftigelsesplan 2017
 anbefaler byrådet, at godkende Beskæftigelsesplan 2017

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 05-12-2016
Godkendt.

Bilag
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 Beskæftigelsesplan 2017 for Frederikshavn Kommune (1359099 - EMN-2016-
01768)
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18 (Åben) Henvendelse fra SF vedrørende kontanthjælpsloftet og 225 
timers-reglen
Sags ID: EMN-2016-03156

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Christina Lykke Eriksen har bedt om, at få følgende optaget på byrådets dagsorden og 

beder borgmesteren give byrådet en redegørelse for virkningerne af den borgerlige 

regerings genindførelse af kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen.

Hvor mange i Frederikshavn Kommune rammes af kontanthjælpsloftet og 225 timers-

reglen?

Den borgerlige regerings argument for forringelsen af kontanthjælpsmodtagernes 

levevilkår er, at det skal kunne betale sig at arbejde. 

Borgmesteren/Jobcenteret bedes oplyse, i hvilken udstrækning der i Jobcenterregi er 

ledige jobs til de mennesker, der rammes af kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen. 

Og hvad sker der med kontanthjælpen for de mennesker, der afslår et tilbudt job, de er 

kvalificerede til?

Lovgivningen sikrer borgerne mulighed for dækning af udgifter, såfremt de har været 

udsat for ændringer i de økonomiske forhold, f.eks. den borgerlige regerings 

nedskæringer på kontanthjælpen.

Eksempler på udgifter, man kan søge støtte til som kontanthjælpsmodtager, kan være 

 hjælp til betaling af husleje

 sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende

 flytteudgifter

 udgifter i forbindelse med samvær med børn

 friplads i daginstitutioner

I hvilken udstrækning har den borgerlige regerings nedskæringspolitik over for 

kontanthjælpsmodtagerne medført yderligere udgifter for Frederikshavn Kommune, og i 

hvilken udstrækning dækkes disse udgifter af staten?

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.



Spørgetid for byrådets medlemmer 
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19 (Lukket) Eventuelt køb af Ivar Huitfeldts Vej 4 og Højrupsvej 2D
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20 (Lukket) Salg af arealer beliggende Nordens Alle 6 og Virkelyst 14, 
Sæby
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Notat: Økonomiske scenarier for ny svømmehal i Skagen. 

 

Det ønskes, at der ses på 3 scenarier for drift af svømmehal i Skagen: 

Scenarie 1: 

Skagen Kultur- og Fritidscenter, herefter SKFC, fortsætter med samme koncept som i dag. Dvs. med 

svømmehal, idrætshal, køkken og værelsesudlejning. 

Scenarie 2: 

SKFC nedlægges – både svømmehal, idrætshal, køkken og værelsesudlejning – og svømmehalsdelen flyttes 

til ”Lille Skagen” på Hedeboarealet. 

Scenarie 3: 

Svømmehallen flyttes til ”Lille Skagen” på Hedeboarealet, mens resten af den nuværende SKFC anlæg 

fortsætter uændret på den nuværende adresse på Kirkevej 19, 9990 Skagen. 

Der er udarbejdet en økonomisk sammenligning af de 3 scenarier. Denne sammenligning bygger på nogle 

forudsætninger, som er følgende: 

Fælles forudsætninger for alle modeller: 

1. Samtlige kommunale udgifter i perioden 2017 til 2037 opgøres. 

2. Udgifterne opgøres i 2015 priser 

3. Spørgsmålet om en eventuel deponeringsforpligtigelse forbundet med opførelse af en svømmehal 

på Hedebo løses. 

4. I takt med at de nuværende lån i SKFC afvikles frigøres der enten øgede midler i SKFC til fx 

renovering eller hos kommunen til at nedsætte det kommunale tilskud. Det er her i scenarie 1 

forudsat, at tilskuddet uændret er 4.903.754 kr. til SKFC i alle årene – således der bliver et stigende 

beløb til rådighed i SKFC. 

 

Scenarie 1: 

1. SKFC modtager i hele perioden samme tilskud som i 2015 – svarende til 4.903.754 kr. årligt. 

2. Kommunen giver SKFC et lån på 5.000.000 kr. i 2017 som afdrages med 250.000 kr. over de næste 

20 år eller garanterer for et lån i Kommunekredit med deponering til følge. 

3. Fremtidig vedligeholdelse af anlægget afholdes indenfor SKFC's eksisterende 

vedligeholdelsesbudget. Dvs. at der ikke bliver behov for yderligere fremtidig kommunal tilførsel af 

midler end det aftalte driftstilskud. 

 

Scenarie 2: 

1. Kommunen yder fortsat tilskud til SKFC til ydelserne på den eksisterende gæld på 17,5 mio. kr. 

2. Udgifter til nedrivning af anlægget er her skønsmæssigt anslået til xx mio. kr. af økonomiafdelingen. 
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3. Salg af grund er her skønsmæssigt anslået til xx mio. kr. af økonomiafdelingen, og at der kan findes 

en køber til grunden 

4. Leje af ny svømmehal 5,0 mio. kr. årligt 

5. Driftsudgifter og driftsindtægter i den nye svømmehal sættes til samme niveau som i dag i SKFC 

med den eksisterende åbningstid.  

6. Der kan findes en løsning på de ca. 6.800 overnatninger som der er på SKFC i dag. 

7. Der kan findes en løsning på de arrangementer som afholdes i SKFC i dag 

8. Der findes haltid til de foreninger som i dag bruger idrætshallen i SKFC 

9. Udvendig vedligeholdelse af den nye svømmehal varetages af udlejer 

 

Scenarie 3: 

1. Kommunen yder fortsat tilskud til SKFC til ydelserne på den eksisterende gæld på 17,5 mio. kr. 

2. Kommunen yder fortsat tilskud til SKFC til idrætshaller som i dag – 0,9 mio. kr. 

3. Udgifter til nedrivning af svømmehal er af Ejendomscenteret anslået til at udgøre xx mio. kr. Hertil 

kommer mellem xx og xx mio. kr. til etablering af ny facade. 

4. Salg af grund anslås af Ejendomscenteret til xx – xx mio. kr. og at der kan findes en køber til 

grunden – der regnes med en salgspris på xx mio. kr. 

5. Leje af ny svømmehal 5,0 mio. kr. årligt 

6. Driftsudgifter og driftsindtægter i den nye svømmehal sættes til samme niveau som i dag i SKFC 

med den eksisterende åbningstid. Herunder at lejeindtægterne i det reducerede anlæg i SKFC kan 

opretholdes på et niveau som i dag. Og at indtægterne i køkkenet kan opretholdes på samme 

niveau som i dag. 

7. Der findes en løsning på nedrivning af den eksisterende svømmehal i SKFC. 

8. Udvendig vedligeholdelse af den nye svømmehal varetages af udlejer. 

 

Med ovenstående forudsætninger bliver de samlede udgifter i perioden 2017 til 2037 i de 3 scenarier: 

Scenarie 1: 104,0 mio. kr.  

Scenarie 2:  160,0 mio. kr. 

Scenarie 3: 177,6 mio. kr. 

De skønnede salgspriser for grunden, hvor SKFC ligger og de skønnede nedrivningspriser for svømmehal i 

SKFC eller hele SKFC er ikke indregnede i bilaget til byrådsmødet. 

Med ovenstående forudsætninger bliver de årlige kommunale udgifter i 2020 i de 3 scenarier i forhold til 

uændret drift af SKFC: 

Scenarie 1: (afhængig af formen på energilån i 2017) 0 / -0,05 mio. kr.  

Scenarie 2: merudgift ift. eksisterende drift 3,3 mio. kr. 

Scenarie 3: merudgift ift. eksisterende drift 4,2 mio. kr. 
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Med ovenstående forudsætninger bliver de årlige kommunale udgifter i 2037 i de 3 scenarier i forhold til 

uændret drift af SKFC: 

Scenarie 1: (afhængig af formen på energilån i 2017) 0 / -0,05 mio. kr.  

Scenarie 2: merudgift ift. eksisterende drift 1,8 mio. kr. 

Scenarie 3: merudgift ift. eksisterende drift 2,7 mio. kr. 

Ovenstående viser, at under de opstillede forudsætninger er scenarie 1 det billigste.  

Især forudsætninger for scenarie 2 – nedlæggelse af hele det eksisterende anlæg – vil kræve en større 

indholdsmæssig analyse, hvis dette scenarie ønskes undersøgt nærmere. Der kan her kort peges på forhold 

som: 

- Behovet for yderligere kapacitet på idrætshal 

- Løsning af spørgsmålet med overnatningerne i dag i SKFC 

- Løsning af spørgsmålet om de arrangementer der i dag afvikles i SKFC 

Løsning af disse forhold vil alle føre til øgede udgifter, som gør scenarie 2 dyrere og dermed gør 

udgiftsforskellen til scenarie 1 større. Direktionen foreslår derfor, at der ikke arbejdes videre med scenarie 

2 og dermed, at idrætshaller, køkken og overnatningsfaciliteter som minimum fortsat består i det 

eksisterende SKFC anlæg. 

 

Dermed står der et valg mellem scenarie 1 og scenarie 3 tilbage – dvs. valget mellem at flytte 

svømmehalsdelen fra det eksisterende SKFC anlæg til en nye svømmehal i ”Lille Skagen”. 
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3 modeller for en fremtidig svømmehal:

1. Vi fortsætter med SKFC som vi kører i dag

2. Vi nedlægger hele SKFC - både svømme- og idrætshaller - og flytter svømmelhal til Hedebo

3. Vi flytter kun svømmehallen fra SKFC til Hedebo og beholder resten af anlægget på SKFC

Økonomien i de 3 modeller - årlige udgifter

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Model 1, scenarie 1 4.903.754 4.903.754 9.903.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754

Model 1, scenarie 2 4.903.754 4.903.754 9.903.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754

Model 2 4.903.754 4.903.754 4.903.754 8.055.195 8.047.321 8.039.132 8.030.615 8.021.758 8.012.546 8.002.966 7.993.003 7.982.642 7.971.865

Model 3 4.903.754 4.903.754 4.903.754 8.933.663 8.925.789 8.917.600 8.909.083 8.900.226 8.891.014 8.881.434 8.871.471 8.861.110 8.850.333

Sammenligningen af økonomien over 21 år - fra 2017 til 2037

Samlet udgift 21 år 2015 priser Ændringer pr. driftsår - 2020 Ændringer pr. driftsår - 2037

Model 1, scenarie 1 103.978.834 0 0

Model 1, scenarie 2 102.978.834 -50.000 -50.000

Model 2 160.029.790 3.335.378 1.798.292

Model 3 177.599.150 4.213.846 2.676.760



2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754

4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754

7.960.658 7.949.003 7.936.881 7.924.274 7.911.163 7.897.528 7.883.347 6.502.046 6.502.046 6.502.046

8.839.126 8.827.471 8.815.349 8.802.742 8.789.631 8.775.996 8.761.815 7.380.514 7.380.514 7.380.514



Model 1:

Skagen Kultur og Idrætscenter fortsætter som i dag.

Dvs. med svømmehal og idrætshal på Kirkevej 19

Scenari 1: Nyt vandbehandlingsanlæg er ikke låneberettiget.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kommunalt tilskud 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754

Kommunal garanti for lån til nyt 

vandbehandlingsanlæg, deponering 5.000.000

SKFC afholder ydelserne på lån til nyt 

vandbehandlingsanlæg indenfor den 

eksisterende økonomi.

Frigivelse af deponering -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Samlet udgift pr. år til SKFC 4.903.754 4.903.754 9.903.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754

Samlede udgifter opgjort i 2015 priser for 

perioden 2017 til 2037 103.978.834

Scenari 2: Nyt vandbehandlingsanlæg er IKKE låneberettiget.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kommunalt tilskud 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754

Kommunalt lån til nyt 

vandbehandlingsanlæg 5.000.000

SKFC afdrager på lån til nyt 

vandbehandlingsanlæg inden for den 

eksisterende økonomi -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

Samlet udgift pr. år til SKFC 4.903.754 4.903.754 9.903.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754

Samlede udgifter opgjort i 2015 priser for 

perioden 2017 til 2037 102.978.834

Forudsætninger:

- Fremtidig vedligeholdelse af anlægget afholdes indenfor SKFC's eksisterende vedligeholdelsesbudget.

- Ejendomscenteret vurderer, at vedligeholdelsesniveauet svarer lav/middel, som vil kunne fastholde bygningen på et rimeligt niveua, som 

   er let faldende over tid, som vil kræve, at der med større intervaller vil være nødvendigt med låneoptag til genopretning. Dette er lig

   vedligeholdelsesniveau fra almindelige kommunale ejendomme.

- Dvs at der ikke bliver behov for yderligere fremtidig kommunal tilførsel af midler end det aftalte driftstilskud



2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754

-200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754 4.703.754

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754 4.903.754

-250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754 4.653.754



Model 2:

Hele Skagen Kultur og Fritidscenter nedlægges - både svømmehal og idrætshal

Svømmehal flyttes til nyt center på Hedebo.

Idrætshal flyttes til andre faciliter i Skagen.

Overnatningerne???

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kommunalt tilskud til reduceret SKFC 4.903.754 4.903.754 4.903.754 1.553.149 1.545.275 1.537.086 1.528.569 1.519.712 1.510.500 1.500.920

Heraf:

- tilskud til renter og afdrag på gæld på 17,5 mio. kr. Er her 

modelmæssig beregnes som afvikling af et 20 åriget serielån 1.553.149 1.545.275 1.537.086 1.528.569 1.519.712 1.510.500 1.500.920

- tilskud til idrætshal og køkken, netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter til nedrivning af hele anlægget SKFC, i bilaget til byrådsmødet er udgiften taget ud.

Salg af grund, hele SKFC, i bilaget til byrådsmødet er indtægten taget ud.

Leje af ny svømmehal 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Personaleudgifter i ny svømmehal, som i dag i SKFC 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

Forbrugsudgifter i ny svømmehal, som i dag i SKFC 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469

Andre driftsudgifter i ny svømmehal ? Indvendig 

vedligeholdelse m.m. 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Entreindtægter, som i dag -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423

Samlet udgift pr. år til SKFC 4.903.754 4.903.754 4.903.754 8.055.195 8.047.321 8.039.132 8.030.615 8.021.758 8.012.546 8.002.966

Samlede udgifter opgjort i 2015 priser for perioden 2017 til 

2037 160.029.790

Forudsætninger:

- Der kan findes en køber til grunden

- Der kan findes en løsning på de ca. 6.800 overnatninger som der er på SKFC i dag.

- Der kan findes en løsning på de arrangementer som afholdes i SKFC i dag

- Der findes haltid til de foreninger som i dag bruger idrætshallen i SKFC

- Udvendig vedligeholdelse af den nye svømmehal varetages af udlejer

- Driftsudgifterne er sat til det niveau som der er i dag i SKFC.  Det er gjort, fordi det fremtidige serviceniveau og åbningstid i en ny svømmehal ikke kendes.



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1.490.957 1.480.596 1.469.819 1.458.612 1.446.957 1.434.835 1.422.228 1.409.117 1.395.482 1.381.301 0 0 0

1.490.957 1.480.596 1.469.819 1.458.612 1.446.957 1.434.835 1.422.228 1.409.117 1.395.482 1.381.301 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

-666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423

7.993.003 7.982.642 7.971.865 7.960.658 7.949.003 7.936.881 7.924.274 7.911.163 7.897.528 7.883.347 6.502.046 6.502.046 6.502.046



Model 3:

Svømmehallen flyttes fra SKFC til nyt center på Hedebo.

Resten af SKFC fortsætter på Kirkevej 19.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kommunalt tilskud til reduceret SKFC 4.903.754 4.903.754 4.903.754 2.431.617 2.423.743 2.415.554 2.407.037 2.398.180 2.388.968

Heraf:

- tilskud til renter og afdrag på gæld på 17,5 mio. kr. Er her 

modelmæssig beregnes som afvikling af et 20 åriget serielån 1.553.149 1.545.275 1.537.086 1.528.569 1.519.712 1.510.500

- tilskud til idrætshal og køkken, netto 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468

Udgifter til nedrivning af gammel svømmelhal, i bilag til byrådsmøde er udgiften taget ud.

Etablering af ny facade - i bilag til byrådsmødet er udgiften taget ud.

Salg af grund, gammel svømmehal, i bilag til byrådsmødet er indtægten taget ud.

Leje af ny svømmehal 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Personaleudgifter i ny svømmehal, som i dag i SKFC 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

Forbrugsudgifter i ny svømmehal, som i dag i SKFC 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469

Andre driftsudgifter i ny svømmehal ? Indvendig 

vedligeholdelse 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Entreindtægter, som i dag -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423

Samlet udgift pr. år til SKFC 4.903.754 4.903.754 4.903.754 8.933.663 8.925.789 8.917.600 8.909.083 8.900.226 8.891.014

Samlede udgifter opgjort i 2015 priser for perioden 2017 til 

2037 177.599.150

Forudsætninger:

- lejeindtægterne i det reducerede anlæg i SKFC kan opretholdes på et nivau som i dag.

- Indtægterne i køkkenet kan opretholdes om i dag.

- Der findes en løsning til nedrivning af den eksisterende svømmehal i SKFC

- Grunden hvor svømmehallen i SKFC ligger kan sælges.

- Udvendig vedligeholdelse af den nye svømmehal varetages af udlejer

- Driftsudgifterne er sat til det niveau som der er i dag i SKFC.  Det er gjort, fordi det fremtidige serviceniveau og åbningstid i en ny svømmehal ikke kendes.



2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

2.379.388 2.369.425 2.359.064 2.348.287 2.337.080 2.325.425 2.313.303 2.300.696 2.287.585 2.273.950 2.259.769 878.468 878.468 878.468

1.500.920 1.490.957 1.480.596 1.469.819 1.458.612 1.446.957 1.434.835 1.422.228 1.409.117 1.395.482 1.381.301 0 0 0

878.468 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468 878.468

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469 568.469

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

-666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423 -666.423

8.881.434 8.871.471 8.861.110 8.850.333 8.839.126 8.827.471 8.815.349 8.802.742 8.789.631 8.775.996 8.761.815 7.380.514 7.380.514 7.380.514
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Frederikshavn Kommune - Skagen Kultur- og Fritidscenter – opførelse af ny svømmehal og kommunal 
deponering i forbindelse hermed. 

 

I forbindelse med overvejelse af opførelse af ny svømmehal i Skagen har Frederikshavn Kommune ved 
mail af 1. december 2016 fra økonomichef Karsten Jørgensen stillet følgende 3 spørgsmål: 

1. Kan BDO – ud fra den i Frederikshavn Kommune beskrevne case, hvor Skagen Kultur- og Fritids-
center lejer haltid i en privat opført og privat ejet svømmehal, og hvor Frederikshavn Kom-
mune yder driftstilskud til SKFC – vurdere om der påhviler Frederikshavn Kommune en depone-
ringsforpligtigelse? Jeg kunne godt tænke mig et svar der begrundes med beskrivelsen fra låne-
vejledning. 

 
2. Hvis der er en deponeringsforpligtigelse, kan BDO så hjælpe med en konstruktion som undgår 

deponering eller minimerer deponeringen mest muligt? 
 

3. I afsnit 7.3 i lånevejledningen hedder det, ”om delvis benyttelse eller etablering af en ejen-
dom m.v., således at ejendommen benyttes delvist af andre til ikke- kommunale formål, skal 
kommunen kun deponere et beløb, der svarer forholdsmæssigt til benyttelsen af ejendommen 
til kommunalt formål”. Kan BDO afgøre om offentlig svømning er ”kommunalt formål” og der-
med at den tid udløser deponering? 

 

Vi har følgende svar til spørgsmålene: 

 

Ad 1 

Det fremgår af lånevejledningens pkt. 5.3 – Særligt vedrørende private og selvejende institutioner – at 
”såfremt den selvejende eller private institution med kommunal deltagelse anvender lejede lokaler, 
skal indgåelse af lejeaftalen henregnes til kommunens låntagning, såfremt etablering heraf kan side-
stilles med en kommunal anlægsopgave, jf. § 3, stk. 1, nr. 6 og 7”. Eftersom vi betragter opførelse af 
svømmehal som en kommunal anlægsopgave vil den skitserede model være deponeringspligtig for Fre-
derikshavn Kommune. 

 

Ad 2 

Vi er p.t. i gang med at undersøge, hvilke muligheder, der er for at minimere deponeringsforpligtigel-
sen i forbindelse med opførelse af ny svømmehal, hvorfor vi vil vende tilbage når vi har tilendebragt 
undersøgelsen.  

Men vi kan allerede nu oplyse, at vi ikke har kendskab til modeller, hvor der ikke vil være deponerings-
forpligtigelse udover der hvor kommunen selv opfører og drifter svømmehallen.  

 

Ad 3 

Det fremgår af kapitel 4.0 i Budget- og regnskabssystemer for kommuner for funktion 32 (Fritidsfacili-
teter) at ”udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis pri-
mære formål ikke er skoleidræt, registreret på denne hovedfunktion”.  

  



 

Side 2 af 2 

På baggrund heraf er det vores opfattelse, at offentlig svømning er et kommunalt formål, som direkte 
eller indirekte kan finansieres af udgifter konteret på funktion 00.32, hvorved kommunalt tilskud til 
offentlig svømning i en lejet hal vil udløse deponeringsforpligtigelse for kommunen.  

 

Aalborg den 13. december 2016 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
 
 
 
 
 
Jan Hansen     
Registreret revisor     
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Den erhvervsdrivende fond, Skagen Kultur- og Fritidscenter

Ansøgning om lån til energibesparende investeringer.

SKFC ansøger om et nyt kommunegaranteret lån i Kommunekredit eller alternativt et rentefrit 
kommunelån, der tilbagebetales over 25år. Der søges om et beløb på 5.133.800 kr., ekskl. moms, til 
energioptimeringer i Skagen Kultur- og Fritidscenter, svarende til det beløb, der ikke blev bevilget 
ved beslutningen i byrådet den 29. juni 2016, jf. bilag, der beskriver de fire projekter og deres 
økonomi.

Energispareprojekt 1 er en lovpligtig indsats, således at cirkulationen og vandkvaliteten i 
svømmebassinerne kan øges inden den 1. juli 2017, jf. tidligere oplysninger i ansøgninger fra marts 
og fra maj 2016. SKFC kan blive tvunget af eksterne myndigheder til at lukke svømmehallen den 1. 
juli 2017, hvis de nye krav ikke opfyldes.   

SKFC har med rettidig omhu været i gang med dette projekt i flere år. Jysk Svømmebads-Teknik 
(JS-T) er i december 2015 bestilt til at løse opgaven i maj-juni 2017, dvs. i SKFCs lavsæson, så vi 
forstyrrer de lokale skoler og klubber mindst mulig, da svømmehallen skal være lukket i to 
måneder. Der er lang leveringstid på det nye anlæg, og mange andre svømmehaller er i samme 
situation, så der er nu behov for en hurtig afklaring, så vi kan fastholde vores leverandør JS-T til 
opgaven.

Der er store energibesparelser i de lovpligtige investeringer, så investeringen er samtidig 
fornuftig, sund økonomi. I Forudsætninger for budgetlægningen 2017-2020 skriver SKFC bl.a. 
følgende under overskriften Energiforbrug: 

”Vandkvalitetsbekendtgørelsen:Investeringer i nye capturaanlæg i svømmehallenm.m. med 
virkning pr. 1. juli 2017, jf. vandkvalitetsbekendtgørelsen, er indregnet med en energibesparelse pr. 
år på 210.000 kr., fordelt med vand i svømmehal 20.000 kr., el i svømmehal 70.000 kr., varme i 
svømmehal 50.000 kr., kemikalier i svømmehal 10.000 kr., vand i Idrætshal 10.000 kr. og 
vedligeholdelse i svømmehallen fremover 50.000 kr. pr. år.”

Alt i alt en besparelse på 210.000 kr. pr. år svarende til en tilbagebetalingstid på ca. 24,4 år, hvis 
det er et rentefrit kommunalt lån

Den største del af besparelsen, nemlig på el og varme 120.000 kr. pr. år, beregnes i kwh. I 
beregningen af besparelsen er der taget højde for at SKFC ikke betaler elafgift, og i øvrigt får 
refunderet 75 % af momsen, dvs. SKFChar meget lave energipriser.

Udover det nødvendige energiprojekt 1 til nu 4.774.800 kr. (der er i juni 2016 bevilget og investeret 
225.200 kr.) er også medtaget de tre øvrige energibesparende projekter til termotæpper, urinaler, 
toiletter og vandhaner (Energiprojekterne 2, 7 og 8), i alt ca. 359.000 kr., idet de har en kort 
tilbagebetalingstid.

SKFC har undersøgt, om der var mulighed for at låne til energiinvesteringerne iSKFCs 
pengeinstitut Spar Nord Bank. Der er ikke mulighed for at låne i banken. SKFC har modtaget 
afslag på henvendelse herom - også selvom kommunen evt. ville underskrive transporterklæring 



tilsvarende den til FIH Erhvervsbank, der blev udfærdiget i 2002 på et lån på 8 mio. kr., og fornyet i 
2016 ved Spar Nord Banks overtagelse af de gamle FIH lån. 

SKFC håber på en positiv og hurtig behandling af sagen.

Skagen, den 14. november 2016. 

Bestyrelsen for Skagen Kultur- og Fritidscenter

Thorben Pedersen

Bestyrelsesformand / Johan Hessellund

  Centerleder
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Den erhvervsdrivende fond Skagen Kultur- og Fritidscenter

Bilag til ansøgning om lån til energibesparende investeringer.

SKFC ansøger om et nyt kommunegaranteret lån i Kommunekredit eller alternativt et rentefrit 
kommunelån, der tilbagebetales over 25år. Der søges om et beløb på 5.133.800 kr., ekskl. moms, 
til energioptimeringer i Skagen Kultur- og Fritidscenter, svarende til det beløb, der ikke blev 
bevilget ved beslutningen i byrådet den 29. juni 2016, jf. beskrivelsen af de fire projekter og 
deres økonominedenfor. Der gøres opmærksom på, at der allerede er bevilget og brugt 225.200 

kr. på energiprojekt 1:

1) Vandkvalitet, investeringer inden 1/7-2017, maj 2016-juni 2017 4.774.800 kr.

Jysk Svømmebads-Teknik A/S (JST) har analyseret SKFCs anlæg og udarbejdet en rapport 
med bilag (ca. 100 sider). De anbefaler en løsning, der både har de nødvendige dimensioner 
til fremtiden, og samtidig er "intelligent vandbehandling", der er meget energibesparende. 
Den nye hovedpumpe, inkl. forandringer af rørsystemer, koster 196.683 kr., ekskl. moms, 
mens det nye Captura anlæg på 90 m3/h til de to små bassiner og det nye Captura anlæg på 
275 m3/h til 25 meter bassinet koster 4.244.664 kr., ekskl. moms. Hertil kommer udgifter 
til undersøgelser, udskiftning af hovedpumpe og flowmålinger ved JST for 22.802,85 kr., 
ekskl. moms, nyt termometer fra Nautronic A/S 19.662 kr., ekskl. moms, udgifter til 
energimærkning og energivurdering efter kommunens ønske (Brix og Kamp) 55.000 kr.,
ekskl. moms, lokale elektrikere, VVS 'ere og uforudseelige udgifter, ca. 160.000 kr., ekskl. 
moms, ej refunderbar del af moms (ca. 25% af momsen i svømmehal - 2015 tal, beregnet af 
BDO-revision) ca. 300.000 kr., dvs. i alt 5.000.000 kr., ekskl. moms. (Hertil kommer tabt 
indtægt pga. lukning af svømmehal, kun ca. 100.000 kr., da der kun er lukket i lavsæson 
maj-juni 2017 – dette beløb er ikke indregnet i låneansøgning, men i budget 2017).

Hovedpumpen er monteret i foråret 2016, så det midlertidige lånte anlæg kunne afløses 
hurtigt. Captura anlæggene vil blive monteret i lavsæsonen maj og juni 2017, hvor 
svømmehallen skal være lukket. Der skrives kontrakt med JST i 2016, således at alle dele 
kan bestilles hjem i god tid, og monteringen af Captura anlæggene forberedes inden 
lukningen den 1. maj 2017.

JSTs energiberegninger viser, at Captura anlæggene sparer ca. 60% af energiregningen til 
el, vand, spildevand og varme. Selvom SKFC forsigtigt forventer en besparelse på kun 30% 
bliver der en attraktiv tilbagebetalingstid på et energilån på ca. 24½ år, der gør, at SKFC 
selv kan finansiere tilbagebetalingen med energibesparelserne.

Brix og Kamp vurderer at projektet er rentabelt, jf. energivurderingen.



2) Tæppe til nedsænkning over de to små bassiner, juni 2017 239.000 kr.

Investeringen i termotæpper på 225.000 kr., ekskl. moms, til de to små bassiner kan 
finansieres ved energibesparelser, jf. tilbud fra JST. SKFC vil have en udgift til: Ej 
refunderbar del af moms (25% af momsen), ca. 14.000 kr. Der vil ifølge JST ikke være 

økonomi i at lægge termotæppe over det store bassin.

Der er 60 m2 overflade tilsammen i de to små bassiner. Bassinerne vil være opvarmet op til 
34 grader, men til gengæld kun åbne, når der er børn ved offentlig svømning m.m. Der vil 
således være termotæppe nedsænket over de små bassiner ca. 19 timer i døgnet regnet over 

hele året og inkl. lukkedage om søndagen og i juleferien.

En forventet varmebesparelse kan derfor beregnes til 60 m2 x 19 timer/døgn x 82 kWh = 
93.480 kwh/år. Med en storforbrugerpris på el: 1,05 kr./kwh og varme: 0,263 kr./kwh. er 
besparelsen minimum 24.585 kr. pr. år (hvis der kun regnes med varmeprisen). En del af 
besparelsen vil dog være på elregningen, så den årlige besparelse i kr. vil være større — dvs.

en attraktiv tilbagebetalingstid på under 10 år.

Brix og Kamp vurderer ud fra referencer andre steder fra, at projektet er rentabelt, jf. 
energivurderingen.

7) Urinaler uden vand, herretoilet foyer, juni 2016 32.400 kr.

SKFC har problemer med oversvømmelse og stort vandforbrug fra det meget gamle pissoir 
på det offentlige herretoilet. Urinalerne skal skiftes, og der er god energiøkonomi i at skifte
til otte stk. vandfrie urinaler til en pris på 30.000 kr., ekskl. moms, inkl. udgifter til vvs-
arbejdet i forbindelse med nedtagning af de gamle urinaler. SKFC vil desuden have en 

udgift til: Ej refunderbar del af moms (32 % af momsen), svarende til ca. 2.400 kr.

Besparelsen ved 7.000 skyl pr. år er 540 kr. pr. vandfri urinal, dvs. 4.320 kr. pr. år ved 8 
urinaler. Tilbagebetalingstiden er ca. 8 år.

Brix og Kamp vurderer at projektet er rentabelt, jf. energivurderingen.

8) Nye vandhaner og nye vandbesparende toiletter, 2016-2017 88.800 kr. 

Nye vandhaner med sensorer i Idrætshallen, 26 stk., 36.400 kr., ekskl. moms. Forventet 
vandbesparelse, ca. 50%, og 33 nye vandbesparende toiletter i SKFC, ca. 1.400 kr. pr. stk., 
ekskl. moms, dvs. 46.200 kr., ekskl. moms. Det samlede beløb bliver herefter 82.600 kr., 
ekskl. moms. SKFC vil have en udgift til: Ej refunderbar del af moms (ca. 30 % af 



momsen), ca. 6.195 kr. Besparelsen er ca. halvdelen af vandforbruget, dvs. ved 59 stk. 
toiletter / vandhaner x ca. 100 kr. pr. år = ca. 5.900 kr. pr. år.

Brix og Kamp vurderer at projektet er rentabelt, jf. energivurderingen.

De fire energiprojekter har været indsendt af SKFCs bestyrelse den 23. maj 2016. Der gøres 
opmærksom på, at SKFC i mellemtiden har været nødt til i juni 2016 at gennemføre 

energiprojekt 7) og en mindre del af energiprojekt 8), i alt ca. 60.000 kr., ekskl. moms.

En opdateret forsigtig beregning af energibesparelserne m.m. ved investeringen på 

5.133.800 kr. kan opsummeres således:  

E1: Vand og spildevand, besparelse 20.000 kr./år

E1: El, besparelse 70.000 kr./år

E1: Varme, besparelse 25.000 kr./ år

E1: Kemikalier, 25 % besparelse 10.000 kr./år

E2: Varme, besparelse ved termotæpper 25.000 kr./år

E7: Vand og spildevand, besparelse ved vandfri urinaler 4.000 kr./år

E8: Vand og spildevand, besparelse ved nye toiletter og vandhaner 6.000 kr./år

Vedligeholdelse af teknisk anlæg i svømmehal, besparelse ved nyt anlæg 50.000 kr./år

Den samlede besparelse ved investeringen 210.000 kr./år

Tilbagebetalingstiden ved rentefrit lån: 5.133.800 kr.: 210.000 kr./år = 24,4 år

Skagen, den 14. november 2016. 

Centerleder Johan Hessellund
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Z:\13398 - Skagen Kultur- og Fritidscenter\13398 - Notat vedr. energioptimering af SKFC.docx 

Nærværende notat omhandler vurdering af fremtidige energioptimeringer ved renovering af Skagen 

Kultur- og Fritidscenter (SKFC), og er udarbejdet på foranledning af SKFC, der har hyret Brix & 

Kamp A/S (B&K) til at gennemgå de beregnede energibesparelser for at undersøge om de er realisti-

ske. Forudsætningerne for energibesparelserne, er vurderet ud fra det af den tilbudsgivende entrepre-

nør udleverede materiale og korrespondance med samme.  

 

 

Pkt. 1 – Vandbehandlingsanlæg: 

Jysk Svømmebads-Teknik A/S (JST) har analyseret SKFC’s eksisterende vandbehandlingsanlæg og 

fundet at det eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke overholder de fremtidige krav til rensekapaci-

tet, der træder i kraft d. 01.07.2017.  

 

I JST’s rapport ”Intelligent vandbehandling” af d. 25.02.2016, fremgår det at de eksisterende vand-

behandlingsanlæg ikke kan håndtere den pr. 01.07.2017 krævede vandrensning, og at vandbehand-

lingsanlægget derfor skal ombygges eller udskiftes. Af rapporten fremgår det at det eksisterende vand-

behandlingsanlæg kan ombygges, så det udelukkende betjener 25 m bassinet og dermed kan sikre en 

tilstrækkelig vandrensning, at vandrensningen for de to små bassiner kan ske via et nyt CapTura-

anlæg og at der kan etableres natsænkning på hovedpumpeanlægget. Rapporten angiver altså en løs-

ning, hvor det eksisterende vandbehandlingsanlæg ombygges og bibeholdes, hvor der etableres et nyt 

CapTura-anlæg til betjening af de to små bassiner og hvor der ved ombygningen tages højde for at 

det eksisterende, ombyggede anlæg kan udskiftes med et nyt CapTura-anlæg på et senere tidspunkt. 

 

JST har efterfølgende udarbejdet en sammenligning, dateret d. 29.02.2016, af en ombygget version 

af det eksisterende vandbehandlingsanlæg sammenholdt med et nyt CapTura-anlæg, for at synliggøre 

forskellen i energi-, vand- og materialeforbrug - sammenligningen er opdelt for 25 m bassinet og for 

de to små bassiner. Ifm. sammenligningen har JST antaget at det eksisterende anlæg ombygges, så 

det kan betjene 25 m bassinet og de to små bassiner og at hovedpumpesystemet udskiftes. Der er ikke 

natsænkning på det ombyggede, eksisterende vandbehandlingsanlæg, da JST vurderer at meromkost-

ningen herved ikke modsvares af driftsbesparelserne. CapTura-anlæggene er derimod ombygget med 

tilstrækkelig kapacitet til at køre med natsænkning, hvilket er en væsentlig faktor ved reduktion af 

energi-, vand- og materialeforbruget.  

 

Det nødvendige filterareal varierer i sammenligningen, da CapTura-anlægget og det ombyggede, ek-

sisterende vandbehandlingsanlæg, kan sikre den nødvendige vandrensning med en filterhastighed på 

hhv. maks. 30 og 20 m/h pr. m2 filterareal. Forskellen i filterareal skyldes ifølge JST at filtrene i det 

trykløse, åbne filtersystem, som CapTura-anlægget indeholder, er mere effektive end de tryksatte 

filtre, som det ombyggede, eksisterende anlæg indeholder.  

 

Sammenligningen viser at CapTura-anlægget har mindre energi-, vand- og kemikalieforbrug end det 

ombyggede, eksisterende vandbehandlingsanlæg, og at den anlægsmæssige merudgift modsvares af 

den driftsmæssige besparelse over en årrække. Den største forskel i driftsbesparelsen ved CapTura-

anlægget, skyldes mængden af skyllevand til rensning af filtre samt energiforbruget til pumpning og 

opvarmning af vand. 
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Udover energi-, vand- og kemikaliebesparelsen, oplyser JST at CapTura-anlægget kan samles i kæl-

deren og derfor kan komme igennem døråbningen i kælderen, hvilket ikke er tilfældet såfremt der 

skal benyttes nye tryksatte filtre, hvor tryktankene er for store til at kunne komme igennem døråbnin-

gen - de eksisterende tryktanke, er etableret på svømmehallens opførelsestidspunkt før kælderen er 

blevet lukket. 

 

B&K vurderer, ud fra det udleverede materiale og korrespondance med JST, at CapTura-anlægget må 

forventes at have et lavere energi-, vand- og kemikalieforbrug end det ombyggede eksisterende vand-

behandlingsanlæg, og at besparelsen over en årerække vil modsvare investeringen – det anbefales dog 

konkretiseret ifm. en evt. kontraktindgåelse med JST.   

 

 

Pkt. 2 – Termotæpper til afdækning af bassiner: 

Energibesparelsen ved etablering af termotæpper over Bassin 1 og 2, er af JST fundet ud fra termo-

tæppeleverandørens tabel, hvor vandtemperaturen er sat til 34 ⁰C, den relative luftfugtighed sat til 

55 %, lufttemperaturen sat til 36 ⁰C og ventilationssystemets varmevekslingsvirkningsgrad er sat til 

60 %.  

 

B&K har efterspurgt dokumentation for den benyttede beregningsmetode til beregning af energibe-

sparelsen, men Midtjysk Energiteknik, der har udarbejdet termotæppeleverandørens tabel, vil ikke 

udlevere relevant materiale, der består af et excelark udarbejdet af Teknologisk Institut. Midtjysk 

Energiteknik vil gerne udføre en specifik beregning af energibesparelsen for SKFC, hvilket anbefa-

les af B&K, dog med det krav at der medfølger en grundig redegørelse af hvilke parametre der an-

vendes ifm. beregningen. 

 

JST oplyser at den reelle lufttemperatur ligger omkring 28 ⁰C og at den angivne luftfugtighed kan 

øges til 65 % udenfor brugstiden uden at det vil skade bygningen, hvilket bør tilrettes i beregningen, 

og derudover bør den reelle varmevekslervirkningsgrad anvendes. Energibesparelsesberegningen 

bør tilrettes før en evt. kontraktindgåelse med JST.  

 

B&K vurderer at energibesparelsen bliver mindre end beregnet af JST, men at energibesparelsen 

over en årerække vil modsvare investeringen. 

 

 

Pkt. 3 – Ny facade mod nord ved de små idrætshaller: 

Renoveringen af den lette facadedel mod nord udføres iht. indhentet tilbud. 

Besparelsen er ca. 1400 kr./år for selve konstruktionerne. Renoveringen og udskiftningen er nød-

vendig at udføre i forbindelse med, at den øverste hal skal bruges til Fitness lokale i fremtiden. 

Det anbefales at hele dette energispareforslag gennemføres, da det helt klart er en fordel at udføre 

energibesparelsestiltag, nu når det er planlagt, at den del af facaden skal renoveres.  

 

De to gamle ventilatorer i de to små idrætshaller udskiftes iht. indhentet tilbud.  

Udskiftningen er rentabel iht. beregning i energimærket og tilbagebetalingstiden er hhv. 14,8 

år og 16 år. 

Priserne i energimærket er inkl. moms. 
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Pkt. 4 – Facade mod syd ved altangang renoveres, yderdøre til svømmehal udskiftes: 

Renoveringen med udskiftning af vindues-facadepartier mod altangangen iht. indhentet tilbud. 

Besparelsen er ca. 14.800 kr./år for hele dette projekt iht. beregning i energimærket.  

Hertil skal så lægges det ekstra strømforbrug som SKFC har til opvarmning i køkkenet i årets kolde 

periode. Det er oplyst der opvarmes med en 2 kW varmeblæser som bruger ca. 9450 kr. inkl. moms 

i strøm om året. Samlet bliver besparelsen på 24.250 kr. inkl. moms. 

Det er derved rentabelt at gennemføre projektet og tilbagebetalingstiden bliver således 27 år. 

Priserne herover og i energimærket er inkl. moms. 

 

 

Pkt. 5 – Belysningsanlæg i idrætshallen og de små idrætshaller udskiftes: 

Del 1 – Idrætshal:  

I tilbud er angivet tilbagebetalingstid på 3,9 år ved en brugstid/dag på 15 timer, svarende til 105 ti-

mer/uge. Det vurderes den brugstid er sat meget højt. 

I energimærket regnes med brugstid på 53 timer/uge, dels ud fra samtale med SKFC’s personale og 

ud fra erfaring med energimærkning af lign. bygninger.  

Udskiftningen er rentabel og med tilbagebetalingstid jf. energimærket på 7,3 år. 

 

Del 2 – Den lille idrætshal på 1. salen (fremtidig Fitness lokale): 

Det vurderes den angivne tilbagebetalingstid i indhentet tilbud er retvisende. 

Udskiftningen er rentabel. 

 

 

Del 3 – Den lille idrætshal i stueetagen:  

I tilbud er angivet tilbagebetalingstid på 8,7 år ved brugstid/dag på 15 timer, svarende til 105 ti-

mer/uge. Det vurderes den brugstid er sat meget højt. 

I energimærket regnes med brugstid på 40 timer/uge, dels ud fra samtale med SKFC’s personale og 

ud fra erfaring med energimærkning af lign. bygninger.  

Udskiftningen er rentabel og med tilbagebetalingstid jf. energimærket på 14,5 år. 

Priserne i energimærket er inkl. moms. 

 

 

Pkt. 6 – Propper til rutsjebanen: 

Dette projekt udgår jf. låneansøgningen. 

 

 

Pkt. 7 – Nye vandløse urinaler: 

Det vurderes de eksisterende urin-render forbruger mellem 1,8 og 2,4 l/s, hvilket bliver til mellem 9 

og 12 l/skyl, når varigheden af hvert skyl sættes til 5 sekunder. Antallet af årlige skyl samt antallet 

af personer der bliver betjent pr. skyl, er vanskeligt at vurdere. 

Vandbesparelsen vil eksempelvis være på mellem 66 og 88 m3/år ved 7300 årlige skyl - 66 m3/år á 

44 kr./m3 = 2904 kr./år eller 88 m3/år á 44 kr./m3 = 3872 kr./år. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden vil således være ca. 7,8 år.  

Jf. udleveret bilag fra producenten er besparelsen 4.320 kr./år ved 8 urinaler. 

Priserne er ekskl. moms. 
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Pkt. 8 – Nye Toiletter og Vandhaner: 

Toiletter:  

Der indkøbes 33 nye toiletter á 1400 kr./stk. = 46200 kr. eks. moms.  

Der er oplyst ca. 6500 overnatninger/år. Det vurderes de besøger toilettet 2 gange pr./overnatning. 

Ud fra en gennemsnitlig betragtning kommer hertil ca. 200 toiletbesøg pr. dag i 320 dage om året.  

Der regnes med en besparelse på 4 liter vand pr. toiletbesøg. 

Der spares således 308 m3 vand om året af 44 kr./m3. Samlet besparelse er 13.552 kr./år. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden bliver således 3,4 år. 

Priserne er ekskl. moms. 

 

Vandhaner: 

Der indkøbes 26 nye vandhaner med sensor á 1400 kr./stk. = 36400 kr. eks. moms. 

Der er oplyst ca. 6500 overnatninger/år. Det vurderes de bruger vandhanen 5 gange pr./overnatning. 

Hertil ca. 200 toiletbesøg pr. dag i 320 dage om året. 

Hvis der regnes med en besparelse på 1,5 liter vand pr. brug af hver vandhane. 

Der spares således 144,8 m3/år á 44 kr./m3. Samlet besparelse er 6371 kr./år. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden bliver således 5,7 år. 

Priserne er ekskl. moms. 

 

 

Pkt. 9 – To nye Gram køleskabe: 

Det vurderes at det gamle køleskab’s strømforbrug er ca. 70% af mærkepladens effekt, som er angi-

vet til 685W. Det giver et strømforbrug på 4200 kWh/år, hvilket er ca. 4410 kr./år.  

De nye køleskabe bruger jf. datablad 543 kWh/år. Ved to stk. giver det 1086 kWh/år, hvilket giver 

1140 kr./år. Besparelsen bliver således på 3270 kr./år. 

Investeringen for to nye køleskabe er 25.980 kr. ekskl. moms. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden bliver således 7,9 år.  

Priserne er ekskl. moms. 

 

 

Pkt. 10 – Varmerør i idrætshallen udskiftes: 

Eksisterende varmerør i krybekældre er registreret isoleret med 30 mm isolering, afsluttet med 

pap/lærred. 

Det er ikke rentabelt at udskifte varmerør i krybekældrene. Der vil selvfølgelig være en besparelse 

ved udskiftningen, da de nye rør isoleres op til ca. 40 eller 50 mm isolering. 

Der foretages ikke yderligere hertil. 

 

Elopvarmet beholder til varmt brugsvand i rengøringsrum udskiftes. Der etableres rørføring fra tek-

nikrum til vaskerummet. SKFC har selv indhentet tilbud herpå. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden er jf. energimærket på 3,5 år. 

Forslaget ses under varmt brugsvand i energimærket. 

 

Cirkulationspumpe til varmt brugsvand i Idrætshallen udskiftes til en ny Grundfos Alpha2, cirkula-

tionspumpe. SKFC har selv indhentet tilbud herpå. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden er jf. energimærket på 4,0 år. 

Forslaget ses under varmt brugsvand i energimærket. 

 

Cirkulationspumper til radiatorkredse i bygningen, 4 stk. i alt udskiftes til nye Grundfos Alpha2, 

cirkulationspumper. SKFC har selv indhentet tilbud herpå. 

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden er jf. energimærket på 6,5 år. 

Forslaget ses under varmefordeling i energimærket. 

 



 Sag: 13398 

 Side: 5 af 6 

  

 

Cirkulationspumpe til strålevarmeanlæg i Idrætshallen udskiftes til en ny Magna3 cirkulations-

pumpe. Omkostningen er skønnet ud fra erfaring.   

Udskiftningen er rentabel og tilbagebetalingstiden er jf. energimærket på 12,4 år.  

Forslaget ses under varmefordeling i energimærket. 

 

Rørdele, ventiler og pumpehuse uden isolering i teknikkælder i svømmehallen og i teknikrum i 

Idrætshallen isoleres. 

Efterisoleringen er rentabel og tilbagebetalingstiden er jf. energimærket på hhv. 2,9 og 6,4 år. 

Forslaget ses under varmerør og varmtvandsrør i energimærket. 

Priserne for ovennævnte forbedringer er i energimærket inkl. moms. 

 

 

Pkt. 11 – Hulmursisolering: 

Der er indhentet tilbud på hulmursisoleringsarbejde – efterisolering af alle hulmure og teglstens-

mure på hele bygningen. 

Firmaet Vendsyssel loft- og hulmursisolering eftergår alle ydervægge og blæser ny mineraluldsgra-

nulat ind de steder det er muligt. De har stor erfaring med hulmursisolering og er certificeret Rock-

wool isolatør. Brix & Kamp har indhentet tilbud herpå. Det er fremsendt til SKFC. 

Efterisoleringen er rentabel og med tilbagebetalingstid jf. energimærket på 13,9 år. 

Forslaget ses under hule ydervægge i energimærket. 

Priserne i energimærket er inkl. moms. 

 

 

Pkt. 12 – Store porte til Idrætshallen og Massive betonsøjler i ydervægge: 

Dette projekt udgår jf. låneansøgningen. 

 

 

Pkt. 13 – Damernes omklædningsrum i svømmehallen: 

Der er oplyst om problemer med at varme tilstrækkeligt op i damernes omklædningsrum til svøm-

mehallen, som er placeret ved ydervæg mod syd. 

Det er oplyst det kun er returvarmen der er koblet til ventilationsanlægget. Der bør kobles varmt 

fjernvarmevand på fjernvarmefladen i ventilationsanlægget, samtidig med at ydervæggene eftergås 

med efterisolering af hulmurerne. 

SKFC har selv skønnet omkostning på ca. 10.000 kr. ekskl. moms hertil. 

 

Der opnås således en besparelse ved det strømforbrug som SKFC har til opvarmning i omklæd-

ningsrummet i årets kolde periode. Det er oplyst, at der opvarmes med en 6 kW varmeblæser som 

bruger ca. 28.350 kr. inkl. moms i strøm om året.  

Varmeblæseren levere i den periode 21.600 kWh. Det vil i forøget fjernvarmeforbrug blive til 21,6 

MWh á 437,5 kr. inkl. moms som er svarende til 9.450 kr./år inkl. moms. 

Samlet besparelse bliver således 18.900 kr./ år inkl. moms. 

Det er derved rentabelt at gennemføre projektet og tilbagebetalingstiden bliver således under 

1 år. 

Priserne herover er inkl. moms. 

 

 

Pkt. 14 – Isolering af varmeveksler til fjernvarme i idrætshallen: 

Varmeveksler i idrætshallen isoleres med ny kappe med 50 mm mineraluld. 

Omkostning hertil er skønnet ud fra erfaring. 

Efterisoleringen er rentabel og med tilbagebetalingstid jf. energimærket på 15,7 år. 

Forslaget ses under fjernvarme i energimærket. 

Priserne i energimærket er inkl. moms. 
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Pkt. 15 – Solceller: 

Montering af 156 m² solceller på fladt tag, med orientering mod syd iht. til indhentet tilbud. 

Forslaget er rentabelt jf. energimærket og tilbagebetalingstiden er 13,4 år.  

Forslaget ses under solceller i energimærket. 

Priserne i energimærket er inkl. moms. 

 

 

 

 

BRIX & KAMP A/S - Hjørring, den 25. maj 2016 

Michael Dissing Hornbeck og Christian Hede Andersen 
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ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN
Energimærkning af bygninger har to formål:
1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når

en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at

gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af
isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –
ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE
På energimærkningsskalaen vises
bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve
op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag
gennemføres, vil bygningen få energimærke
C

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse også gennemføres, vil
bygningen få energimærke C

Årligt varmeforbrug
686,05 MWh fjernvarme 442.704 kr
6.191 kWh elektricitet 8.667 kr

Samlet energiudgift 451.371 kr
Samlet CO₂ udledning 100,84 ton
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BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet
BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft
Investering

Årlig
besparelse

FLADT TAG
Tagene er udført som flade tage med fald mod tagnedløb.
Over forhallen, idrætshallen, soverum, cafeteria og køkken er tagene isoleret med
80-100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.

Over svømmehallen er taget oplyst renoveret i 2015. Tagkonstruktionen er udført som
en varm-tags konstruktion, der er oplyst isoleret med gennemsnitligt 350 mm
isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger.

Over omklædningsrum ved svømmehallen er taget isoleret med 150 mm isolering og
100 mm troldtektplader. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.

Over de store soverum mod vest, som er tilbygget i ca. 1994, er taget isoleret med 190
mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.

Over de små idrætshaller, som er tilbygget i ca. 1986, er taget udført som fladt tag, og
ved facader med skråtag. Iht. tegningerne er taget opbygget af TACODEK-S. Det
skønnes isoleringsværdien er iht. gældende bygningsreglement fra
opførelsestidspunktet. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra
opførelsestidspunktet.

FORBEDRING VED RENOVERING
Over forhallen, idrætshallen, soverum og køkken efterisoleres de flade tage med 300
mm mineraluld kl. 37 som trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400
mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40.
Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal
udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye

29.800 kr.
9,59 ton CO₂
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konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er
perforeret. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til
regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af
hensyn til senere inspektion. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og
udførelsen.

Ydervægge
Investering

Årlig
besparelse

HULE YDERVÆGGE
Ydervægge er udført med facade i blanke teglsten.
På idrætshallen og ved omklædningsrum hertil er vægge udført som 350 mm hulmur,
der udvendigt og indvendigt består af tegl. Hulrummet er isoleret med 50-75 mm
isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.
På svømmehallen og ved omklædningsrum hertil er vægge udført som 350 mm
hulmur, der udvendigt og indvendigt består af tegl. Hulrummet er isoleret med 125
mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra
tegningsmateriale.

FORBEDRING
Hulmurene isoleres med indblæsning af mineraluldsgranulat. Inden
isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er
velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan
opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Der bør søges egnet rådgivning inden
projekteringen og udførelsen.

189.000 kr. 13.600 kr.
4,38 ton CO₂

MASSIVE YDERVÆGGE
Idrætshallen:
I ydervægge til idrætshallen er massive betonsøjler gående lodret i ydervæggene mod
hhv. nord og syd. Søjlerne er med udvendig pladebeklædning. Konstruktionstykkelse
er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Facade mod altangangen ved soverum, cafeteria og køkken på 1. salen er med
massive beton søjler mellem vindues facadepartier. Beton søjlerne er uden isolering.
Forslag hertil er Energiprojekt 4.

Ydervægge omkring de to små idrætshaller mod vest består af massiv betonvæg. Det
har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger omkring isoleringsniveauet i
ydervæggene. Det skønnes der er isoleret iht. gældende bygningsreglement fra
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opførelsestidspunktet. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra
opførelsestidspunktet.

Vægge i bassiner mod jord og under bygningen er udført af massiv beton.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

FORBEDRING
Idrætshallen:
Massive betonsøjler i ydervægge til idrætshallen efterisoleres udvendigt med 250 mm
mineraluld kl. 34. Der afsluttes med ny facadebeklædning. Arbejdet udføres iht.
indhentet tilbud.

98.700 kr. 5.400 kr.
1,73 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Energiprojekt 4.
Facade til køkken, cafeteria og soverum på 1. salen ved altangang mod syd:
Vindues-facadeelementer mod altangangen udskiftes til nye elementer med 3 lags
energiruder med varm kant iht. indhentet tilbud.
Massive betonsøjler mod altangangen efterisoleres med nye vindueslysninger iht.
indhentet tilbud.
Loftet over vinduespartier mod altangangen isoleres med 200 mm mineraluld kl. 34
iht. indhentet tilbud. Loftet over altangangen nedtages i den forbindelse og den nye
isolering over lofter over vindues-facadepartierne afsluttes med ny vindstop, der
placeres lodret over, og plan med de nye vinduesfacadepartier iht. indhentet tilbud.

Svømmehallen:
Yderdørspartier mod syd til svømmehallen og vinduesparti mod øst til svømmehallen
udskiftes til nye elementer med 3 lags energiruder med varm kant iht. indhentet
tilbud.

14.800 kr.
4,76 ton CO₂

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM
Vægge i bassiner mod uopvarmet kælderrum er udført af massiv betonvæg.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

LETTE YDERVÆGGE
Ved forhal og hovedindgang mod nord er ydervæggen udført som let konstruktion
med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes isoleret
med 100 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet
er skønnet ud fra dette.

Ved altangang mod syd ved soverum, cafeteria og køkken vurderes der at mangle
vindstop og isolering ved tagkonstruktionen. Konstruktions- og isoleringsforhold er
konstateret ud fra tegningsmateriale.
Forslag hertil er indeholdt i Energiprojekt 4.

Mod nord på de små idrætshaller er en mindre del af facaden udført som let
konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er
isoleret med ca. 70 mm isolering. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i
forbindelse med besigtigelsen.
Forslag hertil er Energiprojekt 3.

Ydervægge på den hævede del over svømmehallens tag er udført som en let
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konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er
isoleret med 250 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på
ejers oplysninger.

Porte til idrætshallen:
Porte til idrætshallen er udført som let konstruktion med beklædning ud- og
indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 50 mm isolering.
Rammerne på portene er udført som gennemgående stålrammer, der er uden
isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud
fra dette.

FORBEDRING VED RENOVERING
Energiprojekt 3.
Let ydervægsparti mod nord på de små haller renoveres iht. indhentet tilbud.
Indvendig efterisoleres i ny konstruktion med 95 mm mineraluld kl. 37. Der afsluttes
med ny pladebeklædning indvendigt og ny facadebeklædning udvendigt. Vindue til
stueetagen lukkes, og der isoleres med 200 mm isolering i det gamle vindueshul.
Vinduer og døre til 1. salen udskiftes til nye elementer med faste rammer og trelags
energiruder.

1.400 kr.
0,43 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Porte til Idrætshallen:
Porte til idrætshallen renoveres og rammerne isoleres iht. indhentet tilbud. Der
udføres nye tætningslister og rammerne isoleres med skum indvendigt.

300 kr.
0,08 ton CO₂

Vinduer, døre ovenlys mv.
Investering

Årlig
besparelse

VINDUER
Idrætshallen:
Vinduer til forhallen er PVC elementer monteret med tolags energiruder med kold
kant.

Vinduer til omklædningsrum og toiletter er PVC elementer monteret med tolags
termoruder med kold kant. Få vinduer er nyere med energiruder.

Vinduer til soverum mod vest er PVC elementer monteret med tolags termoruder
med kold kant. Få ruder kan være skiftet til energiruder pga. defekt.

Vinduer til de små idrætshaller er ældre træelementer med tolags termoruder.
Forslag hertil er indeholdt i Energiprojekt 3.

Vindues-facadeelementer til køkken på 1. salen ved altangang mod syd er ældre PVC
elementer med tolags termoruder.
Forslag hertil er indeholdt i Energiprojekt 4.

Svømmehallen:
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Vinduer er PVC elementer med tolags termoruder eller ældre energiruder med kold
kant.

Vindue mod øst er med to lags termorude.
Forslag hertil er indeholdt i Energiprojekt 4.

FORBEDRING VED RENOVERING
Idrætshallen:
Vinduerne til omklædningsrum og toiletter udskiftes til nye vinduer med faste
rammer og trelags energiruder, energiklasse B, efter BR15. Der bør søges egnet
rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

3.000 kr.
0,94 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Svømmehallen:
Vinduerne til svømmehallen mod nord og ved karnap ved rutsjebanen udskiftes til nye
vinduer med trelags energiruder, energiklasse B, efter BR15. Der bør søges egnet
rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

9.900 kr.
3,18 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Idrætshallen, soverum mod vest:
Vinduer udskiftes til nye vinduer med gående rammer og trelags energiruder,
energiklasse B, efter BR 15. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og
udførelsen.

600 kr.
0,19 ton CO₂

OVENLYS
Svømmehallen:
Ovenlyskupler i omklædningsrummene er monteret med akrylglas. Det er oplyst de
er udskiftet i 2012 efter storm/hagl skade.
Ovenlys/rytterlys over trappen til rutsjebanen er oplyst med ældre to lags
termoruder.

Idrætshallen:
Ovenlyskupler ved trappeopgang mod vest er monteret med tolags akrylglas.

FORBEDRING VED RENOVERING
Svømmehallen:
Ruder i rytterlys over trappen udskiftes til nye ovenlysvinduer med trelags
energiruder, efter BR15. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og
udførelsen.

400 kr.
0,10 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Idrætshallen:
Ovenlyskupler over trappe mod vest udskiftes til nye ovenlyskupler med trelags
energiruder, efter BR15. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og
udførelsen.

200 kr.
0,06 ton CO₂

YDERDØRE

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 311178144 7



Idrætshallen:
Massive yderdøre er generelt ældre træelementer, der vurderes med et isolerende
lag mellem beklædninger på begge sider.

Yderdøre og skydedør til forhallen ved hovedindgangen er med tolags energiruder
med kold kant.

Yderdør til mødelokale på 1. salen ved forhallen og til det store soverum mod vest i
stueetagen er ældre PVC elementer med tolags termoruder.

Dobbeltdør ved trappeopgang mod syd/vest og til det store soverum mod vest på 1.
salen er nyere PVC elementer med tolags energiruder med kold kant.

Svømmehallen:
Yderdøre mod syd er ældre elementer med tolags termoruder.
Forslag hertil er indeholdt i Energiprojekt 4.

FORBEDRING VED RENOVERING
Idrætshallen:
Yderdøre med tolags termoruder udskiftes til nye elementer med trelags
energiruder, energiklasse B, efter BR 15. Der bør søges egnet rådgivning inden
projekteringen og udførelsen.

700 kr.
0,21 ton CO₂

Gulve
Investering

Årlig
besparelse

TERRÆNDÆK
I idrætshal under balkoner og i depotrum herved og i forhal er gulve udført af beton
med slidlagsgulv. Gulvene er isoleret med 50 mm pladebatts under betonen. I
idrætshallen er der sportsgulv udført som trægulv. Konstruktions- og
isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

I den lille idrætshal mod vest er gulve udført af beton med flydende sportsgulve. Det
har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger omkring isoleringsniveauet i gulvet.
Det skønnes at der er isoleret iht. gældende bygningsreglement fra
opførelsestidspunktet som er ca. 1986. Konstruktions- og isoleringsforhold er
skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

I det store soverum mod vest er gulve udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er
isoleret med 200 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er
konstateret ud fra tegningsmateriale.

I rekvisitrum mod nord er gulvet udført af beton med slidlagsgulv. Det har ikke været
muligt at fremskaffe oplysninger omkring isoleringsniveau i gulvet. Det skønnes at
der er isoleret iht. gældende bygningsreglement fra opførelsestidspunktet som
skønnes var i perioden fra 1995 til 2006. Konstruktions- og isoleringsforhold er
skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

I svømmehal og omklædningsrum er gulve udført af beton med slidlagsgulv. Gulvene
skønnes isoleret med 50 mm pladebatts under betonen. Det har ikke været muligt at
fremskaffe oplysninger om isoleringsforholdet. Konstruktions- og isoleringsforhold
er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.
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Bund i bassiner er udført af beton med slidlagsgulv. Det skønnes gulvene er uisoleret.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Gulv i karnap ved rutsjebanen er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret
med 200 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret
ud fra tegningsmateriale.

ETAGEADSKILLELSE
Svømmehal:
Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er af massiv beton og er uisoleret.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

KRYBEKÆLDER
Idrætshallen:
Gulv mod krybekælder under omklædningsrum og gang herved er udført af massiv
beton, der er isoleret med 20 mm flamingo på undersiden. Isoleringsforholdet i
konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.

Ventilation
Investering

Årlig
besparelse

VENTILATION
Idrætshallen:
I idrætshallen er naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer og døre, samt
friskluftventiler under taget.
Omklædningsrum og toiletter ved idrætshallen:
Der er udsugning fra omklædningsrum og toiletrum ved forhallen. Udsugningen sker
via udsugningsanlæg som er placeret i teknikrum ved idrætshallen. Anlægget er fra
opførelsestidspunktet for idrætshallen. Aftræk fra udsugningsanlæg til
omklædningsrummene føres ud i rekvisitrummet mod nord, og virker som
opvarmning af det lokale. Det er oplyst at udsugningen kører i døgndrift.

Lille idrætshal, stueplan:
Der er mulighed for udsugning fra lokalet via vægventilator ved yderdøren.
Udsugningen styres manuelt med tænd/sluk efter behov.

Lille idrætshal, 1. sal (fremtidige fitness lokaler):
Der er mulighed for udsugning fra lokalet via vægventilator ved yderdøren.
Udsugningen styres manuelt med tænd/sluk efter behov.

Cafeteria og køkken er med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer og døre.
Emhætter og udsugning fra køkkenet regnes som procesudsugning, og medregnes
derfor ikke i energimærket.

I depotrum og rekvisitrum ved idrætshallen, og i depotrum til køkkenet på 1. sal i
svømmehallen er naturlig ventilation.

Svømmehallen:
Der er mekanisk ventilation via ventilationsanlæg, som er placeret på taget over
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svømmehallen. Anlægget er af fabrikat Dantherm med varmegenvinding i form af
krydsveksler samt indblæsning og udsugning. Anlægget er med frekvensomformer
og fjernvarmeflade på indblæsningsdelen. Frekvensomformeren styres dels via
indetemperatur i svømmehallen, via udetemperaturen samt via urstyring.

Omklædningsrum til svømmehallen:
Der er mekanisk ventilation via ventilationsanlæg, som er placeret i teknikkælder
under svømmehallen. Anlægget er af fabrikat Systemair med varmegenvinding i form
af rotorveksler samt indblæsning og udsugning. Anlægget er med frekvensomformer
og fjernvarmeflade på indblæsningsdelen. Frekvensomformeren styres dels via
indetemperatur, via udetemperaturen samt via urstyring.

FORBEDRING
Lille idrætshal, stueplan:
Udsugningsventilator udskiftes ved renovering af væggen. Der monteres en ny
udsugningsventilator. Styringen genbruges. Der bør søges egnet rådgivning inden
projekteringen og udførelsen.

7.500 kr. 600 kr.
0,24 ton CO₂

FORBEDRING
Lille idrætshal, 1. sal (fremtidige fitness lokaler):
Udsugningsventilator udskiftes ved renovering af væggen. Der monteres en ny
udsugningsventilator med ny styring, evt. med fugtstyring og tidsstyring. Der bør
søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen.

16.100 kr. 1.100 kr.
0,48 ton CO₂

VENTILATIONSKANALER
Ventilationsaggregat på taget til svømmehallen vurderes præisoleret med 50 mm
isolering.
Ventilationsrør på taget til svømmehallen vurderes isoleret med 50 mm isolering.

Ventilationsaggregat i teknikkælder til omklædningsrum i svømmehallen vurderes
præisoleret med 40 mm isolering.
Ventilationsrør i teknikkælder til omklædningsrum i svømmehallen vurderes isoleret
med 40-50 mm isolering.
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VARMEANLÆG

Varmeanlæg
Investering

Årlig
besparelse

FJERNVARME
Bygningen opvarmes med fjernvarme.
Anlægget i svømmehallen er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med
fjernvarmevand i fordelingssystemet.
Anlægget i idrætshallen er udført med uisoleret varmeveksler og indirekte
fjernvarmeanlæg i fordelingssystemet.

FORBEDRING
Uisoleret varmeveksler til indirekte fjernvarmeanlæg i idrætshallen isoleres med 50
mm mineraluld kl. 37. Der afsluttes med alukappe.

5.000 kr. 400 kr.
0,10 ton CO₂

VARMEPUMPER
Kiosk ved svømmehallen:
Der er monteret en varmepumpe, som producerer luftvarme til rumopvarmning og
køling. Varmepumpen er typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et
splitanlæg med en udedel og en indedel. Luftvarmepumpen forsyner kiosken med
køling og varme. Varmepumpen er af fabrikat zibro, type S1731 med varmeeffekt fra
1,4-3,6 kW. Køleeffekt er fra 1,3-3,1 kW.

SOLVARME
Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.

FORBEDRING VED RENOVERING
Der er taget stilling til installation af solvarmeanlæg til opvarmning af det varme
brugsvand.
Det giver erfaringsmæssigt ikke en økonomisk fordel med installation af
solvarmeanlæg grundet den nuværende opvarmningsform, som er fjernvarme.

Varmefordeling
Investering

Årlig
besparelse

VARMEFORDELING
Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. I
idrætshallen sker opvarmningen via strålevarmepaneler i loftet.  I omklædningsrum
ved idrætshallen er delvist installeret gulvvarme. I svømmehallen og
omklædningsrum hertil sker opvarmningen via ventilationsanlæg.
Fordelingssystemet er i idrætshallen udført som et indirekte 2-strengs vandbåret
radiatoranlæg. I svømmehallen er det udført som direkte 2-strengs vandbåret
radiatoranlæg.
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VARMERØR
Varmefordelingsrør i teknikkælder i svømmehallen er udført som stålrør. Rørene er
isoleret med ca. 30 mm isolering.
Varmefordelingsrør i teknikrum og i krybekældere i idrætshallen er udført som
stålrør. Rørene er isoleret med ca. 30 mm isolering.
Varmefordelingsrør til ventilationsanlæg på taget er udført som stålrør. Rørene er
isoleret med ca. 30-40 mm isolering.
Enkelte rørdele, ventiler og flere pumpehuse er uden isolering.

FORBEDRING
Rør og ventiler uden isolering ved varmeanlæg efterisoleres med 20 mm
mineraluldsrørskåle evt. belagt med PE forstærket aluminiumsfolie. Der kan
afsluttes med pvc kappe. Pumpehuse isoleres med præfabrikeret isolerings kappe.

17.500 kr. 2.800 kr.
0,89 ton CO₂

VARMEFORDELINGSPUMPER
Idrætshallen:
Cirkulation af det indirekte fordelingssystem i idrætshallen sker med en Grundfos
Magna 32-100, 180W, elektronisk styret cirkulationspumpen. Pumpen er placeret i
teknikrum ved idrætshallen.

Strålevarmeanlæg:
Cirkulation af fordelingssystem til strålevarme i idrætshallen sker med en Grundfos
UPE, 32-120, 400W, automatisk trinregulerede cirkulationspumpe. Pumpen er
placeret ved blandesløjfe i teknikrum ved idrætshallen.

De små idrætshaller, forhallen og radiatorer på 1. sal:
Cirkulation af fordelingssystemet i de lokaler sker med 3 stk. Grundfos UPE 32-60,
100W, automatisk trinregulerede cirkulationspumper. Pumperne er placeret ved
blandesløjfer i teknikrum ved idrætshallen.

Radiatorer i kontorer og forhal:
Cirkulation af fordelingssystemet i de lokaler sker med en Grundfos UPS 25-60, 70W,
trinreguleret cirkulationspumpe. Pumpen er placeret ved blandesløjfe i teknikrum
ved idrætshallen.

Svømmehallen:
Der er cirkulationspumpe til trykforøgelse af fjernvarmeforsyningen i bygningen med
en Grundfos TPD med effekt på ca. 4,0 kW, automatisk styret cirkulationspumpe.
Pumpen er placeret i teknikkælder under svømmehallen.

Ventilationsanlæg i svømmehallen:
Cirkulation af varmeflade i ventilationsanlæg i svømmehallen sker med en Grundfos
Magna, 40-120F, 450W, elektronisk styret cirkulationspumpe. Pumpen er placeret i
teknikkælder under svømmehallen.
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Ventilationsanlæg i omklædningsrum ved svømmehallen:
Cirkulation af varmeflade i ventilationsanlæg til omklædningsrum i svømmehallen
sker med en Grundfos Magna 25-80, 140W, elektronisk styret cirkulationspumpe.
Pumpen er placeret i teknikkælder under svømmehallen.

FORBEDRING
Radiatorer i kontorer og forhal:
Cirkulationspumpe til fordelingssystemet udskiftes til en ny energibesparende og
selvregulerende cirkulationspumpe. Der bør i den forbindelse undersøges, om der
kan skiftes til en eventuel mindre pumpe.

4.000 kr. 700 kr.
0,29 ton CO₂

FORBEDRING
De små idrætshaller, forhallen og radiatorer på 1. sal:
Cirkulationspumper til fordelingssystemet udskiftes til nye energibesparende og
selvregulerende cirkulationspumper. Der bør i den forbindelse undersøges, om der
kan skiftes til en eventuel mindre pumpe.

12.000 kr. 1.900 kr.
0,87 ton CO₂

FORBEDRING
Strålevarmeanlæg:
Cirkulationspumpe til fordelingssystem til strålevarme i idrætshallen udskiftes til en
ny energibesparende og selvregulerende cirkulationspumpe. Der bør i den
forbindelse undersøges, om der kan skiftes til en eventuel mindre pumpe.

16.000 kr. 1.300 kr.
0,61 ton CO₂

AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af
korrekt rumtemperatur.
Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til
varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke
ventiler.
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VARMT VAND

Varmt vand
Investering

Årlig
besparelse

VARMT VAND
I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 120 liter pr. m² opvarmet
erhvervsareal pr. år. Forbruget er ud fra det oplyste forbrug for 2015, som var 1081
m³ i idrætshallen med køkken, værelsesfløje, små haller og forhal. I svømmehallen er
oplyst et vandforbrug for 2015, som var 1173 m³. Her foruden et forbrug på 1726 m³
som udelukkende er til bassinerne. Det er ikke medregnet i energimærket.

VARMTVANDSRØR
Idrætshallen:
Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder og ladekreds til bufferbeholder er udført som
stålrør. Rørene er hovedsageligt isoleret med ca. 30 mm isolering.
Dele af tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er uden isolering.
Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som stålrør. Rørene er isoleret med
ca. 20 mm isolering.

Svømmehallen:
Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmere er udført som stålrør. Rørene er
isoleret med ca. 30 mm isolering.
Rør fra gennemstrømningsvandvarmer til bufferbeholder er udført som PEX-rør.
Rørene er isoleret med ca. 20 mm isolering.
Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som stålrør. Rørene er isoleret med
ca. 20 mm isolering.

FORBEDRING
Idrætshallen:
Uisolerede tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer efterisoleres med 30
mm mineraluldsrørskåle evt. belagt med PE forstærket aluminiumsfolie. Der kan
afsluttes med pvc kappe.

2.100 kr. 800 kr.
0,29 ton CO₂

VARMTVANDSPUMPER
Idrætshallen:
Der er cirkulation af det varme brugsvand med en Grundfos UPS 25-60, 90W,
trinreguleret cirkulationspumpe. Pumpen er placeret i teknikrum ved idrætshallen.

Svømmehallen:
Der er cirkulation af det varme brugsvand med en Grundfos Alpha2 20-40, 22W,
automatisk styret cirkulationspumpe. Pumpen er placeret i teknikkælder under
svømmehallen.

FORBEDRING
Idrætshallen:
Cirkulationspumpe til varmt brugsvand udskiftes til en ny temperatur- og urstyret
cirkulationspumpe. Termostatfunktionen skal overstyre ur - funktionen af hensyn til
bakterie- og slimdannelse i beholder og rør.

6.000 kr. 1.500 kr.
0,62 ton CO₂
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VARMTVANDSBEHOLDER
Idrætshallen:
Det varme brugsvand produceres via en gennemstrømningsvandvarmer, der er
isoleret i alukappe med ca. 65 mm isolering. Der er bufferbeholder med volumen på
1300 liter af fabrikat HeatCon. Beholderen er fra 1990 og er isoleret med ca. 75 mm
skumisolering. Anlægget er placeret i teknikrum ved idrætshallen.

Svømmehallen:
Det varme brugsvand produceres via 2 stk. gennemstrømningsvandvarmere, der er
isoleret med skum. Der er bufferbeholder med volumen på 300 liter af fabrikat reflex.
Anlægget er placeret i teknikkælder under svømmehallen.

Køkken og cafeteria:
Det varme brugsvand produceres via 2 stk. 110 liters præisolerede beholdere af
mærket Metro, som er placeret i køkkenet.

Rengøringsrum:
Det varme brugsvand produceres via en 110 liters præisoleret beholder af mærket
Metro, som er placeret i rengøringsrum ved idrætshallen.

FORBEDRING
Rengøringsrum:
Elopvbarmet beholder til varmt brugsvand udskiftes med et nyt vandrør, der trækkes
fra teknikrum til håndvasken i rengøringsrummet. Udførelse iht. indhentet tilbud.

11.500 kr. 3.300 kr.
1,78 ton CO₂
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EL

El
Investering

Årlig
besparelse

BELYSNING
Idrætshallen belyses med ældre 3- og 4-rørs armaturer med konventionelle
forkoblinger og 58W T8 lysstofrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der
er ingen dagslysstyring.

Den lille idrætshal i stueplan belyses med 2-rørs armaturer med konventionelle
forkoblinger og 58W T8 lysstofrør. Belysninger styres manuelt med tænd/sluk.

Den lille idrætshal på 1. sal belyses med 2-rørs armaturer med konventionelle
forkoblinger og 58W T8 lysstofrør. Belysninger styres manuelt med tænd/sluk.

Omklædningsrum til idrætshallen belyses med runde loftlamper med sparepærer
eller LED pærer. Belysningen styres via bevægelsesmelder i hvert rum.

Gange ved idrætshallen og ved omklædningsrum hertil belyses med runde loftlamper
med sparepærer eller LED pærer. Belysningen styres via bevægelsesmelder.

Depotrum og rengøringsrum ved gang ved idrætshallen belyses med 1-rørs
armaturer med T8 lysstofrør eller runde loftlamper med glødepærer, sparepærer
eller LED pærer. Belysningen styres manuelt via tænd/sluk.

De store soverum i tilbygning fra 1994 mod vest belyses med 2-rørs loftmonterede
armaturer med konventionelle forkoblinger og 36W T8 lysstofrør. I andre mindre
soverum er runde loftlamper med sparepærer eller LED pærer. Belysningen styres
manuelt med tænd/sluk.

Cafeteria ved køkken på 1. salen belyses med nyere 3-rørs loftmonterede armaturer
med HF og 14W T5 lysstofrør. Belysningen styres manuelt med tænd/sluk.

Køkkenet på 1. salen belyses med 2-rørs loftmonterede armaturer med 20W LED
lysrør. Belysningen styres manuelt med tænd/sluk.

Forhal, vindfang ved hovedindgangen mod nord og gange ved indgang mod syd
belyses med runde loftlamper og nedhængte cafe-pendler med sparepærer eller LED
pærer. Belysningen styres manuelt efter behov med tænd/sluk.

Kontor ved forhallen belyses med 1-rørs nedhængte armaturer med 20W LED lysrør.
Belysningen styres manuelt med tænd/sluk.

Kiosken ved forhallen og ved svømmehallen belyses med nyere 2-rørs loftmonterede
armaturer med HF og 35W T5 lysstofrør. Belysningen styres manuelt med tænd/sluk.

Toiletter ved forhallen belyses med runde loftlamper med sparepærer eller LED
pærer. Lyset styres med bevægelsesmeldere.

Mødelokaler på 1. sal ved forhallen belyses med runde loftlamper med sparepærer
eller LED pærer. Belysningen styres manuelt efter behov med tænd/sluk.

Svømmehallen belyses med nyere LED armaturer med ca. 141W/ armatur.
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Armaturerne er monteret hhv. i loft og på vægge. Belysningen er opdelt i 3 zoner og
styres manuelt via tænd/sluk.

Omklædningsrum til svømmehallen belyses med 20W LED lysrør i loftmonterede 2-
rørs armaturer. Der er på vægge monteret runde lamper, der er med sparerpærer
eller LED pærer.
Belysningen styres manuelt via tænd/sluk.

FORBEDRING
Energiprojekt 5, del 2.
Belysningsanlæg i den lille idrætshal på 1. sal udskiftes til nyt anlæg med LED
armaturer jf. indhentet tilbud.
Der bør installeres bevægelsesmelderstyring i lokalerne, evt. opdelt i zoner og med
tidsbegrænsning.
Forslaget i energimærket er regnet ud fra en brugstid på 100%, svarende til 66
timer/uge, da der efter juni, 2016,  skal være fitness i de lokaler, hvor åbningstiden er
oplyst til ca. 15 timer/dag.

76.700 kr. 14.700 kr.
7,36 ton CO₂

FORBEDRING
Energiprojekt 5, del 1.
Belysningsanlæg i idrætshallen udskiftes til nyt anlæg med LED armaturer jf.
indhentet tilbud. Eksisterende styring bevares som anført i indhentet tilbud.
Forslaget i energimærket er regnet ud fra en brugstid på 80% af bygningens brugstid,
svarende til ca. 53 timer/uge.

245.000 kr. 33.800 kr.
17,04 ton CO₂

FORBEDRING
Energiprojekt 5, del 3.
Belysningsanlæg i den lille idrætshal i stueplan udskiftes til nyt anlæg med LED
armaturer jf. indhentet tilbud. Der installeres bevægelsesmelderstyring i lokalerne.
Forslaget i energimærket er regnet ud fra en brugstid på ca. 65% af brugstiden i
bygningen, svarende til ca. 40 timer/uge.

95.000 kr. 6.600 kr.
3,31 ton CO₂

SOLCELLER
Der er ingen solceller på bygningen.

FORBEDRING
Montering af 156 m² solceller (31,4 kWp) på fladt tag med orientering mod syd.
Forslaget er iht. indhentet tilbud og består af 96 paneler á 327 Wp.
Anlæggets størrelse er baseret på bygningens laveste timeforbrug, på et år. Det
sikres herved at bygningen altid kan forbrug den strøm der produceres.

515.000 kr. 39.300 kr.
19,72 ton CO₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER
1. Konklusion:
Bygningen er i god isoleringsmæssig stand efter bygnings alder.

Energioptimerende forslag nævnt i afsnittet "Rentable Besparelsesforslag" er rentable og bør
gennemføres.
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Herudover kan de forslag, der er nævnt i afsnittet "Besparelsesforslag ved renovering eller
reparationer", med fordel udføres i forbindelse med alm. vedligehold, udskiftning og renovering.

2. Vedvarende Energi:
Der er medregnet forslag til montering af solceller. Se forslag under El.
Der er taget stilling til installation af varmepumpe og solvarmeanlæg.

3. Bygningsbeskrivelse:
Bygningen i energimærket er Skagen Kultur- og Fritidscenter i Skagen.
Bygningen er fritliggende og er oprindeligt opført i 1972. I 1977 er svømmehallen tilbygget mod øst.
Senere er der tilbygget mindre dele mod vest og nord. Der er opmålt i alt 6.367 m² opvarmet i bygningen.

4. Brugstid:
Brugstiden er ud fra åbningstider/udlejningsoversigt for svømmehallen og idrætshallen regnet til 66
timer og ugen.

5. Forudsætninger:
Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter, version 2016.
Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen, samt ved opmåling og registrering på rekvireret
tegningsmateriale. Der er rekvireret tegningsmateriale af bygningen og konstruktionerne er i høj
registreret på rekvireret tegningsmateriale. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af
konstruktionerne.
Der var adgang til alle rum ved besigtigelsen.
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG
Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og
besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være
anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne Forslag Investering
Årlig besparelse
i energienheder Årlig besparelse

Bygning

Hule ydervægge Hulmurene efterisoleres med
indblæsning af
mineraluldsgranulat.

189.000 kr. 30,98 MWh
Fjernvarme

25 kWh
Elektricitet

13.600 kr.

Massive
ydervægge

Idrætshallen:
Massive betonsøjler efterisoleres
udvendigt iht. indhentet tilbud
med ca. 250 mm mineraluld kl.
37.

98.700 kr. 12,21 MWh
Fjernvarme

10 kWh
Elektricitet

5.400 kr.

Ventilation Lille idrætshal, stueplan:
Udsugningsventilator udskiftes
ved renovering af væggen.

7.500 kr. 361 kWh
Elektricitet

600 kr.

Ventilation Lille idrætshal, 1. sal (fremtidige
fitness lokaler):
Udsugningsventilator udskiftes
ved renovering af væggen.

16.100 kr. 721 kWh
Elektricitet

1.100 kr.
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Varmeanlæg

Fjernvarme Idrætshallen:
Uisoleret varmeveksler til
indirekte fjernvarmeanlæg i
idrætshallen isoleres med 50 mm
mineraluld i ny kappe.

5.000 kr. 0,73 MWh
Fjernvarme

400 kr.

Varmerør Idrætshallen og svømmehallen:
Rør og ventiler uden isolering ved
varmeanlæg efterisoleres med 20
mm mineraluldsrørskåle.

17.500 kr. 6,28 MWh
Fjernvarme

4 kWh Elektricitet

2.800 kr.

Varmefordelings
pumper

Radiatorer i kontorer og forhal:
1 stk. cirkulationspumpe til
fordelingssystemet udskiftes.

4.000 kr. 443 kWh
Elektricitet

700 kr.

Varmefordelings
pumper

De små idrætshaller, forhallen og
radiatorer på 1. sal:
3 stk. cirkulationspumper til
fordelingssystemet udskiftes.

12.000 kr. 1.309 kWh
Elektricitet

1.900 kr.

Varmefordelings
pumper

Strålevarmeanlæg:
Cirkulationspumpe til
strålevarme i idrætshallen
udskiftes.

16.000 kr. 925 kWh
Elektricitet

1.300 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør Idrætshallen:
Uisolerede tilslutningsrør til
gennemstrømningsvandvarmer
efterisoleres med 20 mm
mineraluldsmåtte.

2.100 kr. 0,90 MWh
Fjernvarme

245 kWh
Elektricitet

800 kr.

Varmtvandspum
per

Idrætshallen:
Cirkulationspumpe til det varme
brugsvand udskiftes.

6.000 kr. 1,23 MWh
Fjernvarme

677 kWh
Elektricitet

1.500 kr.

Varmtvandsbeho
lder

Rengøringsrum:
Beholder til varmt brugsvand
udskiftes iht. indhentet tilbud.

11.500 kr. -3,41 MWh
Fjernvarme

3.411 kWh
Elektricitet

3.300 kr.
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El

Belysning Energiprojekt 5, del 2:
Belysningsanlæg i den lille
idrætshal på 1. sal udskiftes iht.
indhentet tilbud.

76.700 kr. -6,45 MWh
Fjernvarme

12.467 kWh
Elektricitet

14.700 kr.

Belysning Energiprojekt 5, del 1:
Belysningsanlæg i idrætshallen
udskiftes iht. indhentet tilbud.

245.000 kr. -15,72 MWh
Fjernvarme

29.041 kWh
Elektricitet

33.800 kr.

Belysning Energiprojekt 5, del 3:
Belysningsanlæg i den lille
idrætshal i stueplan udskiftes iht.
indhentet tilbud.

95.000 kr. -3,00 MWh
Fjernvarme

5.629 kWh
Elektricitet

6.600 kr.

Solceller Montering af 156 m² solceller
(31,4 kWp) på fladt tag med
orientering mod syd.

515.000 kr. 27.655 kWh
Elektricitet

2.082 kWh
Elektricitet

overskud fra
solceller

39.300 kr.
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER
Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne Forslag
Årlig besparelse
i energienheder Årlig besparelse

Bygning

Fladt tag Over forhallen, idrætshallen,
soverum og køkken efterisoleres
de flade tage med 300 mm
mineraluld.

67,75 MWh Fjernvarme

54 kWh Elektricitet

29.800 kr.

Massive
ydervægge

Energiprojekt 4.
Facade til køkken, cafeteria og
soverum på 1. salen:
Vindues-facadepartier til altangang
udskiftes.
Massive betonsøjler til altangang
isoleres indvendigt med nye
vindueslysninger. Der udføres nyt
vindstop over loft til altangang og
loft over facadepartier
efterisoleres med 200 mm
mineralkuld iht. indhentet tilbud.
I svømmehallen udskiftes yderdøre
mod syd og vindue mod øst.

33,62 MWh Fjernvarme

27 kWh Elektricitet

14.800 kr.

Lette ydervægge Energiprojekt 3:
Let ydervægsparti til de små haller
renoveres iht. indhentet tilbud. Der
efterisoleres indvendigt med
yderligere 95 mm mineraluld.

3,05 MWh Fjernvarme

3 kWh Elektricitet

1.400 kr.

Lette ydervægge Idrætshallen:
Porte til idrætshallen renoveres og
rammerne isoleres.

0,59 MWh Fjernvarme

1 kWh Elektricitet

300 kr.
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Vinduer Idrætshallen:
Alle vinduer til omklædningsrum
og toiletter udskiftes.

6,67 MWh Fjernvarme

5 kWh Elektricitet

3.000 kr.

Vinduer Svømmehallen:
Alle vinduer til svømmehallen
udskiftes.

22,45 MWh Fjernvarme

18 kWh Elektricitet

9.900 kr.

Vinduer Idrætshallen:
Vinduer til soverum mod vest og til
toiletter herved udskiftes.

1,34 MWh Fjernvarme

1 kWh Elektricitet

600 kr.

Ovenlys Svømmehallen:
Rytterlys over trappe til
rutsjebanen udskiftes.

0,71 MWh Fjernvarme

1 kWh Elektricitet

400 kr.

Ovenlys Soverum mod vest:
Ovenlyskupler i trappeopgang ved
soverum udskiftes.

0,44 MWh Fjernvarme 200 kr.

Yderdøre Idrætshallen:
Yderdøre med termoruder til
mødelokale over kontor og til
soverum mod vest udskiftes.

1,49 MWh Fjernvarme

1 kWh Elektricitet

700 kr.

Varmeanlæg

Solvarme Installation af solvarmeanlæg er
erfaringsmæssigt ikke rentabelt.
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kirkevej 19
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Kirkevej 19, 9990 Skagen
813-174207-62

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (530)
...................................................................Opførelsesår

............................................År for væsentlig renovering
...............................................................Varmeforsyning

.........................................................Supplerende varme
....................................................Boligareal i følge BBR

..............................................Erhvervsareal i følge BBR
.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet
.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

1972
2006
Fjernvarme
Varmepumpe
0 m²
5874 m²
6367 m²
0 m²
0 m²
283 m²

D
C
C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

458.880 kr. i afregningsperioden
142.557 kr. pr. år
1.042,91 MWh Fjernvarme
01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

481.738 kr. pr. år
142.557 kr. pr. år
624.295 kr. pr. år
1.094,86 MWh Fjernvarme
154,38 ton CO₂ pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Det samlede bygningsareal er ifølge BBR oplysningerne 5.874 m². Her foruden er der 730 m² kælder.

Det opvarmede areal er på tegningerne og ved besigtigelsen opmålt til i alt 6.367 m² fordelt med 4.533 m²
i stueetage og 1834 m² på 1. sal. Her foruden er der ca. 283 m² teknikkælder i svømmehallen. Kælderen
er uden opvarmning og medregnes ikke i energimærket. Der regnes med de opmålte opvarmede arealer
i energimærket.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 311178144 24



KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Beregnet varmeforbrug for bygningen er angivet på side 2, under overskriften "Årligt varmeforbrug".
Oplyst varmeforbrug er angivet i den sidste del af energimærket under overskriften
"Baggrundsinformation".
Oplyst varmeforbrug omregnet til normalårsforbrug kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Det oplyste forbrug afviger fra det beregnede forbrug. Årsagen til afvigelsen er hovedsageligt
opvarmningen til bassinerne i svømmehallen. Her foruden er det beregnede forbrug er baseret på et
normforbrug.

I normforbruget er det bl.a. forudsat:
- at hele boligen opvarmes til i gennemsnit 20 grader året rundt
- at der sker en total luftudskiftning i alle rum hver anden time

Vaner, forbrugsmønster samt antallet af personer i bygningen har således en væsentlig indflydelse i
forhold til normforbruget. Det kan oplyses at for hver grad man hæver og sænker temperaturen stiger
eller falder varmeforbruget med 5 -10 %.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

......................................................................Fjernvarme

..............................................Elektricitet til opvarmning
.............................Elektricitet til andet end opvarmning

437,50 kr. per MWh
142.557 kr. i fast afgift per år
1,40 kr. per kWh
1,40 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA
Firmanummer 600042
CVR-nummer 21115134

BRIX & KAMP A/S
Nørrebro 11, 9800 Hjørring
www.brixkamp.dk
mdh@brixkamp.dk
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tlf. 98922888

Ved energikonsulent
Michael Dissing Hornbeck

KLAGEMULIGHEDER
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende
energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der
har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det
certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog
senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-
besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma
behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede
energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om
energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage
samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk
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Baggrund for kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.12 er udarbejdet sideløbende med forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01 - Dag-
ligvarebutik på Chr. X’s Vej 51. Baggrunden for at udarbejde kommuneplantillægget er et konkret ønske fra en 
bygherre om at etablere en dagligvarebutik med et samlet bruttoetageareal på op til 1.500 m² ved Chr. X’s Vej 51.

I perioden fra d. 9. september til d. 23. september 2016 har der været afholdt en foroffentlighedsfase om ud-
videlse af Skagen bymidte. I den forbindelse offentliggjorde Frederikshavn Kommune et debatoplæg. Idéer og 
synspunkter, som blev affødt af debatoplægget, er medgået ved byrådets beslutning om udarbejdelse af forsla-
get til lokalplan.

Lokalplanområdet jf. lokalplan SKA.C.03.10.01
Lokalplanområdet ligger ca. 200 m vest for den eksisterende bymidteafgrænsning for Skagen bymidte og området 
har tidligere været anvendt til dagligvarebutik. Området ligger desuden i umiddelbar nærhed til en række by-
midtefunktioner, som eksempelvis Skagen Kultur- og Fritidscenter med Skagen Svømmehal, Skagen Bryghus med 
café samt Skagen Kirke og Sognegården m.v.  Derudover ligger gågaden, Sct. Laurentii Vej, med specialbutikkerne 
ca. 200 m fra området, og der er ca. 500 m til stationen og havnen. 

På trods af lokalplanområdets centrale placering i Skagen, er området ikke udpeget til bymidte. Ønsket om at 
opføre en dagligvarebutik på op til 1.500 m² kan derfor ikke realiseres inden for det nuværende rammeområde 
SKA.B.03.02, der kun muliggør en dagligvarebutik på op til 1.000 m². I Skagen bymidte kan der planlægges for 
dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på op til 1.500 m² pr. butik. 

Indhold i kommuneplantillæg 15.12
For at muliggøre etablering af den ønskede dagligvarebutik inden for det ovenfor nævnte område er kommu-
neplantillæg nr. 15.12 udarbejdet. I nærværende kommuneplantillæg ændres følgende i hhv. ”kommuneplanens 
retningslinjer og hovedstruktur” samt ”kommuneplanens rammer for lokalplanlægning”:

 Kommuneplanens retningslinjer og hovedstruktur 
I kommuneplanens hovedstruktur udvides den geografiske bymidteafgrænsning mod vest mod Sankt Clemens 
Vej, så bymidten omfatter et større geografisk område, herunder lokalplanområdet. Den samlede ramme til bu-
tiksformål inden for bymidten er fastholdt. 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Der udlægges et nyt rammeområde til centerformål, benævnt SKA.C.03.10. 

Området indeholder en del af eksisterende rammeområde SKA.B.03.02, som er udlagt til boligområde. Ramme-
område SKA.B.03.02 kan anvendes til boliger (åben-lav) med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig 
og privat service, dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener for omgi-
velserne og uden, at områdets karakter ændres. 

Det nye rammeområde indeholder desuden hele det eksisterende rammeområde SKA.C.03.05, som er udlagt til 
blandet bolig og erhverv. Rammeområde SKA.C.03.05 kan anvendes til boliger (åben-lav) med tilhørende kollek-
tive anlæg, institutioner, offentlig og privat service samt erhverv, der kan foregå uden gener for omgivelserne og 
uden, at boligområdets karakter ændres. Eksisterende lovlig erhverv kan fortsætte under iagttagelse af gælden-
de bestemmelser og lovgivning. Der må ikke etableres detailhandelsbutikker i området.
 
Det nye rammeområde indeholder endvidere hele det eksisterende rammeområde SKA.B.03.07, som er udlagt til 
boligområde. Rammeområde SKA.B.03.07 kan anvendes til boliger (tæt-lav) med tilhørende kollektive anlæg, in-
stitutioner, offentlig og privat service, dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå 
uden gener for omgivelserne og uden, at boligområdets karakter ændres.

Endvidere ændres rammebestemmelserne for rammeområde SKA.B.03.02, således at muligheden for placering af 
en dagligvarebutik på op til 1.000 m2 inden for området udgår.

Kommuneplantillæg nr. 15.12 
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Oversigtskortet viser den statistiske bymidteafgrænsning af Skagen bymidte.

Skagen bymidte 
(opgjort efter ”den 

statistiske metode”)

Lokalplan
SKA.C.03.10.01

Detailhandelsredegørelse

Som baggrund og grundlag for kommuneplantillægget har COWI A/S i august 2016 udarbejdet en detailhandelsre-
degørelse. Detailhandelsredegørelsen redegør for, hvorledes en udvidelse af bymidten kan gennemføres.

Den statistiske metode
For at vurdere grundlaget for en udvidelse af centerområdet har COWI A/S bl.a. benyttet ”den statistiske meto-
de”. Metoden er en fastlagt fremgangsmåde til at afgøre tilstedeværelsen og koncentrationen af byfunktioner. 
Den statistiske metode tager udgangspunkt i, at en bymidte karakteriseres ved stor oplevelsesrigdom, høj tæthed 
samt variation i forskellige kunde- og publikumsorienterede funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat 
og offentlig service. Oversigtskortet nedenfor viser en indre kerne (blå streg), der afkaster en 100 m bufferzone 
(rød streg), der illustrerer den statistiske bymidte. Den statistiske bymidteafgrænsning viser, at lokalplanområdet 
kun er ca. 40 m fra den statistisk afgrænsede bymidte. 
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Bymidteafgrænsning ud over den statistiske bymidteafgrænsning 
I forbindelse med kommuneplanlægningen kan kommunalbestyrelsen argumentere for at inddrage nye områder 
uden for den statistiske afgrænsning i bymidten, så der sikres mulighed for en dynamisk udvikling af bymidten. 
Det kan eksempelvis være inddragelse af områder, som kan skabe sammenhæng mellem den statistisk begrun-
dede afgrænsning og detailhandelskoncentrationer tæt på bymidten. 

Da lokalplanområdet ikke er omfattet af den statistisk afgrænsede bymidte, peger detailhandelsredegørelsen på, 
at en udvidelse af bymidten må begrundes på baggrund af regler om fravigelse af metoden, jf. ”Bekendtgørelse 
nr. 1093 om afgrænsning af bymidter og bydelscentre”. 

I detailhandelsredegørelsen fremgår det endvidere, at det er en politisk beslutning i Frederikshavn Kommune, 
om bymidten skal udvides ud over den statistiske afgrænsning. Rammerne for den politiske beslutning er - som 
det fremgår af planlovens § 5 m, stk. 2 - at en udvidelse ud over den statistiske afgrænsning skal ske på baggrund 
af et dokumenteret behov. Det er herudover ifølge lovbemærkningerne en betingelse, at udvidelsen af bymidten 
sker inde fra og ud. Herudover skal planlægningen for udvidelse af bymidten, ligesom anden planlægning for de-
tailhandel, være i overensstemmelse med formålet i planlovens detailhandelsbestemmelser. Formålet fremgår af 
planlovens § 5, stk. l, og handler om at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer, at arealer 
til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, og at fremme en samfundsmæssigt 
bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

Uddrag fra detailhandelsredegørelse
Som grundlag for at udvide bymidten til også at omfatte lokalplanområdet ved Chr. X’s Vej er der udarbejdet en 
redegørelse efter § 2 i ”Bekendtgørelse nr. 1093”. Redegørelsen for en udvidelse ud over den statistiske afgræns-
ning viser følgende (uddrag fra COWI’s detailhandelsredegørelse s. 3-5):

1.  I perioden 2003-2014 er detailhandlen i Skagen vokset betydeligt i områder uden for bymidten, men er 
stort set status quo inden for bymidten. Med den nye dagligvarebutik ved Chr. X’s Vej og med en udvidet 
  bymidteafgrænsning, er det muligt at trække en betydelig del af dagligvarehandlen tilbage til bymidten.

 
  Omsætningen i Skagens butikker er væsentligt højere end det lokale forbrug. Årsagen er de knap 3 mio. 

årlige overnatninger foruden de mange endagsturister, som besøger Skagen. På den ene side er der en 
befolkningstilbagegang i Skagen, men det faldende lokale forbrugsgrundlag opvejes af turismens stigen-
de indflydelse på detailhandlen.

 
  Hvis det antages, at dagligvareforbruget for de ca. 8.100 indbyggere i Skagen vil stige svagt med 5-10 % 

over 10 år, men at indbyggertallet vil følge befolkningsprognosen og falde med ca. 800 personer, så vil 
dagligvareforbruget i Skagen være stort set det samme i 2026 som i dag. Med den nye aftale om planlo-
ven vil der i højere grad være mulighed for at benytte sommerhuse permanent til beboelse. Med de man-
ge sommerhuse i Skagen er det derfor sandsynligt, at befolkningstilbagegangen i Skagen vil være mindre 
end hidtil antaget.

 
  Den fortsatte udvikling i privatforbruget betyder, at også turisternes forbrug på dagligvarer er stigende. 

Hvis turisternes dagligvareforbrug stiger tilsvarende med 5-10 % over en 10-årig periode vil dagligva-
reforbruget vokse med ca. 10-20 mio. kr. pr. år. Hvis det også antages, at væksten i turismen fortsætter 
som de senere år, vil der være ca. 10% flere turister i Skagen i 2026 end der er i 2016. Turisterne handler 
årligt for i størrelsesordenen 250 mio. kr. i dagligvarebutikkerne i Skagen. Væksten i antallet af turister 
vil derfor føre til et stigende forbrug på i størrelsesordenen 25 mio. kr. pr. år. Flere turister og højere dag-
ligvareforbrug vil samlet betyde, at turisternes dagligvareforbrug vil stige med i størrelsesordenen 35-45 
mio. kr. pr. år. Der vil således være et stigende behov for udvikling af dagligvarehandlen i Skagen.

  En dagligvarebutik på 1.500 m² ved Chr. X’s Vej vurderes af kunne opnå en årlig omsætning på i størrel-
sesordenen 40 mio. kr. pr. år. Den nye dagligvarebutik vil derfor imødekomme den større efterspørgsel 
som følge af den voksende turisme i Skagen.
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2.  En privat bygherre ønsker at udvide det område ved Chr. X’s Vej, som tidligere har huset en dagligvare-
butik, og som i dag står tomt. Det vurderes, at området er en meget egnet placering til en moderne dag-
ligvarebutik. Bymidten i Skagen er generelt tæt bebygget, og der er begrænsede muligheder for at finde 
plads til en dagligvarebutik på 1.500 m² med tilhørende parkeringsanlæg. Skagen bymidte har et vær-
difuldt kulturmiljø med mange bevaringsværdige bygninger. Der er derfor også væsentlige bevaringsin-
teresser at afveje ved indpasning af en stor bygningsenhed imod. En vurdering af, om der er alternative 
placeringsmuligheder inden for bymidteafgrænsningen, er derfor ikke et reelt spørgsmål, men det er al-
ligevel vurderet, da det er en del af regelsættet. To konkrete arealer er vurderet nærmere.

  Den ene mulighed er et område mellem Chr. X’s Vej, kirkegården og stationen. Arealet er ubebygget og 
udlagt til offentlige formål. Med en placering tæt ved kirkegården, med den eksisterende boldbane og 
som ét af de få grønne områder i Skagen vurderes det ikke at være oplagt at placere en stor dagligvare-
butik her. Der ligger desuden allerede fire dagligvarebutikker nær området, og det er muligt, at der vil 
være visse trafikale udfordringer med endnu en dagligvarebutik her – særligt i sommerperioderne. 

  Den anden mulighed er et areal ved Vestre Strandvej i den sydlige del af bymidten, der i dag er udlagt til 
parkering. Selvom en indpasning af en dagligvarebutik vil være mulig, vil udbygningen fjerne en bety-
delig del af bymidtens parkeringspladser. Der er i forvejen pres på parkeringspladserne i sommermåne-
derne, og det vil ikke være hensigtsmæssigt for bymidtens detailhandel at nedlægge en stor del af par-
keringspladserne til fordel for en dagligvarebutik.

3.   Det vurderes, at en udvidelse af bymidten til også at omfatte området ved den tidligere Aldi-butik vil 
være i overensstemmelse med målene i kommuneplanen om bl.a. at udvikle detailhandlen i Skagen by-
midte og at styrke bymidterne, så de kan understøtte bylivet hele året rundt. En ombygning af området 
ved den gamle Aldi-butik vil revitalisere den vestlige del af bymidten og vil samtidig være en hensigts-
mæssig udnyttelse af de tomme butikslokaler. Udviklingen af området vil også betyde, at parkeringsare-
alerne til dagligvarehandlen placeres i kanten af bymidten. Parkeringspladserne i bymidten vil ikke blive 
belastet yderligere, men der er kort afstand til bymidten og let adgang til at kombinere dagligvareindkøb 
i den nye dagligvarebutik med andre indkøb og gøremål i bymidten. Det vurderes derfor, at en udvidelse 
af dagligvarebutikken vil understøtte målet om fortsat byfortætning.

4.   Der er gennemført en analyse af de trafikale konsekvenser for Chr. X’s Vej ved etablering af den nye dag-
ligvarebutik. Analyserne og vurderingerne viser, at projektet ikke vil få betydelige konsekvenser for tra-
fikafviklingen, og at der ikke er behov for yderligere foranstaltninger for at afvikle trafikken. 

  Chr. X’s Vej, der er hovedlandevej, er udpeget som ”trafikvej” i Kommuneplanen. Det vil sige, at vejen 
fortsat skal afvikle tung trafik og megen trafik.

  Området ved den nye dagligvarebutik har god tilgængelighed for alle trafikarter. Biltilgængeligheden ved 
Chr. X’s Vej, som er den primære indfaldsvej fra sydvest, er god. Umiddelbart nordøst for den nye daglig-
varebutik er der et busstoppested, som betjenes af buslinje 12. Der er fortov og cykelsti langs begge sider 
af Chr. X’s Vej. Området ligger desuden centralt placeret i et større boligområde i den vestlige del af Ska-
gen.
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Redegørelse i forhold til planlovens § 11 e, stk. 3 

Ifølge planlovens § 11 e, stk. 3 skal redegørelsen for den del af kommuneplanen, der indeholder rammer for for-
syningen med butikker (jf. planlovens § 11 b, stk. 1, nr. 7) indeholde følgende:

1.   En vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i bymidten fordelt på ho-
vedbutikstyper og disses omsætning,

2. En vurdering af behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål,

3.  En angivelse af målene for detailhandelsstrukturen, herunder en angivelse af, hvilket opland der forud-
sættes betjent af de butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer,

4.  Oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale hovedstruktur, herunder 
hvordan forslaget fremmer et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer samt bymiljøet i de 
områder, der foreslås udlagt til butiksformål, og

5. En angivelse af tilgængeligheden for de foreskellige trafikarter til de udlagte arealer til butiksformål.

Der er en lang række lighedspunkter imellem redegørelseskravet jf. § 2 i ”Bekendtgørelse nr. 1093 om afgrænsning 
af bymidter og bydelscentre”, som er beskrevet i ovenstående afsnit, og redegørelseskravene, jf. planlovens § 11 
e, stk. 3. Derfor henvises i nedenstående redegørelse til de vurderinger og begrundelser, som allerede er beskre-
vet i ovenstående afsnit under overskriften ”Bymidteafgrænsning ud over den statistiske bymidteafgrænsning”, 
som er uddrag fra detailhandelsredegørelsen, udarbejdet af COWI A/S (august 2016):

1.  Se punkt 1 i ovenstående afsnit: ”Bymidteafgrænsning ud over den statistiske bymidteafgrænsning”. 

  Endvidere skal det tilføjes, at den eksisterende ramme til en enkeltstående dagligvarebutik på 1.000 m² 
til butiksformål inden for rammeområde SKA.B.03.02 - Kong Eriks Vej udgår. Den samlede ramme til bu-
tiksformål inden for bymidten fastholdes, som i dag, ligesom den maksimale størrelse på butikker også 
fastholdes.

2.  Se punkt 1 i ovenstående afsnit: ”Bymidteafgrænsning ud over den statistiske bymidteafgrænsning”.
 
3.   Ifølge politikken for by- og boligmiljøer i Frederikshavn Kommune skal udviklingen af bymiljøer bl.a. ske 

ved omdannelse af eksisterende bymiljøer. Det er desuden målet at omdannelse og udvikling af en by 
skal bidrage til at gøre den mere nutidig og attraktiv, så der bliver mere liv og aktivitet i byen. Omdan-
nelse af området med en tidligere og nu lukket dagligvarebutik til en ny og moderne dagligvarebutik er 
et udtryk for den overordnede politik om at omdanne eksisterende bymiljøer, som ønsket. 

  I redegørelsen i kommuneplanen sigtes mod en udvikling, hvor bl.a. Skagen har et fuld og bredt dæk-
kende udbud af udvalgsvarebutikker samt alle almindelige former for dagligvarebutikker. Med omdan-
nelsen af det tidligere butiksområde får Skagen en ny dagligvarebutik, som ikke er i byen i forvejen. Bu-
tikken har et meget begrænset udvalg af udvalgsvarer, så effekterne for udvalgsvarehandlen vurderes 
stort set ikke at være mærkbare. Med den korte afstand til bymidtens udvalgsvarebutikker vurderes det 
desuden, at butikkens parkeringsarealer i et vist omfang kan anvendes af kunder, der både handler dag-
ligvarer og udvalgsvarer på samme tur.

  Rammerne for detailhandel i Skagen viser, at der er en restrummelighed i Skagen Bymidte på ca. 12.000 
m². Der er fastsat en grænse for dagligvarebutikker på højst 1.500 m². Kommuneplantillægget ændrer ikke 
på dette.

  Detailhandlen i Skagen er koncentreret i og omkring bymidten. En detailhandelsanalyse fra 2014 viste, at 
der var registreret 35 dagligvarebutikker i Skagen med et samlet areal på ca. 14.000 m² og med en dag-
ligvareomsætning på ca. 430 mio. kr. Dækningsgraden for dagligvarer beregnes til 223, når internethand-
len med dagligvarer trækkes ud af forbruget. Det svarer til, at dagligvarebutikkerne i Skagen omsatte for 
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mere end dobbelt så meget som de ca. 8.100 indbyggere i Skagen forbrugte i dagligvarer. Det meget store 
overskud kan tilskrives de mange turister, som besøger Skagen. Med kanp 3 mio. overnatninger om året 
er Skagen én af Danmarks store turistdestinationer. Der er langt til konkurrerende dagligvarebutikker, så 
det formodes, at både indbyggere og turister handler stort set alle deres dagligvarer i Skagen.

4. Se punkt 3 i dette afsnit.

5.  Se punkt 4 i ovenstående afsnit: ”Bymidteafgrænsning ud over den statistiske bymidteafgrænsning”.
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Detailhandel, vedtaget
Bymidter

Bydelcentre

Aflastningsområder

Lokalcentre

Område til særligpladskrævende

Enkeltstående

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Eksisterende afgrænsning af Skagen bymidte

Fremtidig afgrænsning af Skagen bymidte

SKA.C.03.10
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Hovedstruktur - udvidelse af Skagen bymidte 

(uddrag fra Kommuneplan 2015 - ”Detailhandel”)

6.1 Områder til detailhandelsbutikker

For at bidrage til at skabe bymidter med levende og varierede butiksmiljøer skal detailhandelsbutikker etable-
res inden for de områder, som fremgår af kommuneplanens korttema. Områderne kan anvendes til dagligvarer, 
udvalgsvarer, særlig pladskrævende varegrupper eller enkeltstående butikker i overensstemmelse med neden-
stående skema.

De enkelte butikker inden for Skagen bymidte må maksimalt have den størrelse, som fremgår af skemaet neden-
for:

Hovedbyen Skagen

Dagligvarer

max. butiksstørrelse

Udvalgsvarer

max. 
butiksstørrelse

Særlig 
pladskrævende 

varegrupper

max. butiksstørrelse

Bymidte Skagen
Rammeområder: SKA.C.03.01, SKA.C.03.02, 
SKA.C.03.06, SKA.C.03.07, SKA.C.03.08 og 
SKA.C.03.09

1.500 700 3.500

Lokalcenter Doggerbanke
Rammeområde SKA.B.06.05

1.000 Ikke tilladt Ikke tilladt

Lokalcenter Højensvej
Rammeområde SKA.C.06.01

Ikke tilladt 1.000 Ikke tilladt

Lokalcenter Skagen Havn
Rammeområde SKA.H.01.05

Ikke tilladt 500 Ikke tilladt

Område til særlig pladskrævende 
varegrupper, Kattegatvej
Rammeområde SKA.E.06.05

Ikke tilladt Ikke tilladt 7.000 

Enkeltstående butik, Chr. X.'s Vej
Rammeområde SKA.B.03.02

1.000 Ikke tilladt Ikke tilladt 

Enkeltstående butik, Skagavej
Rammeområde SKA.B.05.11

2.000 Ikke tilladt Ikke tilladt 

Enkeltstående butik, Ulrik Plesners Vej
Rammeområde SKA.B.05.03

500 Ikke tilladt Ikke tilladt 

Enkeltstående butik, Kattegatvej
Rammeområde SKA.E.06.05

1.000 Ikke tilladt Ikke tilladt 

Hovedbyen Sæby
Dagligvarer

max. butiksstørrelse

Udvalgsvarer

max. 
butiksstørrelse

Særlig 
pladskrævende 

varegrupper

max. butiksstørrelse

Bymidte Sæby
Rammeområder: SAE.C.01.20, SAE.C.01.24 
og SAE.C.03.20

3.500 2.000 2.000

Lokalcenter Sæby Havn
Rammeområde SAE.H.01.01

600 600 Ikke tilladt

Område til særlig pladskrævende 
varegrupper, Aalborgvej, Sæby
Rammeområder: SAE.E.04.25 og 
SAE.E.04.35

Ikke tilladt Ikke tilladt 5.000

Side 3 af 96. Detailhandel
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6.6 Samlet butiksareal 

For at understøtte en balanceret udvikling af detailhandlen imellem Skagen bymidte er der fastlagt et maksimalt 
bruttoetageareal inden for det afgrænsede detailhandelsområde. Se retningslinje 6.1, hvor det fremgår hvilke 
rammeområder, der er indeholdt i hvert detailhandelsområde.

Inden for Skagen bymidte kan der etableres/planlægges for nye butikker og omdannelse af eksisterende
butikker op til et maksimalt butiksareal, som angivet i skemaet nedenfor.

Enkeltstående butik, Skøjteallen  1.000 1.000 

Hovedbyen Skagen

Eksisterende 
butiksareal

2013

m2

Maksimalt 
butiksareal

m2

Bymidte Skagen 30.849 43.000

Lokalcenter Doggerbanke 1.691 3.000

Lokalcenter Højensvej 246 3.000

Lokalcenter Skagen Havn 2.000 2.000

Område til særlig pladskrævende 
varegrupper, Kattegatvej

10.575 16.000

Enkeltstående butik, Chr. X.'s Vej 679 1.000

Enkeltstående butik, Skagavej 1.519 2.000

Enkeltstående butik, Ulrik Plesners Vej 300 500

Enkeltstående butik, Kattegatvej 989 1.000

Hovedbyen Sæby

Eksisterende 
butiksareal

2013

m2

Maksimalt 
butiksareal

m2

Bymidte Sæby 23.355 35.000

Lokalcenter Sæby Havn 589 1.500

Område til særlig pladskrævende 
varegrupper, Aalborgvej, Sæby

8.171 15.000

Område til særlig pladskrævende 
varegrupper, Vandløsvej

 0 5.000 

Lokalbyer i byzone

Eksisterende 
butiksareal

2013

m2

Maksimalt 
butiksareal

m2

Lokalcenter Dybvad vest 5.998 7.000

Lokalcenter Elling Bannerslund 1.400 1.400

Side 8 af 96. Detailhandel
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Den samlede ramme til butiksareal inden for Skagen bymidte, som fremgår af skemaet ovenfor, fastholdes.
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Lokalplanrammer for SKA.C.03.10 - Dagligvarebutik på Chr. X’s Vej 51

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Overordnet anvendelse  Centerområde

Anvendelse    Centerområde, herunder butikker, kontorer, liberale erhverv, hoteller, 
pensionater, caféer, restaurationer og boliger. Erhverv i området må ikke 
give anledning til gener for omgivelserne.

     
Detailhandel    I området kan der etableres butikker, der forhandler dagligvarer og ud-

valgsvarer. Der kan planlægges for/etableres dagligvarebutikker med en 
størrelse på op til 1.500 m² og udvalgsvarebutikker med en størrelse op 
på til 700 m².

    Flere rammeområder udgør tilsammen bymidten.
     For så vidt angår det maksimale butiksareal inden for bymidten henvises 

til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel.

Nuværende zonestatus  Byzone
(vejledende)

Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 40 %

Etageantal og bygningshøjde  Maks. 1½ etager
    Maks. 7,5 m 
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Bevaringsværdige bygninger   En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, 
før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, relevante 
høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til ned-
rivningen, og Byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil ned-
lægge forbud mod nedrivning. 

     Det er alene Byrådet, der beslutter, om bygningen må nedrives eller skal bevares. 
     Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det centrale register over 

fredede og bevaringsværdige bygninger.
    Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse. 
    
Bygningsforhold i øvrigt  Byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det gældende byg-

ningsreglement. P.t. min. energiklasse 2015.
     Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange og altantrapper over ter-

ræn må ikke etableres.
     Udvendige antenner, paraboler eller andet sende- og modtageudstyr må ikke 

opsættes, hvis der er mulighed for fælles antenneanlæg.
             
Grundstørrelse   Min. 400 m² ekskl. vejareal
    
Opholdsarealer/ubebyggede Min. 10 % af erhvervsarealet
arealer    Min. 50 % af boligarealet 

Parkering                         Se den generelle rammebestemmelse for parkering.

Andre forhold                       Ingen bestemmelser
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Lokalplanrammer for SKA.B.03.02 - Kong Eriks Vej

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Overordnet anvendelse  Boligområde

Anvendelse    Boliger (åben-lav) med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og 
privat service samt erhverv, der kan foregå uden gener for omgivelserne og uden 
at boligområdets karakter ændres.

Spillehaller   Der kan ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater.

Nuværende zonestatus  Byzone
(vejledende)

Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 30 %

Etageantal og bygningshøjde  Maks. 1,5 etage
    Maks. 7,5 m 
 
Bevaringsværdige bygninger   En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, 

før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, relevante 
høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til ned-
rivningen, og Byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil ned-
lægge forbud mod nedrivning. 

     Det er alene Byrådet, der beslutter, om bygningen må nedrives eller skal bevares. 
     Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det centrale register over 

fredede og bevaringsværdige bygninger.

    Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse. 
    

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Bygningsforhold i øvrigt  Byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det gældende byg-
ningsreglement. P.t. min. energiklasse 2015.

     Altankviste, altaner på stolper, udvendige altangange og altantrapper over ter-
ræn må ikke etableres.

     Udvendige antenner, paraboler eller andet sende- og modtageudstyr på ikke op-
sættes, hvis der er mulighed for fælles antenneanlæg.

             
Grundstørrelse   Min. 700 m²
    Ved dobbelthuse min. 500 m²
    Grundstørrelser er angivet ekskl. vejareal
    
Opholdsarealer/ubebyggede Opholdsarealer skal svare til min. 100 % af etagearealet.

Parkering                         Se den generelle rammebestemmelse for parkering.

Andre forhold                       Ingen bestemmelser
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Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.12 er vedtaget den xx. mdr. xxxx til offentlig 
    fremlæggelse i henhold til planlovens § 24. 

    Birgit S. Hansen                           Mikael Jentsch
    borgmester      kommunaldirektør
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Miljøscreening

Miljøscreening af planforslag - side 1

Bilag

Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Screening for forslag til:
Kommuneplantillæg nr. 15.12

Der er screenet ud fra en version af planforslaget fra den 24. oktober 2016

Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ: BISL (på baggrund af ny formulering om at erhverv i området må ikke give anledning 

til gener for omgivelserne).
NATUR: AKBT
PLAN: LAEN
VEJ: MOME

0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger

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

(PLAN)

Nej

Planen er som udgangspunkt omfattet af Bilag 4, punkt 
10b) ”Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af bu-
tikscentre og parkeringsanlæg”. Det vurderes dog at der i 
henhold til lovens § 3, stk. 2 er tale om en plan, der alene 
fastlægger anvendelsen på lokalt plan. Der skal derfor ale-
ne gennemføres en miljøvurdering af planen, hvis denne 
vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

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

(NATUR)

Nej

Kommuneplantillægget medfører en udvidelse af bymidten i 
Skagen. Udvidelsen ligger 1 km fra det nærmeste internati-
onale naturbeskyttelsesområde (habitatområde nr. 1 Ska-
gen Gren og Skagerrak). Området ligger i eksisterende 
byområde og er udbygget. Den potentielle påvirkning af det 
internationale naturbeskyttelsesområde ligger i udledningen 
af spildevand fra byen. Denne udledning styres gennem 
udledningstilladelser, der regulerer stofindholdet i udlednin-
gen til recipienten. Realisering af kommuneplantillægget
påvirker ikke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget 
væsentligt.   

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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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:
Kommuneplantillæg nr. 15.12

Der er screenet ud fra en version af planforslaget fra den 24. oktober 2016

Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ: BISL (på baggrund af ny formulering om at erhverv i området må ikke give anledning 

til gener for omgivelserne).
NATUR: AKBT
PLAN: LAEN
VEJ: MOME

0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger

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

(PLAN)

Nej

Planen er som udgangspunkt omfattet af Bilag 4, punkt 
10b) ”Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af bu-
tikscentre og parkeringsanlæg”. Det vurderes dog at der i 
henhold til lovens § 3, stk. 2 er tale om en plan, der alene 
fastlægger anvendelsen på lokalt plan. Der skal derfor ale-
ne gennemføres en miljøvurdering af planen, hvis denne 
vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

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

(NATUR)

Nej

Kommuneplantillægget medfører en udvidelse af bymidten i 
Skagen. Udvidelsen ligger 1 km fra det nærmeste internati-
onale naturbeskyttelsesområde (habitatområde nr. 1 Ska-
gen Gren og Skagerrak). Området ligger i eksisterende 
byområde og er udbygget. Den potentielle påvirkning af det 
internationale naturbeskyttelsesområde ligger i udledningen 
af spildevand fra byen. Denne udledning styres gennem 
udledningstilladelser, der regulerer stofindholdet i udlednin-
gen til recipienten. Realisering af kommuneplantillægget
påvirker ikke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget 
væsentligt.   

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.

Miljøscreening af planforslag - side 2
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1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5)
− Kvalitet eller omfang af levesteder 

for vildtlevende planter eller dyr
0 NATUR Området er fuldt udbygget og rummer ikke 

oplagte levesteder for vildtlevende planter og 
dyr.

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Området udgør ikke en økologisk forbindelse.

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

0 NATUR Der er ingen naturområder indenfor de arealer 
som kommuneplantillægget er gældende for.

− Bygge- og beskyttelseslinjer 0 NATUR Dele af området er omfattet af kirkebyggelinje. 
Da kirken i dette tilfælde er omgivet af bymæs-
sig bebyggelse i hele bebyggelseszonen gæl-
der forbuddet mod byggeri, højere end 8,5 m, 
ikke.

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Ikke relevant

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

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

0 MILJØ Det vurderes ikke at være sundhedsrisiko for-
bundet med den planlagte arealanvendelse, 
hverken internt i området eller i forhold til de 
omkringliggende arealer.
Det vurderes, at der i kommuneplantillægget er 
taget de nødvendige hensyn til at imødegå 
gener fra erhverv i området.

− Trafik 0 VEJ Området grænser til statsvej 438 (Frederiks-
havn – Skagen), rute 40. Del af området har 
været benzintankanlæg, og ny anvendelse 
vurderes ikke at generere væsentlig mere tra-
fik på statsvejen.

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ikke relevant.

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser

0 VEJ Ikke relevant.

− Andet – øget adgang for offentlig- 0 VEJ Vej/Natur: Offentlig adgang ændres ikke 
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Miljøscreening af planforslag - side 3

heden NATUR

− Byernes funktion og bymiljø herun-
der bynatur

0 PLAN Området er i forvejen bebygget

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

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

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale

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

eller dyrkningsværdi
0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Eksisterende jordforurening 0/-1 MILJØ Matr.nr. 465a, Skagen bygrunde er kortlagt på 
vidensniveau 1, og matr.nr. 446a, Skagen 
bygrunde er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 
iht. Lov om forurenet jord. Ændret benyttelse til 
nærmere definerede forureningsfølsomme 
anvendelser kræver særlig tilladelse jf. Lov om 
forurenet jord.

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

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord

0 MILJØ Der er risiko for, at der vil blive konstateret 
jordforurening i forbindelse med flytning af jord 
fra området.

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

4. Vand
4.1 Overfladevand
− Udledning af forurenet overflade-

vand til havet, søer og vandløb
0 MILJØ Der forventes ikke udledt forurenet overflade-

vand fra området

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand

0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området.

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

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i vandkvalite-
ten.

4.2 Grundvand
− Nedsivning 0 MILJØ Det forventes ikke at skulle ske nedsivning af 

spildevand eller overfladevand i området.

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet

0 MILJØ Der forventes ingen ændring i grundvands-
mængde eller grundvandskvalitet

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 

spildevandsafledningen fra området.

5. Luft

Miljøscreening af planforslag - side 4

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

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

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

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i luftkvaliteten.

− Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i nedbørskvali-
teten.

6. Klimatiske faktorer
− Udledning af drivhusgasser eller 

andre stoffer, der påvirker klima, 
temperatur?

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

− Byernes funktion og bymiljø herun-
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på 500 meter.

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale

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

eller dyrkningsværdi
0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Eksisterende jordforurening 0/-1 MILJØ Matr.nr. 465a, Skagen bygrunde er kortlagt på 
vidensniveau 1, og matr.nr. 446a, Skagen 
bygrunde er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 
iht. Lov om forurenet jord. Ændret benyttelse til 
nærmere definerede forureningsfølsomme 
anvendelser kræver særlig tilladelse jf. Lov om 
forurenet jord.

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

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord

0 MILJØ Der er risiko for, at der vil blive konstateret 
jordforurening i forbindelse med flytning af jord 
fra området.

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

4. Vand
4.1 Overfladevand
− Udledning af forurenet overflade-

vand til havet, søer og vandløb
0 MILJØ Der forventes ikke udledt forurenet overflade-

vand fra området

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand

0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området.

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

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i vandkvalite-
ten.

4.2 Grundvand
− Nedsivning 0 MILJØ Det forventes ikke at skulle ske nedsivning af 

spildevand eller overfladevand i området.

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet

0 MILJØ Der forventes ingen ændring i grundvands-
mængde eller grundvandskvalitet

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 

spildevandsafledningen fra området.

5. Luft

Miljøscreening af planforslag - side 4

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

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

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

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i luftkvaliteten.

− Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i nedbørskvali-
teten.

6. Klimatiske faktorer
− Udledning af drivhusgasser eller 

andre stoffer, der påvirker klima, 
temperatur?

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

karakter)
0 PLAN Ingen bemærkninger

8. Landskab
− Arealanvendelse indenfor områder 

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

0 PLAN Området er beliggende i eksisterende udbyg-
get område i byzone.

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Det pågældende område ligger i bevarings-
værdigt landskab men i byzone og omgivet af 
bebyggelse. Med realisering af kommuneplan-
tillæggets rammer ændres områdets påvirk-
ning af de omkringliggende arealer ikke væ-
sentligt.

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

0 PLAN Området er beliggende på eksisterende ud-
byggede byzonearealer.

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

0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Fredede områder 0 NATUR Der ligger ingen fredede områder på de berør-
te arealer.

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

9. Kulturarv
− Kulturhistoriske helheder, samt 

værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter

0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Fortidsminder 0 NATUR Der er ingen registrerede fortidsminder inden-
for området. Der er et mindre overlap med en 
arealudpegning af et kulturarvsareal af national 
betydning, der løber parallelt med kysten i 
Skagen. Her har man tidligere fundet enkelte 
spor fra middelalderens indbyggere. Men der 
er ikke tale om en egentlig middelalderlig by-

Miljøscreening af planforslag - side 6

kerne med kulturlag.  

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Der er ikke registreret beskyttede sten- eller 
jorddiger i området.

− Kirkeomgivelser 0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer

0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Historiske bygninger og mindes-
mærker

0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Bevaringsværdige landskaber 0 NATUR Se grundlag for vurdering under punkt 8, sær-
ligt værdifulde landskaber.

Opsamling / Konklusion

Miljøscreening af planforslagene viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at 
blive påvirket af planforslagene.

Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.
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7. Materielle goder
− Materielle goder (af almennyttig 

karakter)
0 PLAN Ingen bemærkninger

8. Landskab
− Arealanvendelse indenfor områder 

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

0 PLAN Området er beliggende i eksisterende udbyg-
get område i byzone.

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Det pågældende område ligger i bevarings-
værdigt landskab men i byzone og omgivet af 
bebyggelse. Med realisering af kommuneplan-
tillæggets rammer ændres områdets påvirk-
ning af de omkringliggende arealer ikke væ-
sentligt.

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

0 PLAN Området er beliggende på eksisterende ud-
byggede byzonearealer.

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

0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Fredede områder 0 NATUR Der ligger ingen fredede områder på de berør-
te arealer.

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

9. Kulturarv
− Kulturhistoriske helheder, samt 

værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter

0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Fortidsminder 0 NATUR Der er ingen registrerede fortidsminder inden-
for området. Der er et mindre overlap med en 
arealudpegning af et kulturarvsareal af national 
betydning, der løber parallelt med kysten i 
Skagen. Her har man tidligere fundet enkelte 
spor fra middelalderens indbyggere. Men der 
er ikke tale om en egentlig middelalderlig by-
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kerne med kulturlag.  

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Der er ikke registreret beskyttede sten- eller 
jorddiger i området.

− Kirkeomgivelser 0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer

0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Historiske bygninger og mindes-
mærker

0 PLAN Ændringen af afgrænsningen af Skagen By-
midte har ikke i sig selv konsekvenser for em-
net. Der henvises til screening af lokalplanfor-
slag.

− Bevaringsværdige landskaber 0 NATUR Se grundlag for vurdering under punkt 8, sær-
ligt værdifulde landskaber.

Opsamling / Konklusion

Miljøscreening af planforslagene viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at 
blive påvirket af planforslagene.

Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.
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Kolofon

Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i 
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Forslag til Lokalplan SKA.C.03.10.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe mulighed for at opføre ny dag-
ligvarebutik med tilhørende parkeringsanlæg ved Chr. X’s Vej i Skagen. 
Opførelse af butiksbygning og indretning af parkeringsanlæg forudsætter 
nedrivning af: bygning, der tidligere har været anvendt til dagligvarebutik 
og tankstation, bygning, der har været anvendt til galleri/forretning samt 
4 fritliggende boliger.

I perioden fra d. 9. september til d. 23. september 2016 har der været af-
holdt en foroffentlighedsfase om udvidelse af Skagen bymidte. I den for-
bindelse offentliggjorde Frederikshavn Kommune et debatoplæg. Idéer og 
synspunkter, som blev affødt af debatoplægget, er medgået ved byrådets 
beslutning om udarbejdelse af forslaget til lokalplan.

Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.C.03.10.01 til offentlig debat 
i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle 
interessere at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

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

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

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

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

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-
deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 
tilslutning til fællesanlæg.

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

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 med senere æn-
dringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, an-
lægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er 
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kom-
mende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og som-
merhusområde sker også ved en lokalplan.

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

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmel-
se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

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

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

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

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

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

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

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

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

at se ud.

Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet set ud for ejendommene Chr. X’s Vej 47 og 51 - set mod sydøst.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat byg-
herre, om at omdanne et område med en tidligere og nu fraflyttet daglig-
varebutik på Chr. X’s Vej 51 til en moderne dagligvarebutik med et brutto-
etageareal på op til 1.500 m². 

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 5 for et center- og bevarings-
område i Skagen By fra 1979 samt kommuneplanramme SKA.B.03.02 - 
Kong Eriks Vej. Den gældende planlægning giver ikke mulighed for den 
ønskede udvidelse af butikken, og derfor er kommuneplantillæg nr. 15.12 
samt nærværende lokalplan SKA.C.03.10.01 udarbejdet som erstatning for 
det tidligere plangrundlag.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik med til-
hørende parkeringsanlæg i området ved Chr. X’s Vej 47 til og med 59b, be-
liggende i den vestlige del af Skagen bymidte. Opførelse af butiksbygning 
og indretning af parkeringsanlæg forudsætter nedrivning af: bygning, der 
tidligere har været anvendt til dagligvarebutik og tankstation, bygning, 
der har været anvendt til galleri/forretning samt 4 fritliggende boliger. 
Bygninger, der forudsættes nedrevet, fremgår at kortbilag A bagest i lo-
kalplanen. 

Området er en del af det centrale byområde/centerområde i Skagen.  Lo-
kalplanen skal bl.a. sikre, at dagligvarebutikken indpasses i området, 
uden at der opstår miljømæssige gener for de omkringboende.

Bebyggelsen skal placeres inden for byggefeltet, som vist på kortbilag B 
samt kortbilag B - udsnit, som viser byggefeltet i et større udsnit.  Bygge-
feltets afgrænsning mod Chr. X’s Vej er medvirkende til at sikre en rand-

Visualisering, som viser hvordan den nye dagligvarebutik kan komme til at se ud - set fra Chr. X’s Vej mod øst.
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Den tidligere dagligvarebutik og det tidligere ubemandede tankanlæg, 
som i dag henligger ubenyttet og forfalden - set ud for Chr. X’s Vej 47-53 
mod sydvest.

Tværsnit igennem den eksisterende og nye bebyggelse. Målestok ca. 1:400.
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bebyggelse langs vejen. Mindre bygninger, såsom bygning til kundevogne, 
cykelskure og lignende, må placeres uden for byggefeltet. Bebyggelsen 
må etableres i maks. 1½ etage og i en højde på maks. 7,5 m. Dette sva-
rer til højden på den eksisterende bebyggelse i området. På principsnittet 
ovenfor ses desuden, hvordan den eksisterende bebyggelse hhv. den nye 
bebyggelse i skala og omfang er. Den nye bebyggelse forventes at blive 
lavere end den eksisterende bebyggelse, hvorved skyggevirkningerne vil 
blive mindre ved opførelse af den nye butiksbebyggelse. 

For at sikre, at den nye dagligvarebutik i skala og arkitektur er tilpasset 
de eksisterende bebyggelser langs Chr. X’s Vej, fastlægger lokalplanen, at 
dagligvarebutikken skal udformes med symmetriske saddeltage med gav-
le mod Chr. X’s Vej, som afspejler de omkringliggende bebyggelser (se fa-
cadeopstalter på s. 11). Mod syd, hvor taget ikke er synligt fra Chr. X. Vej, 
skal taget udføres med fladt tag. Saddeltage skal beklædes med røde vin-
getegl, og det flade tag skal beklædes med tagpap.  

Facaderne på butikken skal udføres i blankt murværk i røde, blødstrøgne 
teglsten. Mindre bygninger, som kundevognsskjul, skure og lignende må 
udføres i andre materialer. 
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Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltning, skiltes placering, ud-
formning og belysning for at undgå genevirkning for forbipasserende og 
naboer.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Chr. X’s Vej. Der skal udlægges areal 
til adgang, parkering og varelevering vest for butikken. Der skal etableres 
1 p-plads pr. 50 m² påbegyndt bruttoetageareal til butiksformål. Desuden 
skal der etableres parkeringspladser til cykler, svarende til 10 cykelparke-
ringspladser pr. 750 m² påbegyndt bruttoetageareal til butiksformål. 

Færdselsarealer for kørende, dvs. manøvrearealer og parkeringspladser, 
samt fortovs- og torvearealer for gående skal udføres i materialer, der 
afspejler og afgrænser de respektive områder. For at øge trafiksikkerhe-
den på parkeringsarealet og gøre det mere trygt for de bløde trafikanter 
at færdes, skal det tydeliggøres, hvor man som hhv. bilist og fodgænger 
skal færdes.

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om beplantning, som skal 
sikre, at området får et grønt præg. Der skal etableres hække langs Chr. X’s 
Vej samt internt på parkeringspladsen, som vist på illustrationsplanen på 

Facade mod vest - indgangsfacade. Målestok ca. 1:400.

Facade mod øst - mod TCD-bygningen. Målestok ca. 1:400.

Facade mod syd - mod Alba Schwartz Vej. Målestok ca. 1:400.

Facade mod nord - mod Chr. X’s Vej. Målestok ca. 1:400.
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kortbilag C. Hække skal være avnbøg. I fuldt udvokset tilstand skal hække 
gives en bredde på min. 0,6 m og en højde på min. 1,0 m. 

Mod Chr. X’s Vej skal hække suppleres af træer af arten søjleeg, som plan-
tes med en maksimal indbyrdes afstand på 6 m, dog under hensyntagen 
til oversigtsforhold. På parkeringspladsen skal hække suppleres med træ-
er af arterne kirsebærkornel eller glansbladet tjørn.

Endelig fastsætter lokalplanen bestemmelser omkring hegning. Langs lo-
kalplanområdets sydlige og vestlige grænse skal der opsættes fast hegn 
i en højde på 2,0 m. Hegn skal udføres som fast hegn i træ, som supple-
res med begrønnede felter udført i rionet, som er beplantet med klatre-
planter. Dette er for at sikre, at der skabes en variation i hegnets udtryk. 
En mindre del af hegnet (svarende til en længde på ca. 4-5 m), som lig-
ger umiddelbart foran indkørslen til vareleveringen (vest for byggefeltet), 
skal udføres som støjhegn. Den øvrige del af hegnet må ligeledes udføres 
som støjhegn. Mod vest må hegnet endvidere opføres som muret hegn i 
tegl, som fremstår i enten blank mur eller med en pudset eller vandsku-
ret overflade. Hegn mod syd må desuden udføres delvist som støttemure, 
for at kunne optage terrænspringet imellem lokalplanområdet og naboo-
mrådet mod syd.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet ligger langs Chr. X’s Vej, som er én af indfaldsvejene til 
Skagen. Området er beliggende i den vestlige del af Skagen centrum, og 
nærområdet består primært af boliger, i form af parcelhuse og etageboli-
ger.  Desuden ligger Skagen Kultur- og Fritidscenter, Skagen Kirke og Sog-
nehus samt Skagen Bryghus i umiddelbar nærhed.

Lokalplanområdet omfatter ejendommene Chr. X’s Vej 47-59B, og har et 
samlet areal på i alt ca. 4.485 m². Området ligger i byzone, og fremstår 
uden væsentlige terrænforskelle. Dog er der terrænspring mellem lokal-
planområdet og området umiddelbart syd herfor. Lokalplanområdet af-
grænses af Chr. X’s Vej mod nord samt villabebyggelse mod syd, øst og 
vest. 

Området er i dag bebygget med en tidligere dagligvarebutik samt et ube-
mandet tankanlæg, som begge henligger ubenyttede. Den eksisterende 
butiksbebyggelse fremstår forfalden og lever ikke længere op til dagens 
standarder og pladskrav.  Desuden er der en række eksisterende fritlig-
gende boliger inden for området, Chr. X’s Vej 47 til og med 59B. Den eksi-
sterende bebyggelse inden for lokalplanområdet forudsættes nedrevet og 
erstattet med en dagligvarebutik med tilhørende parkeringsanlæg. Mod 
øst etableres et nyt matrikelskel mod TDC-ejendommen, beliggende Chr. 
X’s Vej 45a og 45b. 

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en 
række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udeluk-
kende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Fre-
derikshavn Kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således 
generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbru-
get i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes 
økonomi. 
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Detailhandel, vedtaget
Bymidter

Bydelcentre

Aflastningsområder

Lokalcentre

Område til særligpladskrævende

Enkeltstående

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer 
blandt andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det 
danske klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang leve-
tid. Det anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige 
materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2 
udslip under produktionen. 

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres 
som lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygti-
ge byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse 
på et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer og hovedstruktur
Af Kommuneplan 2015 fremgår det, at detailhandelsbutikker, for at bi-
drage til at skabe bymidter med levende og varierede butiksmiljøer, skal 
etableres inden for de områder, der er udlagt hertil. Der er i kommune-
planen udpeget og afgrænset et centralt butiksområde/en bymidte i Ska-
gen, hvor inden for der må placeres butikker, der forhandler dagligvarer 
og udvalgsvarer. Inden for bymidten må dagligvarebutikker gives en mak-
simal størrelse på 1.500 m², og udvalgsvarebutikker en maksimal størrelse 
på 700 m² bruttoetageareal. Afgrænsningen af Skagen bymidte er vist på 
oversigtskortet nedenfor.

Oversigtskortet viser den eksisterende afgrænsning af Skagen bymidte (rød markering) samt placering af en en-
keltstående dagligvarebutik (gul markering), som er den tidligere Aldi-butik, som ønskes erstattet af en  ny dag-
ligvarebutik på op til 1.500 m² bruttoetageareal.
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Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retnings-
linjer og hovedstruktur, hvad angår afgrænsningen af Skagen bymidte. 

For at muliggøre etableringen af en dagligvarebutik på op til 1.500 m² ved 
Chr. X’s Vej 51 skal området udpeges til bymidte, og der er derfor udarbej-
det et kommuneplantillæg nr. 15.12, hvor bl.a. den geografiske bymidte-
afgrænsning er udvidet i vestlig retning mod Sankt Clemens Vej, således 
at bymidten omfatter et større geografisk område end i dag. Den samlede 
arealramme til butiksformål inden for bymidten er fastholdt. 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde SKA.B.03.02, 
som udlægger områdets anvendelse til boligområde. Området må anven-
des til boliger (åben-lav) med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, 
offentlig og privat service, dagligvarebutikker til områdets forsyning samt 
erhverv, der kan foregå uden gener for omgivelserne og uden, at bolig-
områdets karakter ændres.  

Inden for rammeområde SKA.B.03.02 kan der etableres én dagligvarebutik 
til områdets lokale forsyning med en størrelse på op til 1.000 m². Desuden 
gælder, at den maksimale bebyggelsesprocent er 30, den maksimale byg-
ningshøjde er 7,5 m, og der må bygges i maks. 1,5 etage.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens ramme-
bestemmelser, for så vidt angår den maksimale butiksstørrelse. 

Sideløbende med denne lokalplan er der derfor udarbejdet et tillæg til 
kommuneplan 15.12, som udover at ændre den geografiske udstrækning på 
Skagen bymidte, udlægger et nyt rammeområde til centerformål, som mu-
liggør den ønskede butiksstørrelse. Dette nye center-rammeområde for-
trænger en del af rammeområdet SKA.B.03.02 samt hele det tidligere ram-
meområde SKA.C.03.05 og hele det tidligere rammeområde SKA.B.03.07. 
Endvidere ændres rammebestemmelserne for rammeområde SKA.B.03.02, 
således at muligheden for placering af en dagligvarebutik på op til 1.000 
m² inden for området udgår.

Klimatilpasningsplan
Frederikshavn Kommune har i Kommuneplan 2015 opsat mål for klimatil-
pasning, og har i den forbindelse lavet en kortlægning af risiko for over-
svømmelser. Kortlægningen er foretaget på et overordnet niveau og skal 
betragtes som vejledende. I området kan der ifølge kortlægningen fore-
komme problemer med høj grundvandsstand på længere sigt.

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

Naturbeskyttelsesloven
Skagen Kirke ligger tæt på lokalplanområdet. Det areal, som lokalplanen 
omfatter, er, i henhold til naturbeskyttelseslovens § 19, beskyttet af en 
kirkebyggelinje. Kirkebyggelinjer har til formål at beskytte kirker, der lig-
ger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der opføres bebyggel-
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se, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er syn-
lige i landskabet. Efter bestemmelsen er det inden for 300 meter fra en 
kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 m højt. Hvor kirken 
er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, som i Ska-
gen, gælder forbuddet dog ikke. I lokalplanen fastlægges det desuden at 
fremtidigt byggeri ikke må være højere end 7,5 m. Lokalplanen er således 
i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 19.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, som er en 
3 km bred bræmme langs Danmarks kyster. Jf. planlovens § 16, stk. 3, skal 
der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne ved opførelse af 
bebyggelse og anlæg inden for kystnærhedszonen.
 
Lokalplanområdet ligger i byzone og i en afstand af ca. 200 m til kysten. 
Området ligger bag eksisterende bebyggelse i forhold til kysten, og be-
byggelsen holdes i samme højde som den eksisterende omkringliggende 
bebyggelse. Konkret muliggør lokalplanen bebyggelse i op til 7,5 m. Reali-
sering af lokalplanens byggemulighed vurderes ikke at påvirke kyststræk-
ningen visuelt. Derfor er det ligeledes vurderet, at det ikke er nødvendigt 
med en visualisering til visning af bebyggelsens påvirkning på kystland-
skabet.

Museumsloven
Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller 
andre faste fortidsminder, skal arbejdet straks standses i det omfang det 
berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Vendsyssel Histo-
riske Museum.

I følge Museumslovens § 25 kan bygherren forud for igangsætning af gra-
vearbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse, om 
hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for 
ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.

Vendsyssel Historiske Museum har d. 7. oktober 2016 udarbejdet følgende 
en foreløbig udtalelse:

”På de berørte matriker findes i dag en dagligvarebutik med tilknyttet 
tankanlæg samt fire huse med kælder under terræn. Arealet har været tæt 
bebygget siden midten af 1900-tallet, og det vurderes, at anlægsarbejdet 
og terrænregulering i forbindelse med husbyggeri, anlæggelse af butik 
og tankstation har slettet eventuelle spor af forhistorisk aktivitet på det 
berørte område. Der er ikke registreret fortidsminder i det umiddelbare 
nærområde og de berørte matrikler er placeret uden for den registrerede 
middelalderlige bykerne.

På baggrund af ovenstående er det Vendsyssel Historiske Museums vur-
dering, at der ikke er stor sandsynlighed for at påtræffe skjulte fortids-
minder i forbindelse med anlægsarbejdet, og derfor vil museet ikke fore-
tage sig yderligere. Skulle der alligevel under anlægsarbejdet påtræffes 
fortidsminder, så skal anlægsarbejdet indstillet og museet tilkaldes for at 
vurdere, hvad der efterfølgende bør gøres. I den forbindelse skal muse-
umslovens kapitel 8, § 27, stk. 8 iagttages.”
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Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser
Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 5, skal der, i lokalplaner, der mulig-
gør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af by-
miljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og 
trafikale forhold.

Detailhandel
Lokalplanen muliggør etableringen af en dagligvarebutik på op til 1.500 
m² (ekskl. personalefaciliteter) ved Chr. X’s Vej 51 i den vestlige del af Ska-
gen bymidte. 

COWI A/S har i august 2016 udarbejdet en detailhandelsanalyse i forbindel-
se med udvidelse af Skagen Bymidte. Af analysen fremgår det, at Skagen 
er én af landets største turistdestinationer, og at det forventes, at antal-
let af turister vil fortsætte med at stige. Samtidig forventes en mindre be-
folkningstilbagegang. Omsætningen i Skagens butikker er væsentligt hø-
jere end det lokale forbrug, og det skyldes turisterne. Der er langt til kon-
kurrerende dagligvarebutikker, så det formodes, at både indbyggere og 
turisterne hovedsageligt handler deres dagligvarer i Skagen. Det faldende 
lokale forbrugsgrundlag, som befolkningstilbagegangen vil medføre, vil 
til fulde blive opvejet af turismens stigende indflydelse på detailhandlen. 
Væksten i turisternes dagligvareforbrug vurderes alene at skabe et behov 
for etablering af en 1.500 m² dagligvarebutik i Skagen. Den nye butik vil 
således imødekomme den større efterspørgsel, som følge af den voksende 
turisme i Skagen.

Af detailhandelsanalysen fremgår det endvidere, at en gennemgang af 
den eksisterende dagligvarehandel i Skagen viser, at dagligvarestrukturen 
løbende er blevet udviklet og tilpasset markedets efterspørgsel. På sam-
me måde som i mange andre danske byer er butikkerne blevet færre, men 
større. Etablering af en ny dagligvarebutik på 1.500 m² vil følge denne ud-
vikling, og butikken vil have en moderne og fremtidssikret størrelse med 
et stort udbud af varer, som den moderne forbruger efterspørger.

Oversigtskortet viser lokalplanområdets placering i den vestlige del af Skagen bymidte.
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Lokalplanområdet har tidligere huset en dagligvarebutik, Aldi, som nu er 
flyttet til nye lokaler længere mod øst, til den centrale del af bymidten. 
Inden for den centrale bymidte er der således i dag fire store dagligvare-
butikker, Aldi, Fakta, Kiwi og Super Brugsen. Disse butikker er koncentre-
ret med indbyrdes afstande på ca. 50 m, og det er vanskeligt at indpasse 
endnu en stor dagligvarebutik i den centrale del af bymidten. Dette bl.a. 
fordi den centrale bymidte har et værdifuldt kulturmiljø med mange be-
varingsværdige bygninger, hvilket taler imod indpasning af endnu en stor 
bebyggelse i den centrale del af bymidten. Endvidere er det også vanske-
ligt at indpasse yderligere dagligvarebutikker i den centrale del af bymid-
ten, idet trafik- og parkeringsstrukturen er udfordret af de mange turister 
i sommermånederne.

Eksisterende bebyggelse
Området omkring Chr. X’s Vej og planområdet har en sammensat karakter 
af nyere og ældre bygninger af forskellig karakter, både hvad angår stør-
relse, stilarter og materialer. Området syd for Chr. X’s Vej består hoved-
sagelig af parcelhuse, der fremstår i rød tegl eller gul puds i 1-1½ etage 
og med saddeltage i rød tegl. På nordsiden af Chr. X’s Vej ligger et om-
råde med lidt større bygninger, bl.a. Skagen Kultur- og Fritidscenter med 
svømmehal og sports- og overnatningsfaciliteter samt boliger i form af 
etageboligbebyggelser og rækkehuse. Disse bebyggelser er i 2-3 etager, og 
fremstår primært i rød tegl med flade tage. 

Fredede og bevaringsværdige bygninger
Blot et fåtal af bygningerne i nærområdet er registreret med en beva-
ringsværdi, men inden for selve lokalplanområdet, som indeholder adres-
serne Chr. X’s Vej 47, 51, 53, 55A, 55B, 57 og 59B, er der ingen bygnin-
ger, som er registreret hverken som fredede eller bevaringsværdige. Ud-
over fredede og bevaringsværdige bygninger tæller kulturmiljøet i Skagen 
også f.eks. fiskerlejet, købstaden, stationsbyen, fiskerihavnen, fyranlæg 
og sandflugten. Etablering af den nye dagligvarebutik vurderes midlertid 
heller ikke at have negative konsekvenser for denne del af det værdifulde 
kulturmiljø i Skagen. 

Ny bebyggelse - en revitalisering af området
Inden for lokalplanområdet har der, som nævnt, tidligere været en dag-
ligvarebutik og et ubemandet tankanlæg, men begge henligger i dag ube-
nyttede. Desuden er der en række parcelhuse inden for området. Nærvæ-
rende lokalplan muliggør en revitalisering af et tidligere butiksområde, 
der står og forfalder, og konsekvenserne ved indpasning af en dagligvare-
butik på op til 1.500 m² vurderes derfor at være positive. 

Lokalplanen sikrer, at den nye dagligvarebutik vil blive tilpasset omgivel-
serne i forhold til både tagform, tag- og facadematerialer, farver og byg-
ningshøjder. Endvidere sikrer lokalplanen, at der skal etableres en sam-
menhængende hæk mod Chr. X’s Vej samt at parkerings- og manøvre-
arealet får et grønt præg med hække, træer og delvist begrønnede hegn. 
Tilsammen medvirker dette til at sikre, at området opleves grønt, sam-
menhængende og tilpasset omgivelserne, hvorved der skabes en større 
helhed i bymiljøet omkring Chr. X’s Vej. 

Trafikforhold
Indkørslen til butikkens adgangs-, parkerings- og vareleveringsareal sker 
alene fra Chr. X’s Vej. Internt i området etableres de nødvendige parke-
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ringspladser til butikken, og det vurderes, at vejbetjening og parkering 
ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende by-
miljø.

Chr. X’s Vej er indfaldsvejen til bymidten fra sydvestlig retning. Vejen er 
hastighedsbegrænset til 50 km/t, og den er tosporet med cykelsti og for-
tov i begge sider på strækningen fra krydset ved Hans Baghs Vej/Chr. X’s 
Vej og ind mod bymidten. I Trafikplanen er Chr. X’s Vej udpeget som ”tra-
fikvej”, hvilket betyder, at vejen også i fremtiden skal afvikle både tung 
og megen trafik. Det vurderes, at Chr. X’s Vej på strækningen ud for lokal-
planområdet, har god kapacitet. 

COWI A/S har i august 2016 udarbejdet en analyse, som beskriver de trafi-
kale konsekvenser for Chr. X’s Vej ved etablering af en ny og større dag-
ligvarebutik i området. Analyserne og vurderingerne viser, at realisering 
af planen ikke vil få betydelige konsekvenser for trafikafviklingen, og at 
der ikke er behov for yderligere foranstaltninger for at afvikle trafikken. 

Friarealer
Der er ikke egentlige friarealer inden for lokalplanområdet. Det vurderes 
derfor, at dagligvarebutikken ikke har påvirkning på friarealer. 

Samlet vurdering af påvirkning på miljøet
Samlet set vurderes det planlagte byggeri således ikke at medføre nega-
tive konsekvenser for det eksisterende bymiljø.

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

Vandforsyning
I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19 skal 
området tilsluttes det almene vandforsyningsselskab, Frederikshavn Vand 
A/S.

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokal planområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-
aksystem. 

I henhold til spildevandplanen er området fælleskloakeret, og hermed 
menes, at regn- og spildevand afledes i samme ledning til det offentli-
ge kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afledes til 
fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige 
kloaksystem. 

Frederikshavn Spildevand A/S overvejer mulighederne for en ændring af 
spildevandsplanen, hvor området separatkloakeres – dvs. regn- og spil-
devand afledes i hver sin ledning. Drænvand fra omfangsdræn om byg-
ninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må 
afledes til det offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S an-
befaler derfor, at interne kloakanlæg på grundene etableres som sepa-
ratsystem.
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Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 40 % af 
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af 
regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende pro-
jektet for det private kloaksystem, for så vidt angår installationer til for-
sinkelse af regnvand.

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

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

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

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har COWI A/S i august 2016 
udarbejdet en støjredegørelse, som indeholder beregning af støj fra akti-
viteter i forbindelse med støj fra varelevering til dagligvarebutikken. Der 
er endvidere inkluderet støj fra ventilationsanlæg samt køler i støjbe-
regningen. Støjberegningen forudsætter, at der sker 2 vareleverancer om 
dagen, i tidsrummet mellem kl. 7 og kl. 18. Støjberegningen forudsætter 
endvidere, at vareleveringen sker tildækket, dvs. under tag, og ikke som 
en åben varegård. Det bliver desuden etableret et 2 m højt hegn mellem 
boligerne syd og vest for dagligvarebutikken. En mindre del af hegnet for-
an indgangen til vareleveringen, svarende til en længde på ca. 4-5 m, skal 
udføres som støjhegn. 

Støjberegningen viser, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
boligområder med etablering af den lukkede varegård samt hegnet vil 
være overholdt i alle beregningspunkter i alle beregningsperioder. Hegnet 
vil også medvirke til at reducere støj fra parkeringspladsen. Denne støj er 
ikke medtaget i støjberegningen. Endvidere vil hegnet hindre lysgener fra 
biler hos boligerne syd og vest for dagligvarebutikken.

Jordforurening
Matr.nr 465a, Skagen Bygrunde er af Region Nordjylland kortlagt på videns-
niveau 1, iht. Lov om forurenet jord. Forinden ændring af arealets anven-
delse til evt. forureningsfølsomme anvendelser, jf. lovens § 6, skal der ind-
sendes ansøgning til Frederikshavn Kommune.

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

Veje 
Lokalplanområdet skal alene vejbetjenes fra Chr. X’s Vej fra én samlet ind- 
og udkørsel.

Chr. X’s Vej er en statsvej, og det kræver Vejdirektoratets tilladelse at etab-
lere en adgang fra sin ejendom til en statsvej. Det kræver også Vejdirekto-
ratets tilladelse at ændre eller udvide en eksisterende adgang til en stats-
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vej. Endvidere er Vejdirektoratet tilsynsmyndighed i forhold til overholdel-
sen af regler, for så vidt angår skiltning og opsætning af andre indretninger 
i reklameøjemed langs statsvejene. 

Vurdering af de trafikale forhold
COWI A/S har i august 2016 udarbejdet en vurdering af de trafikale forhold 
i forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik på op til 1.500 m².  
Da der tidligere har været dagligvarebutik og tankanlæg på området vur-
deres etableringen af en ny butik kun at medføre en begrænset stigning i 
trafikken i området, og det vurderes ikke at medføre en dårligere trafik-
afvikling på Chr. X’s Vej.

Inden for lokalplanområdet vil flere af de eksisterende overkørsler til Chr. 
X’s Vej blive nedlagt i forbindelse med realisering af lokalplanen. Hvor der 
tidligere var 5 overkørsler, vil der i fremtiden kun være én samlet ind- og 
udkørsel til området. Dette vil medvirke til at øge trafiksikkerheden i om-
rådet. Vejadgangen til TDC-ejendommen, beliggende Chr. X’s Vej 45A og 
45B, opretholdes.

Chr. X’s Vej er udstyret med både fortov og cykelsti i begge sider på stræk-
ningen fra krydset ved Hans Baghs Vej/Chr. X’s Vej, beliggende vest for om-
rådet, og ind mod bymidten. Det vurderes, at dagligvarebutikken er let-
tilgængelig for både bilister, cyklister og gående.

Inden for lokalplanområdet indrettes et område med parkeringspladser til 
dagligvarebutikken.

I forbindelse med nyetablering og omdannelse af eksisterende butikker 
skal der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser. I dette 
tilfælde vurderes dette at være ca. 10 pladser pr. 750 m² påbegyndt brut-
toetageareal til butiksformål. Cykelparkeringspladserne skal etableres i 
umiddelbar nærhed af hovedindgangen. 

Færdselsarealer skal være indrettet både for person- og lastbiler.

Trafiksikkerhedsrevision
I sommermånederne kører der mange biler på hovedlandevejen – både i 
østlig og vestlig retning. Der er samtidig mange bløde trafikanter på for-
tovet og cykelstien langs hovedlandevejen. Mange af trafikanterne er fe-
riegæster. For at forebygge farlige situationer mellem de bilister, der kører 
henholdsvis ind- og ud fra butikkens parkeringsanlæg, forudsætter den 
valgte løsning, hvor der etableres én fælles ind- og udkørsel fra daglig-
varebutikkens parkeringsanlæg, at vejadgangens detaljer udformes vel-
overvejet. 

Til grund for detailudformning af vejadgangen, har NIRAS A/S i november 
2016, udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision. En trafiksikkerhedsrevision 
er en kvalitetsmæssig granskning af alle trafiksikkerhedsforhold i projek-
tet. Trafiksikkerhedsrevisionens konklusioner vil danne baggrund for den 
endelig udformning af vejadgang til lokalplanområdet, herunder stilling-
tagen til belægning, skiltning, m.v., samt forhold omkring cyklister og gå-
ende. Den nærmere udformning vil blive afklaret i forbindelse med byg-
gesagsbehandlingen.
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Sammatrikulering med vejareal
I forbindelse med lokalplanens gennemførelse foretages sammatrikule-
ring med en del af litra ”ab”, som ligger ud for Chr. X’s Vej 59A, og som 
udgør en tidligere parkeringslomme. 

Som udgangspunkt er der ikke hjemmel til at fastlægge lokalplangrænsen 
ude i det statslige vejareal. Derfor har der sideløbende med udarbejdelse 
af lokalplanforslaget været en dialog med Vejdirektoratet om dette. Vejdi-
rektoratet har i november 2016 meddelt forhåndstilsagn om at ville areal-
overføre delarealet til den tilstødende naboejendom, således at arealet vil 
blive inddraget i lokalplanområdet. Vejdirektoratet meddeler endvidere, 
at de ingen indvendinger har mod nedlæggelse af de to parkeringsplad-
ser ud for Chr. Xs Vej 59A, herunder at en del af arealet inddrages i lokal-
planområdet.

Tilladelser fra andre myndigheder
Lokalplanens realisering forudsætter Vejdirektoratets tilladelse til at æn-
dre adgangsforhold til en statsvej. Endvidere kræver opsætning af skilte 
og pyloner mod Chr. X’s Vej godkendelse af Vejdirektoratet.

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

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

Aflysning af planer og servitutter
Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:

•	 Lokalplan nr. 5 for et center- og bevaringsværdigt område i Skagen By, 
vedtaget af Frederikshavn Kommune (tidl. Skagen Byråd) d. 14. august 
1979, for den del, som er omfattet af nærværende lokalplans område.

Følgende servitutter aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:

•	 Dok om færdselsret mv.  (Tinglyst: 01.07.1982-2853-80)

•	 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Prioritet forud for pantegæld 
(Tinglyst: 06.07.1987-2599-80)

•	 Lejekontrakt med Norsk Hydro Olie A/S uopsigelig indtil 1/1 2004 
(0.03.1994-3888-80)

•	 Dok om areal udlagt til P-pladser mv Prioritet forud for al pantegæld 
(Tinglyst: 27.09.1999-506100-80)
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Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-
holdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens § 17, stk. 1, et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-
delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokal-
planforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, 
stk. 2, give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med 
forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra d. …….[dato for forslagets of-
fentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, 
dog senest indtil d. ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af for-
slaget).
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 - Bekendtgørelse af lov 
om planlægning - med senere ændringer - fastsættes herved følgende 
bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

1.1 der inden for området må opføres én dagligvarebutik,

1.2   at bebyggelsens ydre udtryk harmonerer med den omkringliggen-
de bebyggelse,

1.3  at aktiviteter inden for området ikke giver miljømæssige gener i 
de tilstødende områder,

1.4 at der etableres en trafiksikker vejadgang til Chr. X’s Vej

1.5  tilstrækkelig og hensigtsmæssig placering af parkering inden for 
lokalplanområdet,

1.6  at områdets afgrænsning mod Chr. X’s Vej udformes, så områdets 
udtryk mod vejen harmonerer med de øvrige områder langs vejen 
og så trafiksikkert som muligt.

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter 
matr. nr. 465a, 465k, 465n, 465p, 465q, del af 456c samt del af li-
tra ”ab”, alle Skagen Bygrunde samt alle parceller, der efter den 1. 
november 2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2  Zoneforhold
 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

 

3. Arealanvendelse

3.1   Områdets anvendelse fastsættes til centerområde i form af én 
dagligvarebutik med tilhørende parkeringsanlæg til både bilister 
og cyklister.

3.2  Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalpla-
nområdet må være maks. 1.500 m². 

  Den enkelte dagligvarebutik må være maks. 1.500 m² til butiksfor-
mål.

  Arealer til butiksformål beregnes ekskl. op til 200 m² areal til per-
sonalefaciliteter pr. butik.

3.3  Der må inden for lokalplanområdet etableres teknikanlæg til om-
rådets forsyning.

Forslag til Lokalplan SAE. 7.02.0 ● Lokalplanbetemmelser

Dagligvarer er varer, der for-
bruges samtidig med at de bru-
ges (dvs. kortvarige forbrugsgo-
der). Dagligvarer er for eksempel 
madvarer, drikkevarer, artik-
ler til personlig pleje og diverse 
husholdningsartikler.

Bruttoetagearealet til butiksfor-
mål beregnes i henhold til byg-
ningsreglementets bestemmel-
ser om beregning af bebyggel-
sens etageareal, idet dog den 
del af kælderen, hvor det omgi-
vende terræn ligger mindre end 
1,25 m under loftet i kælderen, 
medregnes. Ved beregning af 
bruttoetagearealet kan fradra-
ges arealer til personalekantine, 
personaletoiletter, personalefit-
nessfaciliteter og personalerum, 
dog max. 200 m² i alt pr. butik.

Størrelsen af dagligvare- og ud-
valgsvarebutikker reguleres af 
planlovens § 5t.
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Facadeprincip, som viser, hvordan vinduesbånd på facaden mod nord (Chr. X’s Vej) kan se ud.

4. Udstykning

4.1   Lokalplanområdet skal ved matrikulær forandring udgøre én sam-
let, selvstændig ejendom. 

 

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1  Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som er vist på 
kortbilag B samt kortbilag B - udsnit.

  Såfremt en del af byggefeltet ikke anvendes til bebyggelse, må det 
anvendes til adgangs-, parkerings- eller vareleveringsareal eller 
torveareal.

5.2  Mindre, sekundære bygninger, såsom overdækning af kundevog-
ne, cykelskure og andre, sekundære bygninger, må opføres uden 
for byggefelterne. 

 Disse bygninger må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m. 

  Mindre, sekundære bygninger må have et samlet bygningsareal på 
maks. 50 m² inden for lokalplanområdet.

5.3   Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 
40 %. 

5.4   Bygninger må opføres i maks. 1 ½ etager.

5.5   Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m over det eksisterende 
terræn. Undtaget herfra er afkast fra ventilation, som må etable-
res med en maks. højde på 2 m over bygningens tag, jf. § 6.6. 

6. Bebyggelsens ydre fremtræden 

 Hovedbebyggelsen - dagligvarebutik
6.1   Facader skal udføres som blank mur i teglsten i røde, blødstrøgne 

teglsten. 

  Dele af facaden må desuden udføres i transparent glas.

6.2  Facaden mod nord (Chr. X’s Vej) skal udformes, så de enkelte gavle 
markeres arkitektonisk. Dette kan gøres ved frem- og/eller tilba-
getrækning af de enkelte gavlmotiver. Desuden skal facaden ud-
føres med vinduesbånd, som ligeledes sikrer en variation af faca-
den samt en større åbenhed mod vejen. 

Forslag til Lokalplan SKA.C.0x.0x.0x ● Lokalplanbestemmelser
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Rumlig tegning, som viser et 
princip for tagformen set fra 
Chr. X’s Vej

BIRCH & SVENNING A/S
ARKITEKTER M.A.A.

VISUALISERING

FRA FREDERIKSHAVN-SIDEN

BYGNINGSPRINCIP  "ISOMETRI"

Chr. X’s Vej

6.3   Taget skal udføres som en kombination af fladt tag og symmetri-
ske saddeltage med en hældning på mellem 20 og 50 grader i for-
hold til det vandrette plan, i princippet som vist på illustrationen 
til venstre herfor.

  Mod nord (Chr. X’s Vej) skal taget udføres, så gavlene på de sym-
metriske saddeltage vender ud mod vejen. 

6.4   Tagbeklædningen må kun være røde vingetegl på de symmetri-
ske saddeltage og tagpap på det flade tag. Der må ikke anvendes 
blanke eller reflekterende tagmaterialer. 

6.5   Der må på flade tagflader opsættes solfangere og solceller i tag-
fladen, såfremt de integreres som en naturlig del af bygningens 
arkitektur. Solfangere og solceller må ikke medføre blændingsge-
ner for naboer eller genboer. 

6.6   Der må på flade tage opsættes ventilationsanlæg. Ventilations-
anlæg skal trækkes mindst 2,0 m tilbage i forhold til bygningens 
facade. Ventilationsanlæg må ikke være højere end 2 m over byg-
ningens tag. Ventilationsanlæg skal placeres længst muligt fra be-
boelsesbygninger.

 Sekundære bygninger
6.7   Sekundære bygninger må udføres i andre materialer end facade-

materialerne nævnt i § 6.1, fx glas, metal eller træ.

6.8   Sekundære bygninger skal opføres med flade tage, med ensidig 
taghældning med en hældning på maks. 10 grader eller med sad-
deltage med en hældning på mellem 35 og 45 grader i forhold til 
det vandrette plan.

6.9   Til tagbeklædning på sekundære bygninger må kun anvendes tegl, 
tagpap, glas eller levende grønne tage (tørketålende sedum- og 
mosarter). Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tag-
materialer. 

 Skilte
6.10  Der må opsættes i alt 2 galgeskilte på facaderne. På galgeskilte må 

alene skiltes for områdets virksomheder. Galgeskiltene må hver 
må gives en højde på maks. 1,5 m og en bredde på maks. 1,5 m.  
Galgeskilte må være indvendigt belyste.

6.11  Skiltning og reklamering må alene ske på de lodrette facader og 
ikke over skæring mellem tag og facade. Skiltning og reklamering 
må ikke opsættes i en større højde end 6,5 m, jf. § 5.5.

6.12  Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske 
udformning. Skiltning og reklamering må ikke have karakter af fa-
cadebeklædning, dør- og vinduesafblænding eller lignende. 

6.13  Der må ikke opsættes flagstænger,  reklamebannere, dynamiske,  
digitale reklameskilte, såsom lysaviser og animerede reklamer.

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

Idet Chr. X’s Vej er en statsvej, 
kræver opsætning af skilte mod 
vejen godkendelse fra Vejdirek-
toratet. 

Eksempel på, hvordan et galge-
skilt opsat på facaden kan se ud 
- vist både på facadeudsnit og 
visualisering:

Udsnit fra facade mod vest (ind-
gangsfacade) - mål 1:150 (s. 11). 

Udsnit fra visualisering (s. 9). 

SK
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ARKITEKTER MAA

 1 : 200
FACADE MOD ØST

 1 : 200
FACADE MOD VEST - INDGANGSFACADE

 1 : 200
FACADE MOD SYD
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7. Ubebyggede arealer

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

7.2  Færdselsarealerne for kørende (manøvrearealer og parkerings-
pladser) og gående skal hver for sig udføres i materialer, der af-
spejler og afgrænser de respektive  områder.

7.3  Friarealer, herunder parkeringsarealerne, skal gives et ensartet og 
grønt præg inden for hele lokalplanområdet. 

  Der skal etableres hække inden for parkeringsarealerne, som vist på 
illustrationsplanen, kortbilag C. Hække skal udlægges i en bredde 
på mindst 0,6 m, og skal beplantes med avnbøg. I fuldt udvokset 
tilstand skal hække gives en højde på mindst 1,0 m. 

  Der skal desuden etableres en kantsten i hækken mellem parke-
ringsarealet og Chr. X’s Vej, der dels afgrænser området og dels be-
skytter hækbeplantningen.

  Hække på parkeringsarealerne skal suppleret med træer af arten 
kirsebærkornel eller glansbladet tjørn. Der skal plantes mindst 1 
træ pr. 10 parkeringspladser, som vist på kortbilag C.

7.4  Langs Chr. X’s Vej skal der etableres en hæk med en udstrækning, 
som vist på kortbilag B. Der må laves gennembrud i hækken til 
vejadgang, jf. § 8.1, samt maks. 2 gennembrud til cyklister og gå-
ende, i princippet som vist på kortbilag C. 

  Hækken skal udlægges i en bredde på mindst 0,6 m, og beplantes 
med avnbøg. I fuldt udvokset tilstand skal hækken gives en højde 
på mindst 1,0 m. Hækken skal sikre, at området får et harmonisk 
og sammenhængende udtryk mod Chr. X’s Vej.

  Inden for samme areal skal der plantes træer med en maksimal 
indbyrdes afstand på 6 m, dog således at oversigtsforhold ved 
vejadgange respekteres. Træer skal være af arten søjleeg.

7.5   I lokalplanområdets skel mod syd og vest skal der opsættes hegn 
med en udstrækning, som vist på kortbilag B. Hegn skal opføres i 
en højde på 2,0 m. 

  En mindre del af hegnet, beliggende foran indgangen skal varele-
veringen, som vist på kortbilag B, skal udføres som støjhegn. Den 
øvrige del af hegnet må ligeledes udføres som støjhegn.

  Hegn skal udføres som fast hegn med begrønnede felter. Fast 
hegn skal udføres som plankeværk eller raftehegn, dog med und-
tagelse af støjhegn. Fast hegn skal fremstå i træets naturlige farve 
eller males i farverne sort, hvid, grå eller svensk rød. Begrønnede 
felter skal udføres i rionet beplantet med klatreplanter.  

  Hegn mod vest må desuden udføres som muret hegn i tegl, som 
skal fremstå som blank teglmur eller med en pudset eller vand-
skuret overflade. 
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Chr. X’s Vej er en statsvej, som 
Vejdirektoratet er vejmyndighed 
for. Ændring af adgangsforhold 
kræver godkendelse fra Vejdi-
rektoratet. 

Der er i forbindelse med udar-
bejdelse af lokalplanforslaget 
udarbejdet en vurdering af de 
trafikale forhold. 

Derudover er der udarbejdet en 
projekttegning (skitseprojekt), 
hvor der er taget stilling til blø-
de trafikanters færdsel, belæg-
ningsskift, vigepligtangivelse, 
niveauspring m.v. 

Endelig er der udført en trafik-
sikkerhedsrevision af projekt-
tegningen. En trafiksikkerheds-
revision er en kvalitetsmæssig 
granskning af alle trafiksikker-
hedsforhold i projektet. Trafik-
sikkerhedsrevisionens konklu-
sioner vil danne baggrund for 
den endelige udformning af 
vejadgang til lokalplanområ-
det, herunder stillingtagen til 
belægning, skiltning, m.v. samt 
forhold omkring cyklister og 
gående.

  Hegn mod syd må udføres delvist som støttemur, hvis det er nød-
vendigt for at optage terrænspring imellem lokalplanområdet og 
naboområdet mod syd.

 
7.6  Oplagring må ikke ske uden for bygninger. Dog må der ske udstil-

ling af varer i åbningstiden foran butikkens indgang.

7.7  Øvrige ubebyggede arealer skal enten asfalteres, belægges med 
fliser eller tilsås med græs.

 Renovation
7.8   Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sor-

tering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med  
Frederikshavn Kommunes regulativ.

 Lyskilder på ubebyggede arealer 
7.9  Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på de 

ubebyggede arealer inden for hele lokalplanens område.

 Lyskilder på fællesarealer
7.10   Lyskilder må ikke  gives en større højde end 5,0 m over terræn.

 Tilgængelighed
7.11  Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal ud-

formes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for 
alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal  udlægges efter gælden-
de Bygningsreglementet og SBI anvisning 230.

8. Veje og parkering 

8.1   Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Chr. X’s Vej, som vist 
i princippet på kortbilag B og C. 

  Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter 
i forbindelse med den endelige fastlæggelse af parkeringsanlæg-
gets indretning.

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

8.3  Der skal anlægges mindst 1 p-plads pr. påbegyndt 30 m² brutto-
etageareal til dagligvarehandel. Heraf skal der sikres p-pladser til 
områdets ansatte.

  Parkeringspladser skal være min. 2,5 x 5,0 m (bredde x længde).

8.4  Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til 10 cykelpar-
keringspladser pr. påbegyndt 750 m² bruttoetageareal til butiks-
formål. 

  Der skal være min. 0,7 m imellem hver cykelholder, for at sikre, at 
der er afstand imellem de parkerede cykler.

  Cykelparkeringen skal etableres i umiddelbar nærhed af butikkens 
hovedindgang, som vist i princippet på kortbilag C. 
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9. Tekniske anlæg

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

9.2   Der må ikke opsættes individuelle antenner og paraboler.

9.3   Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, med min-
dre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. 

  Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør, 
hvilke krav, der stillet for at et byggeri kan karakteriseres som lav-
energibebyggelse, jf. planlovens §§ 19 og 21a.

9.4   Ny bebyggelse skal tilsluttes det fælleskloakerede spildevandsnet 
efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

 

10. Betingelser for at bebyggelse må tages i brug

 Kloakering
10.1  Bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet det fælles-

kloakerede kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Spil-
devand A/S.

  Parkering
10.2  Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som 

anført under lokalplanens §§ 8.3 og 8.4.

 Hæk og træer
10.3  Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret hæk, træ-

er mod Chr. X’s Vej og øvrig beplantning i overensstemmelse med 
bestemmelserne i lokalplanens §§ 7.3-7.5.

 Hegn
10.4  Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret fast hegn 

mod lokalplanområdets skel mod syd og vest, i overensstemmelse 
med bestemmelserne i lokalplanens § 7.5.

 Renovation
10.5  Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableres arealer til 

sortering, opbevaring og transport af affald, i overensstemmelse 
med Frederikshavn Kommunes regulativ og jf. lokalplanens § 7.8.

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Lokalplan nr. 5 for et center- og bevaringsområde i Skagen By
  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan SKA.C.03.10.01, Dagligvarebutik Chr. X’s Vej 51, ophæves lo-
kalplan nr. 5, tinglyst d. 14. august 1979, for det område, der er 
omfattet af nærværende lokalplan SKA.C.03.10.01.

 



29

Forslag til Lokalplan SKA.C.03.10.01 ● Lokalplanbestemmelser

Vejdirektoratet har meddelt for-
håndstilsagn om at ville areal-
overføre delarealet til den til-
stødende naboejendom, således 
at arealet vil blive inddraget i 
lokalplanområdet.

12. Tilladelser fra andre myndigheder

12.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages 
 ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået 
 tilladelse hertil fra:

 - Vejdirektoratet (arealoverførsel, vejadgange og skiltning)

13. Servitutter

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

kalplan SKA.C.03.10.01 ophæves følgende servitutter inden for lo-
kalplanens område:

 Matr.nr. 465r og parceller heraf, Skagen Bygrunde
 Tinglyst: 01.07.1982-2853-80
 Titel: Dok om færdselsret mv
  Påtaleberettiget:  Ejerne af matr.nr. 465a og 465r, begge Skagen 

Bygrunde og Frederikshavn Kommune (tidl. Ska-
gen Byråd).

 Matr.nr. 465a, Skagen Bygrunde
 Tinglyst: 06.07.1987-2599-80
  Titel:  Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Prioritet forud for pan-

tegæld
 Påtaleberettiget:   Den tilenhver tid værende ejer af matr.nr. 456c, 

Skagen Bygrunde

 Matr.nr. 465a, Skagen Bygrunde
 Tinglyst: 10.03.1994-3888-80
 Titel:  Lejekontrakt med Norsk Hydro Olie A/S uopsigelig indtil 1/1 

2004
 Påtaleberettiget:  Norsk Hydro Olie A/S og Ejendomsselskabet af 

15/1-1992 A/S.

 Matr.nr. 465q, Skagen Bygrunde
 Tinglyst: 27.09.1999-506100-80
 Titel:  Dok om areal udlagt til P-pladser mv Prioritet forud for al 

pantegæld
 Påtaleberettiget:   Den til enhver tid værende ejer af matr.nr.  465a, 

Skagen Bygrunde.

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

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

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

Forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01 er vedtaget til offentlig fremlæggelse 
den xx.xx.xxxx i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 
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Områdeafgrænsning

Lokalplan SKA.C.03.10.01
Dagligvarebutik ved Chr. X’s Vej 51

Målforhold 1:1.000

Ejerlav: Skagen Bygrunde

Kortbilag A
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Signaturforklaring
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Kortbilag  B

Områdets anvendelse

Lokalplan SKA.C.03.10.01
Dagligvarebutik ved Chr. X’s Vej 51

Målforhold 1:1.000

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Signaturforklaring



36

Forslag til Lokalplan SKA.C.03.10.01 ● Kortbilag



37

Forslag til Lokalplan SKA.C.03.10.01 ● Kortbilag

Kortbilag  B - udsnit

Områdets anvendelse

Lokalplan SKA.C.03.10.01
Dagligvarebutik ved Chr. X’s Vej 51

Målforhold 1:500

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Signaturforklaring
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Kortbilag  C

Illustrationsplan

Lokalplan SKA.C.03.10.01
Dagligvarebutik ved Chr. X’s Vej 51

Målforhold 1:1.000

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Signaturforklaring

Træer
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Miljøscreening af planforslag - side 1

Bilag

Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Screening for forslag til:
Lokalplan nr. SKA.C.03.10.01 – Dagligvarebutik Chr. X’s Vej 51

Der er screenet ud fra en version af planforslaget fra den 24. oktober 2016

Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ: BISL (på baggrund af nye formuleringer omkring støjforhold i notat af 14. nov. 2016). 
NATUR: AKBT
PLAN: LAEN
VEJ: MOME

0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger

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

(PLAN)

Nej

Planen er som udgangspunkt omfattet af Bilag 4, punkt 
10b) ”Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af bu-
tikscentre og parkeringsanlæg”. Det vurderes dog at der i 
henhold til lovens § 3, stk. 2 er tale om en plan, der alene 
fastlægger anvendelsen på lokalt plan. Der skal derfor ale-
ne gennemføres en miljøvurdering af planen, hvis denne 
vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

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

(NATUR)

Nej

Lokalplanområdet ligger 1 km fra det nærmeste internatio-
nale naturbeskyttelsesområde (habitatområde nr. 1 Skagen 
Gren og Skagerrak). Lokalplanområdet ligger i eksisterende 
byområde og har tidligere været anvendt til tankstation og 
dagligvareforretning. Den potentielle påvirkning af det inter-
nationale naturbeskyttelsesområde ligger i udledningen af 
spildevand fra byen. Denne udledning styres gennem ud-
ledningstilladelser, der regulerer stofindholdet i udledningen 
til recipienten. Realisering af lokalplanen påvirker ikke arter 
eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt.   

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.

Miljøscreening
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Miljøscreening af planforslag - side 2

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

for vildtlevende planter eller dyr
0 NATUR Ikke potentielt levested

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Området udgør ikke en økologisk forbindelse

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

0 NATUR Der ligger ingen naturområder indenfor lokal-
planområdet. 

− Bygge- og beskyttelseslinjer 0 NATUR Området er omfattet af kirkebyggelinje. Da 
kirken i dette tilfælde er omgivet af bymæssig
bebyggelse i hele bebyggelseszonen gælder 
forbuddet mod byggeri, højere end 8,5 m, ikke. 

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Ikke relevant

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

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

0 MILJØ Der vil forekomme støj fra ventilationsanlæg, 
køler, varelevering og trafik på parkeringsplad-
sen. Der er udarbejdet en støjredegørelse og 
der etableres afhjælpende foranstaltninger i 
form af en tildække varelevering samt et 2 
meter støjhegn mod beboelser mod syd og 
vest.

− Trafik 0 VEJ Nogle trafikale konsekvenser kan forudses i 
nogle områder. 

− 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

Ændres ikke.

− Byernes funktion og bymiljø herun-
der bynatur

0 PLAN Området er i forvejen bebygget 

− Risiko for brand, eksplosioner, 0 MILJØ Der findes ikke virksomheder som er omfattet 
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1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5)
− Kvalitet eller omfang af levesteder 

for vildtlevende planter eller dyr
0 NATUR Ikke potentielt levested

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Området udgør ikke en økologisk forbindelse

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

0 NATUR Der ligger ingen naturområder indenfor lokal-
planområdet. 

− Bygge- og beskyttelseslinjer 0 NATUR Området er omfattet af kirkebyggelinje. Da 
kirken i dette tilfælde er omgivet af bymæssig
bebyggelse i hele bebyggelseszonen gælder 
forbuddet mod byggeri, højere end 8,5 m, ikke. 

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Ikke relevant

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

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

0 MILJØ Der vil forekomme støj fra ventilationsanlæg, 
køler, varelevering og trafik på parkeringsplad-
sen. Der er udarbejdet en støjredegørelse og 
der etableres afhjælpende foranstaltninger i 
form af en tildække varelevering samt et 2 
meter støjhegn mod beboelser mod syd og 
vest.

− Trafik 0 VEJ Nogle trafikale konsekvenser kan forudses i 
nogle områder. 

− 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

Ændres ikke.

− Byernes funktion og bymiljø herun-
der bynatur

0 PLAN Området er i forvejen bebygget 

− Risiko for brand, eksplosioner, 0 MILJØ Der findes ikke virksomheder som er omfattet 
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uheld eller for ulykker og emissio-
ner

af risikobekendtgørelsen inden for en afstand 
på 500 meter.

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale

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

eller dyrkningsværdi
0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Matr.nr. 465a, Skagen Bygrunde er kortlagt på 
vidensniveau 1 jf. Lov om forurenet jord.

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

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord

0 MILJØ Der er risiko for, at der vil blive konstateret 
jordforurening i forbindelse med flytning af jord 
fra ejendommen.

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

4. Vand
4.1 Overfladevand
− Udledning af forurenet overflade-

vand til havet, søer og vandløb
0 MILJØ Der forventes ikke udledt forurenet overflade-

vand fra området

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand

0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området.

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

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i vandkvalite-
ten.

4.2 Grundvand
− Nedsivning 0 MILJØ Det forventes ikke at skulle ske nedsivning af 

spildevand eller overfladevand i området.

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet

0 MILJØ Der forventes ingen ændring i grundvands-
mængde eller grundvandskvalitet

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 

spildevandsafledningen fra området.

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

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

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

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

0 MILJØ Den forventes ingen ændring i luftkvaliteten.

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

6. Klimatiske faktorer
− Udledning af drivhusgasser eller 

andre stoffer, der påvirker klima, 
temperatur?

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

karakter)
0 PLAN Ingen bemærkninger

8. Landskab
− Arealanvendelse indenfor områder 

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

0 PLAN Området er beliggende i eksisterende udbyg-
get område i byzone. 

Lokalplanområdet ligger i byzone og i en af-
stand af ca. 200 meter fra kysten. Området 
ligger bag eksisterende bebyggelse i forhold til 
kysten, og bebyggelsen holdes i samme højde 
som den eksisterende omkringliggende be-
byggelse. Konkret muliggør lokalplanen be-
byggelse i op til 7,5 meters højde. Realisering
af lokalplanens byggemulighed vurderes ikke 
at påvirke kyststrækningen visuelt. 

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

0 NATUR Ikke relevant

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

0 NATUR Lokalplanområdet ligger i bevaringsværdigt 
landskab men i byzone og omgivet af bebyg-
gelse. Med realisering af lokalplanen ændres 
områdets påvirkning af de omkringliggende 
arealer ikke væsentligt.

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

0 PLAN Lokalplanområdet er beliggende på eksiste-
rende udbyggede byzonearealer.

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

0 PLAN Ingen registreringer

− Fredede områder 0 NATUR Der er ingen fredninger i lokalområdet

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Lokalplanen indeholder detaljerede bestem-
melser vedr. bebyggelsens placering samt 
beplantning m.v. Dette vurderes at give en 
harmonisk helhedsindtryk af den fremtidige 
bebyggelse og en god rumelig oplevelse af 
balancen mellem bebyggede og ubebyggede 
arealer (herunder parkeringsarealer)

9. Kulturarv
− Kulturhistoriske helheder, samt 

værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter

0 PLAN Ingen registreringer
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− Fortidsminder 0 NATUR Der er ingen registrerede fortidsminder og det 
lokale museum har vurderet af synligheden for 
at støde på fortidsminder er lille.

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Der er ingen beskyttede sten- eller jorddiger 
indenfor lokalplanområdet.

− Kirkeomgivelser 0 PLAN Skagen Kirke er beliggende ca. 140 meter 
sydøst for lokalplanområdet. En realisering af 
lokalplanen vurderes ikke at have negativ be-
tydning for oplevelsen af kirken set i forhold til 
eksisterende forhold.

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer

0 PLAN Ingen registreringer i området

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer

− Historiske bygninger og mindes-
mærker

0 PLAN Skagen Kirke er beliggende ca. 140 meter 
sydøst for lokalplanområdet. En realisering af 
lokalplanen vurderes ikke at have negativ be-
tydning for oplevelsen af kirken set i forhold til 
eksisterende forhold.

− Bevaringsværdige landskaber 0 NATUR Se ovenstående punkt vedr. påvirkningen af 
bevaringsværdigt landskab.

Opsamling / Konklusion

Miljøscreening af planforslagene viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at 
blive påvirket af planforslagene.

Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.
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Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
 
1. Arena Nord/Det Musiske Hus/Musikskolen 
Frederikshavn. Dokumentnr. 1719993 
 
Har fremsendt indsigelse/høringssvar til 
lokalplanforslaget og ønsker, at der ved 
nyindretning af rådhusparken bliver taget højde 
for følgende: 
  
1a 
at de nye parkeringsanlæg indrettes, så der kan 
afholdes arrangementer, der inddrager hele 
området i syd for Det Musiske Hus (herefter 
DMH) - til koncerter, udeaktiviteter, etc. 
  
1b 
at der bliver gode adgangsforhold for lastbil til 
det grønne areal bag DMH til aflæsning af ex. 
teknik og teltmateriel - udenom de anlagte 
parkeringsarealer 
  
1c 
at arbejdsarealerne vest for DMH indarbejdes i 
planen for Rådhusparken - særligt med hensyn 
til adgang for lastbiler og anden tung trafik 
  
1d 
at stier fra parkeringsanlæg anlægges udenom 
DMH’s arbejdsarealer vest for DMH 
  
1e 
at der findes en parkeringsløsning for 
kunstnere, undervisere og eksterne teknikere 
ifm. husets daglige drift og arrangementer  
 
 
  
 

 
Ad. 1 
 
Ad. 1a 
Det er tanken, at parkeringsanlægget skal 
kunne anvendes til andre formål end parkering 
– f.eks. i forbindelse med arrangementer i 
DMH.  
Mange af de offentlige parkeringsanlæg i 
midtbyen ligger ubenyttede hen, når butikkerne 
er lukket. Ét af målene med nyindretning af 
Rådhusparken er, at gøre et centralt placeret 
parkeringsanlæg anvendeligt til andre formål 
end parkering. Det fremgår derfor af 
anvendelsesbestemmelserne for delområde 2, at 
eksisterende p-anlæg vest for DMH samt det 
nye p-anlæg kan anvendes til andre formål - 
friluftskoncerter, torvemarked o.lign. 
arrangementer af kortere varighed. Det 
forudsætter, at parkeringsarealet udstyres med 
en belægning og aptering, der gør pladserne 
egnet til andre formål end parkering. 
 
Anvendelse af det nye p-areal i tilknytning til 
arrangementer i DMH forudsætter også en 
velovervejet tilplantning i tilknytning 
parkeringsanlægget. 
 
Ad. 1b, ad.1c og ad.1d 
Hvis det eksisterende parkeringsanlæg 
umiddelbart syd for rådhuset og vest for DMH 
skal nyindrettes, vil det være oplagt, at indrette 
anlægget så det imødekommer DMH´s behov 
for gode adgangsforhold og 
parkeringsmuligheder for større lastbiler. Det 
vil også være oplagt, at forebygge konflikter 
mellem de der færdes på stier i rådhusparken og 
de der leverer udstyr på arbejdsarealerne til 
produktioner i DMH, f.eks. ved at føre stierne 
udenom arbejdsarealerne. 
 
Ad. 1e  
Det er ikke undersøgt, hvor kunstnere, 
undervisere og eksterne teknikere der 
ankommer i personbil til DMH parkerer. Det 
kan observeres, at besøgende parkerer 
personbiler på: p-anlægget umiddelbart vest for 
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Huset, anlægget ved Parallelvej eller anlægget 
vest for Rådhus Allé. Der er under alle 
omstændigheder ikke tale om, at parkanterne 
skal tilbagelægge store afstande til fods, heller 
ikke hvis de parkerer på nogle af byens øvrige p-
anlæg. 
 
I butikkernes åbningstid vil det være naturligt, 
at etablere tidsbegrænset parkering på det nye 
p-anlæg syd for DMH. I overensstemmelse med 
den harmonisering af tidsrestriktionerne på 
offentligt tilgængelige parkeringsanlæg, der er 
gennemført i 2015, vil det være naturligt, at 
tidsbegrænse parkeringen til 3 timer. 
 
Det er uhensigtsmæssigt at forbeholde p-båse til 
særlige parkanter og desuden en dårlig 
udnyttelse af byens parkeringskapacitet.  
 
Kunstnere, undervisere og eksterne teknikere 
med ærinde i DMH opfordres til, at foretage af- 
og pålæsning ved DMH og herefter parkere 
personbilen på et af parkeringsanlæggene i 
nærheden uden tidsbegrænsning, f.eks. ved 
Grønttorvet eller vest for Rådhus Allé.  
Der er desuden mulighed for, at parkere langs 
kantstenen på de boligveje der ligger tæt på 
DMH. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
Ad 1c 
At lokalplanens bestemmelse 8.6 ændres fra: 
 
”Der skal etableres aflæsningsmulighed samt 
parkering for lastbiler med ærinde til Det 
Musiske Hus.” 
 
til: 
 
”Der skal etableres aflæsningsmulighed samt 
parkering for lastbiler med ærinde til Det 
Musiske Hus. Aflæsningsmulighed og 
parkering skal etableres således, at 
konflikter mellem de der færdes på 
rådhusparkens stier og de der leverer udstyr 
til Det Musiske Hus forebygges”. 
 
Til bestemmelsen samt til bestemmelse 8.11 
knyttes følgende bemærkning i margin: 
 
”De principielle stiforbindelse gennem 
rådhusparken etableres med et forløb så de 
ikke krydser de arbejdsarealer der udpeges i 
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tilknytning til aflæsningsmuligheder og 
parkeringsarealer for lastbiler til Det 
Musiske Hus.” 
 
På lokalplanens kortbilag 2, s. 31 flyttes 
signaturen for Den principielle stiadgang, fra 
Rådhuspladsen til Rådhusparken, der er vist 
umiddelbart vest for byggefeltet til Det 
Musiske Hus, længere mod vest. 

 

2. Ida Skov. Dokumentnummer. 1400167 
 
2a 
Foreslår, at der ikke etableres 
parkeringspladser i parken og at eksisterende 
træer, i videst mulig omfang bevares. 
Etableres der yderligere parkering i parken 
ødelægges indtrykket af et indbydende grønt 
pusterum i byen og det er uheldigt at have et 
rekreativt område med legeplads i nærheden af 
biler. De bilister der lader deres børn lege i 
parken medens de køber ind, kan parkere på 
den anden side af Rådhuset ved svømmehallen 
eller på de andre parkeringspladser i området 
hvor der normalt altid er ledige pladser. 
Kommer der til at mangle 
parkeringsmuligheder kan Værkergrunden 
benyttes til parkering. 
 
2b 
Foreslår at eksisterende træer i videst mulig 
omfang, søges bevaret, når der skal indrettes 
legeplads mm.. Træerne er efter mange år 
blevet smukke og det tager lang tid at få nye til 
at vokse op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 2 
 
Ad 2a 
Det er lokalplanens formål at sikre, at 
lokalplanområdet kan anvendes til offentlige 
formål som musik og kulturelle formål, 
parkering og bypark.  
Som beskrevet i lokalplanens redegørelse s. 16, 
er én af de idéer der ligger til grund for 
lokalplanforslaget, at flytte eksisterende 
parkeringspladser langs Parallelvej til 
umiddelbart syd for DMH samt, at øge antallet 
af parkeringspladser.  
En anden idé er, at øge anvendeligheden af 
parkeringsarealet således, at det også kan 
bruges til andre formål, der knytter sig til 
bylivet – f.eks. friluftskoncerter eller 
markedsplads.  
I lokalplanen er der truffet bestemmelse om 
begrønning af parkeringsarealerne. Det skal 
bl.a. sikre, at arealerne opleves som en 
integreret del af byen og parken.  
Parkeringspladser på Værkergrunden skal 
knyttes til den byudvikling der skal ske her. Skal 
parkering på Værkergrunden både betjene 
områdets egne og byens øvrige brugere, skal det 
tydeliggøres når arealet sælges. 
 
Ad 2b 
En del af Rådhusparkens eksisterende 
beplantning er 30 – 40 år gammel og i fin 
vækst. Lokalplanen har ikke som mål at fjerne 
eksisterende beplantning. Planen skal skabe 
mulighed for at fjerne beplantning, det er 
nødvendigt at fjern, f.eks. for at ”vende” 
parkeringsanlægget.  
Det fremgår af lokalplanens bestemmelse 7.17, 
at eksisterende beplantning skal søges bevaret, 
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men kan fjernes i det omfang placeringen ikke 
harmonerer med behovet for etablering af: nye 
aktiviteter i området, stianlæg, parkering, 
legepladser mv.. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
At indsigelsen ikke giver anledning til 
ændringer i forbindelse med den endelige 
vedtagelse af lokalplanen. 
 

 

3. Britta Glinvad Kristensen 
Dokumentnummer. 1400895 
3a 
Gør indsigelse imod lokalplanforslaget og 
mener, der bør ændres i lokalplanen. 
Kommunens egne målinger viser, at der ikke er 
brug for flere parkeringspladser. Synes derfor, 
at det er omsonst at bruge sparsomme midler 
på at oprette noget, der ikke er brug for. 
 
3b 
Rådhusparken er byens midtpunkt og et grønt 
åndehul i centrum. Parken kan blive rigtig 
smuk og anvendelig for borgere, skoler, 
daginstitutioner og turister, hvis der er vilje til 
det. Synes parken skal være borgernes plads, 
indrettet som et rekreativt område uden 
parkeringsplads og biler. På den måde får flest 
mulig fornøjelse af pladsen, og den kan 
samtidig forskønne byens udseende. 
 
 
 

Ad. 3 
Ad. 3a 
Lokalplanforslaget er bl.a. udarbejdet for at 
flytte eksisterende parkeringsplads, orienteret 
nord-syd og beliggende med adgang fra 
Parallelvej, så pladsen i stedet orienteres øst-
vest og placeres umiddelbart syd for DMH. Den 
eksisterende parkeringsplads opleves som en 
barriere mellem Rådhusparken og midtbyen.  
 
Ad. 3b 
Når den planlagte byudvikling på 
Værkergrunden, beliggende umiddelbart vest 
for Rådhus Allé, realiseres, vil det være 
yderligere vigtigt at ”fjerne” barrieren så byens 
faste brugere og gæster ubesværet kan bevæge 
sig øst-vest i byen.  
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
At indsigelsen ikke giver anledning til 
ændringer i forbindelse med den endelige 
vedtagelse af lokalplanen. 
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Rådhusparken, Frederikshavn 

4. Poul-Erik Andersen 
Dokumentnummer. 1404004 
4a 
Protesterer mod udvidelsen af Rådhusøen. En 
udvidelse af parkeringspladsen på bekostning af 
grønne områder, tager alt for meget hensyn til 
privatbilismen. Der ligger en rapport, der 
påpeger, at der ikke er behov for flere p-pladser. 
Vil man have flere p-pladser, er et godt 
alternativ Værkergrunden.  
 
4b 
Man bør tænke alternativt. Der bliver flere og 
flere el-cykelbrugere, så lav evt. noget for dem, 
så de kan lade bilen stå derhjemme. 
 
 
 
 

Ad. 4 
Ad. 4a 
Den analyse der blev gennemført af 
parkeringssituationen i bl.a. Frederikshavn i 
2014, omfattede parkeringen på offentligt 
tilgængelige p-anlæg. Én af analysens 
konklusioner var at, i Frederikshavn er der 
tilstrækkeligt med parkeringspladser, men 
byens parkeringsanlæg er meget forskelligt 
belastet. Det er særligt de centralt placerede 
anlæg, der er mest belastet. 
Parkeringen på Værkergrunden er ikke offentlig 
tilgængelig, forstået således, at 
parkeringsanlægget ikke er skiltet fra Ørnevej 
og der er ikke skilte der henviser til anlægget. 
De der parkerer på Værkergrunden, er 
overvejende de af Frederikshavn Kommunes 
ansatte, der arbejder på rådhuset. Desuden er 
Kommunens tjenestebiler parkeret her.  
 
Ad. 4 b 
Sikre og direkte stiforbindelser for cyklister, 
ordentlige cykelparkeringsforhold samt 
cykelserviceudstyr kan få nogle bilister til at 
vælge cyklen frem for bilen. Der sælges flere og 
flere elcykler og for nogle er en elcykel et reelt 
alternativ til bilen. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
At indsigelsen ikke giver anledning til 
ændringer i forbindelse med den endelige 
vedtagelse af lokalplanen. 

5. Ole Rasmussen  
Dokumentnummer. 1392679 
 
Anmoder om at få tilsendt en plantegning af 
området - med de nuværende og nye P-pladser 
indtegnet. 
 
Spørger: 
 
5a 
Hvordan er "støj kortet" for den eksisterende / 
nye bypark? (Vil støjen blive større med biler 
kørende igennem den nye P-plads?) 
 
5b 
Hvordan sikres det, at børn ikke forvilder sig ud 
på den nye P-plads? (Kommer der hegn?)  
 
5c 
Hvordan er støj vurderingerne vedr. Skateboard 
banen? (Bygges banen i beton eller asfalt?) 

Ad. 5 
Center for Teknik og Miljø er ikke bekendt med 
at, der findes endelige tegninger af indretning af 
rådhusparken hvoraf bl.a. nyt parkeringsanlæg 
fremgår. 
 
Ad. 5a 
Der er ikke gennemført kortlægning af den støj 
trafikken på Parallelvej eller Rådhus Allé giver 
anledning til i Rådhusparken. Den støj 
aktiviteter i Rådhusparken giver anledning til er 
heller ikke kortlagt. Det er ikke Centrets 
vurdering, at en ændret placering af 
parkeringsanlægget vil få betydning for den støj 
parkerende biler giver anledning til i 
Rådhusparken. 
 
Ad. 5b 
Det nuværende parkeringsanlæg er afskærmet 
fra Rådhusparken med et levende hegn. Det 
kunne også være en mulighed ved det nye p-
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Rådhusparken, Frederikshavn 

 
5d 
Kan der være forurenet jord under parken? Og 
hvordan vil, en evt. udskiftning af 
forurenet jord under den nye P-plads, belaste 
økonomien? 
 
5e 
Skal der laves nye kloakledninger under den 
nye P-plads? 
 
5f 
Laves der fartdæmpning på Rådhus Alle - 
omkring forgænger området? 
 
 
5g 
Hvad er trafiktallene på vejene omkring 
”Rådhus Øen”? - (Kan der være fordele i at 
ensrette vejene omkring "Rådhus Øen" - og 
inddrage et vognbanespor til P-pladser?) + (evt. 
- teste det indledningsvist ) 
 

anlæg. 
 
Ad. 5c 
Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan en 
skateboardbane skal udføres. Den midlertidige 
bane der er indrettet i den sydlige ende af 
parkeringsanlægget ved Parallelvej, er etableret 
på eksisterende asfaltbelægning. 
Skateboardbaner er almindeligvis udført i 
beton. 
 
Ad. 5d 
Der har tidligere været jernbane gennem 
Rådhusparken, så der kan være forurenet jord i 
parken. Er der forurenet jord, vil det blive 
håndteret i overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Skal forurenet jordfjernes, 
bortskaffet og erstattes med ny, vil det øge 
udgifterne til omdannelse af parken. 
 
 
Ad. 5e 
Vurderer forsyningsvirksomhederne, at det er 
hensigtsmæssigt at renovere evt. 
forsyningsledninger i forbindelse med 
omdannelse af parken, vil det blive gjort. 
 
Ad. 5f og ad. 5g 
Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan 
Rådhus Allé skal indgå i den samlede 
omdannelse af midtbyen. For ikke at vejen skal 
være en barriere mellem det nye byområde på 
Værkergrunden og rådhusparken/bymidten, vil 
det være en mulighed, at fredeliggøre dele af 
Rådhus Allé - f.eks. fra Fasanvej til 
Rimmensgade/Parallelvej. Der er ikke taget 
stilling til, hvilke konkrete løsninger der skal 
vælges, hvis vejen skal fredeliggøres.  
Det kan være fornuftigt at afprøve løsninger 
midlertidigt, inden de evt. gøres permanente. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
At indsigelsen ikke giver anledning til 
ændringer i forbindelse med den endelige 
vedtagelse af lokalplanen. 
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Rådhusparken, Frederikshavn 

6. Center for Sundhed og Pleje  
Dokument nr. 1383190 
 
Center for Sundhed og Pleje foreslår, at stierne i 
den nye Rådhuspark bliver handicap- og 
ældrevenlige, så ældre og handicappede kan 
nyde en gåtur med rollator, i kørestol eller 
rickshaw-cykel i området. 
 
 

Ad. 6 
Af lokalplanens redegørelse s. 17 fremgår:  
at lokalplanens fastlægger bestemmelser for 
stier inden for lokalplanområdet. Planen 
fastlægger alene principper for stiernes forløb, 
men ikke deres konkrete placering.  
Hovedstier skal være fællesstier for både gående 
og cyklister. På hovedstierne skal der være 
fokus på tilgængelighed for barnevogne, 
rollatorer, kørestole, og gangbesværede. 
 
Flg. bestemmelser i lokalplanen vedrører stier: 
”8.13 Hovedstier udlægges med en bredde på 
minimum 3,0 m. Øvrige stier udlægges med en 
bredde på minimum 2,0 m. 
 
8.14 Alle adgangsveje, torve, stier, p-pladser 
og adgange til nye bygninger skal udformes 
med ramper og lignende, så der er fuld 
tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt. 
Arealerne skal udlægges efter gældende 
Bygningsreglement. 
 
8.15 Hovedstier skal etableres som fællesstier 
med niveaufrie overgange, med tilgængelighed 
for barnevogne, rollatorer, kørestole, 
gangbesværede mv.. 
 
8.16 Hovedstier skal anlægges med fast 
belægning.” 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
At indsigelsen ikke giver anledning til 
ændringer i forbindelse med den endelige 
vedtagelse af lokalplanen. 
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Lokalplan FRE.O.15.09.01 ● Forord

Forord

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

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

gere og gæster. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlige 

formål som musiske og kulturelle formål, parkeringsformål samt rekrea-

tivt område.

 

Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.O.15.09.01 til offentlig de-

bat i perioden fra den 29.06.2016 til den 31.08.2016. I denne periode var 

det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigel-

ser og ændringsforslag.

Der er modtaget seks indsigelser, heraf har én medført ændringer i lokal-

planen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Lokalplanens bestem-

melser 8.6 og 8.11 er suppleret med tekst, der skal forebygge konfl ikter 

mellem de der leverer udstyr til Det Musiske Hus og de der færdes på Råd-

husparkens stier.

Lokalplanen kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby el-

ler på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.frede-

rikshavn.dk

Frederikshavn Kommune

Center for Teknik og Miljø

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn.

E-mail: tf@frederikshavn.dk 
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Lokalplan FRE.O.15.09.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

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

sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-

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

fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 

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

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

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

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

forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 

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

tilslutning til fællesanlæg.

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

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

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

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

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

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

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

nemføres.

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

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

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

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

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

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

merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 

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

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

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

endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 

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

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

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

- En redegørelse

- En række bestemmelser og

- Et sæt kortbilag

Redegørelsen fi ndes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:

- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,

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

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

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

gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

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

creeningen. 

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 

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

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

er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

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

lagene af:

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

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

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og

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

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

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

derikshavn midtby, herunder også Rådhusparken, der ønskes omdannet 

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

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

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

med de omkringliggende områder som Værkergrunden - byudviklingsom-

rådet umidelbart vest for Rådhusparken og gågaden via Hangaardsvej skal 

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

Dette konfl ikter med den eksisterende parkeringsplads langs Parallelvej, 

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

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

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

skal sikre omdannelse af Rådhusparken i overensstemmelse med de poli-

tiske ønsker for området.

Eksisterende parkeringsplads 

langs Parallelvej.

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

mål som musiske og kulturelle formål, parkering og bypark.

Lokalplanområdet opdeles i tre delområder.

Delområde 1

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

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

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

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

række bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende samt op-

holdsarealer for ansatte i Det Musiske Hus. 

Det Musiske Hus
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Delområde 2

Delområde 2 omfatter dels den eksisterende parkeringsplads vest for det 

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

dige anvendelse er parkeringsplads. Området kan i perioder inddrages til 

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

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

taget er dog mindre bygninger og anlæg til områdets tekniske forsyning 

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

rangement. 

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

skabe plads til parkeringspladser. Lokalplanen indeholder bestemmelser 

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

digt at etablere ny beplantning, når parkeringsarealet er etableret.

Eksisterende parkeringsplads 

vest for Det Musiske Hus.

Delområde 3

Delområde 3 omfatter den sydlige del af lokalplanområdet. Området kan 

anvendes til bypark med faciliteter til fysisk udfoldelse samt kulturelle og 

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

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

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

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

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

bindelse med hovedstierne og de skal understøtte byparkens funktioner. 

Der er desuden mulighed for etablering af en kiosk. 

De ubebyggede arealer skal anlægges som en sammenhængende overve-

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

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

Eksisterende beplantning i Rådhusparken.

ser i parken. Belysningen må ikke være generende eller 

blændende for trafi kanter i eller omkring parken. 

Den eksisterende beplantning i området kan fjernes i 

det omfang placeringen ikke kan indpasses med de nye 

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

fi ndes både solbeskinnede arealer og arealer med skyg-

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

råder.

Illustrationsplanen på kortbilag 3 viser et eksempel på, 

hvordan lokalplanområdet kan indrettes.
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Inspiration og eksempler

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

delområde 3.
Skaterbane

Fælledparken, København

Streetbasketbane 

Aalborg Havnefront

Streetfodbold 

Østre Anlæg, København

Fittness

Riss Skov, Risskov

Vandlegeplads

Darling Harbour 

Australien

Skøjtebane

Århus

Parkour
Plug N Play-park, 

Ørestaden

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

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

huset, biblioteket og Rådhuspladsen. Langs den vestlige grænse ligger 

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

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

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

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

Den nordøstlige del af lokalplanområdet er bebygget med ”Det Musiske 

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

to eksisterende parkeringsområder. Resten af lokalplanområdet er indret-

tet som bypark. Parken er det eneste større sammenhængende offentlige 

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

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

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

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

sammenhængende områder med træ- og buskbeplanting. 

Eksisterende nord/syd gående sti i 

Rådhusparken.

Rådhusparken set fra lyskrydset 

Rimmensgade / Rådhus Alle. 

Til højre i billedet ses ”vinden”

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

de forbindelse. Parkens eksisterende hovedsti markerer et kulturhisto-

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

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

vest mod øst opleves hovedstien og den eksisterende beplantning nogle 

steder som en barrierer.

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

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

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

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

der indrettet p-plads med elladestander.

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

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

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

havn kommunes geografi ske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt 

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

som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. 

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle rammer blandt 

andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det danske 

klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang levetid. Det 

anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige materia-

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

under produktionen.



13

Lokalplan FRE.O.15.09.01 ● Lokalplanredegørelse

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opfø-

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

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

huse på et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer

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

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

ligområder. Lokalplanen har til formål at omdanne den eksisterende park 

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

ge aldersgrupper. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen.

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

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

og rekreative værdier samt fortsat bosætning og erhverv. Lokalplanen 

fastsætter områdets anvendelse til kulturhus og spillested, parkering samt 

rekreative formål. Rådhusparken kan indrettes med eksempelvis natur i 

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

Lokalplanen tager således hensyn til både natur og rekreative værdier og 

vurderes i overensstemmelse med retningslinjen for fl ersidig anvendelse.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanens rammeom-

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

som offentlige institutioner, kultur- og fritidsfunktioner, grønne områder 

samt parkering. 

Området er beliggende i byzone. Bebyggelsesprocenten for området som 

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

simal bygningshøjde på 15 m .

Kommuneplanrammen anfører at eksisterende torve, pladser og rådhus-

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

ensstemmelse hermed, da eksisterende parkeringsplads fl yttes til anden 

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

arbejdet kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstem-

melse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget offentliggøres sam-

tidig med lokalplanen.

Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby

Frederikshavn Kommune ønsker at udvikle byens centraltbeliggende are-

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

til ophold, besøg og beboelse. 

De væsentligste udfordringer i midtbyen er de eksisterende trafi kforbin-

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

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

bindelse mellem bydele mod øst og vest.

Der efterspørges desuden rekreative, børnevenlige opholdssteder tæt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hele året og af alle befolkningsgrupper.

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

ringsarealerne samt anvendelsesbestemmelser, der bl.a. giver mulighed 

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

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

Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med ”Oplæg til udvikling af 

Frederikshavn Midtby”.

Byens borgere har været involveret i udviklingsprocessen. Både gennem  

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

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

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

tion fra andre byer.

Kilmatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune indeholder en risiko-

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

dikortlægning. Risikokortlægningen sammenholder sandsynligheden for

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

Lokalplanområdet ligger ifølge Klimatilpasningsplanen inden for et områ-

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

forhold.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-

jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er 

omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette 

begrundes med, at ingen af de undersøgte miljøforhold vurderes at blive 

væsentligt påvirket af lokalplanforslaget. 

Museumsloven

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

tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes 

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

forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Mu-

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

læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder 

økonomiske konsekvenser.

Varmeforsyning

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

varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i 

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

ensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke 

opvarmes med el.

Eksisterende ledningsanlæg inden for lokalplanområdet skal respekteres 

eller omlægges efter aftale med ledningsejerne.

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

Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S 

i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-

plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-

aksystem. I henhold til spildevandplanen er området separatkloakeret, 

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

offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må af-

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

det offentlige kloaksystem. 

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 60 % af 

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

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

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

sinkelse af regnvand.

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

planområdet fi ndes offentlige kloaksystemer beliggende på private area-

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

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

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

træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn 

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

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

arbejder. 

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-

tægt.

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-

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

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

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-

handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Jordforurening

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

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

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

kalplanområdet omfatter det V1-kortlagte areal den eksisterende parke-

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

sat parkering. Der skal ikke ske anvendelsesændring af arealet.

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

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

men  under behandling. Dette kan medføre særlige bindinger i forbindelse 

med byggearbejde eller ændret anvendelse af ejendommen. Frederikshavn 

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

den forbindes med den eksisterende parkeringsplads vest for Det Musiske 

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

parkeringspladser i området og skabe bedre forbindelse og adgangsfor-

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

eksisterende parkeringsareal langs Parallelvej nedlægges som parkerings-

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

kering.

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

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

eksisterende parkeringsplads flyttes lidt længere mod nord – tættere på 

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

sterende parkeringsplads vest for Det Musiske Hus benyttes som overkør-

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

kørsel som erstatning for eksisterende overkørsel til Rådhus Allé.

Parkeringsarealet anlægges i overensstemmelse med retningslinjerne i  

Vejregler og ”Parkeringsnorm” for Frederikshavn Kommune. Lokalplanen 

fastsætter i overensstemmelse hermed, at parkeringsarealerne skal be-

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

Rådhus Alle med fodgænger-

krydsning ved Passagen.

Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træf-

fes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der 

skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til 

grundvand, arealanvendelsen mv.

Veje

Lokalplanområdet har vejadgang fra Parallelvej og Rådhus Alle. Rådhus 

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

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

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

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

har denne status på grund af fodgængerkrydsning ved Passagen igennem 

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

vejvisning og etableres afslapningsarealer inden for parkeringsarealet.

Inden for parkeringsarealet skal der etableres afl æsningsmulighed og par-

kering for lastbiler med ærinde til Det Musiske Hus.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for stier inden for lokalplanområ-

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

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

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

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

sværede.

Inden for lokalplanområdet kan der udlægges stiforbindelse, der forbinder 

Værkergrunden, byudviklingsområdet umiddelbart vest for Rådhus Alle, 

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

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

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

grunden med Tordenskjoldsgade. Herudover kan der udlægges stiforbin-

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

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

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

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

sage til og fra midtbyen. 

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

mellem byparkens opholdszoner. 

Kollektiv trafi k

Lokalplanområdet betjenes via bybusrute på Parallelvej dels ved Hanga-

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

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

planområdet.

Tilgængelighed

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

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

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

hed for alle. Arealerne skal anlægges efter gældende Bygningsreglement.

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

leres 2 handicap p-pladser. For yderligere oplysninger kan der tages kon-

takt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kom-

munes Handicapråd.

Kystbeskyttelse

Terrænændringer på strandbredder og kyststrækninger kræver tilladelse 

fra Kystdirektoratet.

I henhold til Lov om Stormfl od og Stormfald er én af forudsætningerne for 

at få erstattet stormfl odsskader, at ny bebyggelse opføres med en mind-

ste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektora-

tet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:

• Frederikshavn: 1,45 m DVR90

Eksisterende sti beliggende nord for 
Det Musiske Hus.
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Det eksisterende terræn inden for lokalplanområdet har koter over den 

anbefalede mindste sokkelkote for Frederikshavn.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 

har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 

på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante 

forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. 

dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjern-

varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 

Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-

ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 

samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 

skal afl yses.

Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende servitutter lyst inden for lokal-

planområdet.

Matr.nr. 519b Frederikshavn Bygrunde

1. Lokalplan 15.01.11, tinglyst 05.10.2001

2.  Deklaration om henstandsaftale af tilslutningsbidrag til kloak-

forsyningen, tinglyst 26.03.2007

Matr.nr. 531 Frederikshavn Bygrunde

3. Lokalplan 15.01.11, tinglyst 05.10.2001

Ad 1 og 3) Lokalplan, der afl yses med vedtagelsen af nærværende lokal-

plan. Lokalplanen bør efterfølgende afl yses i tingbogen.

Ad 2) Aftale om at betaling af tilslutningsbidrag til Forsyningen først skal 

se ved ændret anvendelse af ejendommen.

Afl ysning af planer og servitutter

Lokalplan 15.01.11 afl yses i sin helhed ved lokalplanens endelige vedta-

gelse.
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I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 - med senere ændrin-

ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 

område. 

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

1.1  at området kan anvendes til offentlige formål som musiske og 

kulturelle formål, parkering og bypark. 

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfat-

ter matr.nr 531 Frederikshavn Bygrunde, litra ”db” smst. og del af 

matr.nr. 519b smst. samt alle parceller, der efter den 29.06.2016 

udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2  Lokalplanområdet opdeles i delområde 1, 2 og 3, som vist på kort-

bilag 2.

2.3 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse

Delområde 1

3.1  Delområde 1 må bebygges. Bygningerne må anvendes til musiske 

og kulturelle formål f.eks. musikskole, musisk hus, teater- og kon-

certsal, samt restaurant, café og administration, der knytter sig til 

disse aktiviteter. 

Delområde 2

3.2  Delområde 2 må anvendes til parkeringsplads. 

3.3  Parkeringspladsen kan anvendes til andre formål som friluftskon-

cert, torvemarked o.lign arrangementer af kortere varighed.

Delområde 3

3.4  Delområde 3 må anvendes til grønt område i form af bypark med 

faciliteter til fysisk udfoldelse samt kulturelle og rekreative for-

mål, herunder f.eks. boldspil, legepladser, teater, opvisning og af-

slapning.

3.5  Der kan etableres pavillioner, skure, toiletbygning, servicestation 

for cykler o.lign mindre bebyggelser og anlæg til understøttelse af 

byparkens funktioner.

3.6 Der kan etableres én kiosk med en størrelse på maks. 100 m².

Lokalplanbestemmelser
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Fællesbestemmelser

3.7 Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

4. Udstykning

4.1 Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens placering og omfang

Delområde 1

5.1  Bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag nr. 2 viste byg-

gefelt.

5.2  Bebyggelse må opføres i indtil 3 etager og gives en højde på mak-

simalt 15 m. Mod Rådhuspladsen må bebyggelse ikke gives en høj-

de mindre end 8 m.

Delområde 2

5.3  Der må ikke etableres bebyggelse inden for delområde 2. 

  Undtaget er mindre bygninger og anlæg til områdets tekniske for-

syning og bygninger, der opsættes ifm. et arrangement af kort va-

righed for derefter at blive fjernet igen.

Delområde 3

5.4  Bebyggelse må opføres i 2 etager.

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

veauplan.

5.6  Ny bebyggelse skal overvejende placeres i tilknytning til en ho-

vedsti, jf. kortbilag 2.

Fællesbestemmelser

5.7  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % beregnet for lokal-

planområdet som helhed.

6. Bebyggelsens udseende

Delområde 1

6.1  Bebyggelsens ydre skal gives karakter, et nutidigt udtryk og høj 

arkitektonisk kvalitet.

6.2  Bebyggelsen skal opføres i miljørigtige materialer og gives et ydre 

udtryk, der i sin helhed harmonerer med materialevalget. Vindu-

esrammer skal udføres i træ, jern eller aluminium.

6.3  Bebyggelsen skal primært orienteres mod Rådhuspladsen, men 

skal også gives et udtryk der fra Tordenskjoldsgade opfattes som 

markant og dragende.

6.4  Bebyggelsen skal gives en sådan ydre udformning, at der i forbin-

delse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. 
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6.5  Det skal ved tegninger, fotografi  eller lignende illustreres, hvor-

dan nybyggeri inden for området tilpasses eksisterende omkring-

liggende byggeri.

6.6  Facader på nyt byggeri indenfor området skal udformes således, 

at støj fra trafi kken på Rådhus Allé, aktiviteter på de udendørs op-

holdsarealer og de offentlige rekreative areal syd for bebyggelsen 

ikke generer aktiviteterne i bebyggelsen. 

6.7 Der må ikke opsættes udvendige antenneanlæg.

7. Ubebyggede arealer

Delområde 1

7.1  Inden for delområde 1 skal der dels indrettes udendørs opholds-

areal for ansatte i byggeriet og dels indrettes udendørs opholds-

arealer for aktiviteter, der knytter sig til aktiviteter, som fi nder 

sted i bebyggelsen.

7.2  Opholdsarealer placeres indenfor byggefeltet vist på kortbilag nr. 

2.

7.3  For hver 100 m² etageareal skal der anlægges mindst 15 m² tilgæn-

geligt og anvendeligt udendørs opholdsareal til byggeriets ansat-

te.

7.4  Opholdsarealerne skal indrettes med stier, belægning, bænke og 

borde og beplantes således, at det indbyder til og er egnet til op-

hold. Arealerne skal have en ældre- og handicapvenlig indretning.

7.5  Opholdsarealerne skal anlægges efter en samlet plan der sikrer 

arealernes sammenhæng til det omkringliggende offentlige re-

kreative areal. Planen skal angive stier, belægning og beplantning 

samt placering af borde, bænke, belysning og cykelparkering.

7.6  Opholdsarealer skal indrettet således at støj fra trafi kken på Råd-

hus Allé og Parallelvej ikke giver anledning til et støjniveau på 

arealerne, der overstiger miljøstyrelsens vejledende grænsevær-

dier for vejtrafi kstøj.

Delområde 2

7.7  Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for delom-

råde 2. Arealerne skal brydes af grønne kiler eller del-elementer, 

der begrønnes med træer og beplantning, som bryder de store be-

fæstede fl ader og skygger for solen. For hver 200 m² parkerings-

areal skal mindst 5 m² begrønnes. For hver 10 p-pladser skal der 

plantes mindst 1 træ.

7.8  I tilknytning til parkeringsanlæg opsættes der bykort og stivejvis-

ning og der indrettes anslapningsarealer.

Delområde 3

7.9  De ubebyggede arealer skal anlægges som en sammenhængende 

overvejendde grøn bypark, der indbyder til ophold og leg.
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7.10  Der kan etableres anlæg til fysisk udfoldelse/leg som f.eks. le-

geplads, skaterområde, parkourområde, skøjtebane, område til 

vandleg, område til boldspil o.lign.

7.11  Belysning langs stierne og ved anlæg til fysisk udfoldelse skal 

etableres med henblik på at skabe tryghed og oplevelse/stemning 

i byparken.

7.12  Bygninger, bygningsdele, træer, beplantninger, anlæg, fl ader mv. 

i parken kan belyses eller markeres med effektbelysning. Belys-

ningen må ikke være generende eller blændende for trafi kanter i 

eller omkring området.

7.13  Delområde 3 skal indrettes og beplantes, så der opnås en god hel-

hedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde, 

affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning 

udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der 

omfatter hele delområdet. Det skal samtidig sikres, at de funktio-

ner, der indpasses, ikke generer hinanden.

7.14  Der skal etableres ny beplantning, der sikrer, at der både fi ndes 

solbeskinnede arealer og arealer med skygge i området.

7.15  Permanent campering eller lignende er ikke tilladt inden for del-

område 3.

7.16  Der kan foretages terrænregulering til skabelse af anlæg til fysisk 

udfoldelse. Herudover må der ikke ske terrænregulering nærmere 

skel end 1 m. Inden for lokalplanens område i øvrigt må der ikke 

ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i forhold til det eksiste-

rende terræn.

Fællesbestemmelse

7.17  Eksisterende beplantning skal søges bevaret, men kan fjernes i 

det omfang placeringen ikke harmonerer med behovet for etab-

lering af nye aktiviteter i området, stianlæg, parkering, legeplad-

ser mv.

7.18  Bygninger og anlæg til områdets tekniske forsyning skal afskær-

mes af beplantning.

7.19  Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærme-

de arealer.

7.20  Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sor-

tering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med 

Frederikshavn Kommunes regulativ.

7.21  Veje, fortove, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for sig 

udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de 

respektive arealers funktion. Lokalplanen stiller således ikke krav 

om, at der skal befæstes på en bestemt måde, men det skal sikres, 

at der er en gennemgående linje i bygherres valg af befæstelse.

Ad 7.16: Terrænregulering til an-
læg til fysisk udfoldelse kan 
f.eks. være 
fordybninger / huller ifm skater-
bane eller bakker til leg. 
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8. Veje, stier og parkering

Delområde 1

8.1 Delområde 1 har vejadgang via interne veje og stier i delområde 2.

8.2  Der skal i umiddelbar tilknytning til hovedindgangen til bygge-

riet inden for delområde 1 etableres 50 overdækkede cykelparke-

ringspladser.

Delområde 2

8.3  Vejadgangen til delområde 2 skal ske fra Parallelvej og Rådhus Al-

le. 

  Overkørsel til Parallelvej skal etableres syd for delområde 1.

  Overkørsel til Rådhus Alle skal ske via eksisterende overkørsel, jf. 

kortbilag 2 og/eller via ny overkørsel syd for denne. 

8.4  Parkeringspladser skal følge bestemmelserne i ”Parkeringsnorm” 

for Frederikshavn Kommune.

8.5  For hver 25 parkeringspladser skal der etableres 2 afmærkede han-

dicapparkeringspladser. Én skal indrettes som almindelig handi-
capplads med målene 3,5 x 5 m og én skal som handicapplads til 
kassebil med målene 4,5 x 8 m.

8.6  Der skal etableres afl æsningsmulighed samt parkering for lastbi-
ler med ærinde til Det Musiske Hus. Afl æsningsmulighed og par-
kering skal etableres således, at konfl ikter mellem de der færdes 
på Rådhusparkens stier, og de der leverer udstyr til Det Musiske 
Hus forebygges.

Delområde 3

8.7  Vejadgangen til delområde 3 skal ske fra Parallelvej og Rådhus Alle 
via stiadgangene i princippet som vist på kortbilag 2.

8.8  Eksisterende parkeringsplads beliggende langs Parallelvej skal 
nedlægges som parkeringsplads. Eksisterende overkørsler hertil 
skal nedlægges. Eksisterende belægning kan bibeholdes.

8.9  Der skal sikres et netværk af forbindelsesmuligheder til og gen-
nem byparken via opholdszoner, gangstier mv.

8.10 Der skal udlægges et passende areal til cykelparkering.

Fællesbestemmelser

8.11  Der kan gennem lokalplanområdet udlægges stiforbindelser, der 
forbinder Værkergrunden - byudviklingsområdet umiddelbart 
vest for Rådhus Alle - med det eksisterende byområde øst for Pa-
rallelvej - f.eks. fra Værkergrunden til Hangaardsvej og Torden-
skjoldsgade. 

  Der kan gennem lokalplanområdet udlægges stiforbindelser, der 
forbinder byområdet syd for Rådhusparken med Det Musiske Hus 
og Rådhuspladsen

Ad 8.10: Cykelparkeringen skal 
placeres mellem adgangsve-
jen til rådhusparken og målet - 

den aktivitet cykelparkeringen 

knytter sig til. Der bør anvendes 

cykelstativtyper, der kan be-

tjene så mange cykeltyper som 

muligt og hvor cykelstellet kan 

fastlåses til stativet.

Ad 8.2: Hvis rådhuspladsen skal 

nyindrettes, vil det være oplagt 

at etablere cykelparkering, der 

knytter sig til anvendelsen af 

Det Musiske Hus på rådhusplad-

sen umiddelbart nord for husets 

hovedindgang.

Ad 8.7: Med ”i princippet” me-

nes, at stiadgangen godt kan 

fl yttes nogle meter i forbindelse 

med den endelige fastlæggelsen 

af stiforløbet. 

Ad 8.11: De principielle stiforbin-

delser gennem rådhusparken 

etableres med et forløb så de 

ikke krydser de arbejdsarealer, 

der udpeges i tilknytning til af-

læsningsmuligheder og parke-

ringsarealer for lastbiler til Det 

Musiske Hus.
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8.12  Der kan udover de i 8.11 nævnte stiforbindelser udlægges stifor-

bindelser der sikrer, at Rådhusparken ikke opleves som en barri-

ere i byen, men tværtimod binder de omkringliggende byområ-

der sammen.

8.13 Hovedstier udlægges med en bredde på minimum 3,0 m.

  Øvrige stier udlægges med en bredde på minimum 2,0 m.

8.14  Alle adgangsveje, torve, stier, p-pladser og adgange til nye byg-

ninger skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld til-

gængelighed for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlæg-

ges efter gældende Bygningsreglement.

8.15  Hovedstier skal etableres som fællesstier med niveaufrie over-

gange med tilgængelighed for barnevogne, rollatorer, kørestole, 

gangbesværede mv. 

8.16 Hovedstier skal anlægges med fast belægning.

9. Tekniske anlæg

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

der terræn.

9.2  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på 

facader.

9.3  Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op-

fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse.

9.4  Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af 

fjernvarme.

9.5  Ny bebyggelse skal tilsluttes det separatkloakerede spildevands-

net efter anvisninger fra Frederikshavn Forsyning A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet 

det separatkloakerede kloaksystem efter anvisninger fra Frede-

rikshavn Forsyning A/S.

10.2  Ny bebyggelse i delområde 1 må ikke tages i brug før de udendørs 

opholdsarealer er anlagt og indrettet i overensstemmelse med 

pkt. 7.1-7.6.

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan FRE.O.15.09.01 ophæves lokalplan FRE.15.01.11, Det Musiske 

Hus, tinglyst 05.10.2001, i sin helhed.

Ad 9.4: Krav om tilslutning til 
kollektiv varmeforsyning som 
betingelse for ibrugtagen af ny 
bebyggelse fraviges for bebyg-
gelse, der opføres som lavener-
gibebyggelse.

Ad 8.15: Fællessti defi neres som 
en sti, der er beregnet til både 

fodgængere og cyklister. 

Ad 8.14: Der henvises til Byg-

ningsreglement 2010 og til SBI-

anvisning 258 

Ad 8.16: Fast belægning er en 

belægning, der sikrer at gang 

og kørsel kan ske ubesværet. 

Det kan f.eks. være komprime-

ret grus, asfalt, fl iser, metalpla-

der eller kunststof.
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12. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-

nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en 

ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. 

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de 

anlæg, der er indeholdt i planen. 

12.2  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dis-

pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra-

vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokal-

plan. 

12.3  I lokalplanens § 9.4 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-

forsyning. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse 

har byrådet efter planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra 

dette krav og efter planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensatio-

nen uden naboorientering.

 



26

Lokalplanbestemmelser ● Lokalplan FRE.O.15.09.01 



27

Lokalplan FRE.O.15.09.01 ● Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 22.06.2016 i henhold 

til planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

              borgmester             kommunaldirektør 

Lokalplanen er endelig vedtaget den xx.xx. 20xx i henhold til planlovens 

§ 27.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

              borgmester             kommunaldirektør 
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Kortbilag 2
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Kortbilag 3

Illustrationsplan, der viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan indrettes.
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Kommuneplantillæg nr. 15.29

Rammeområdenr.  FRE.O.15.09

Områdenavn   Rådhuspark i Frederikshavn

Overordnet anvendelse   Område til offentlige formål

Generelle     De konkrete rammebestemmelser for 

anvendelsesbestemmelser  området supplerer de generelle ramme-

bestemmelser for Bycentret.

Anvendelse    Offentlige formål (offentlige institutioner, 

kultur- og fritidsfunktioner, grønne om-

råder samt parkering).

Nuværende zonestatus  Byzone

Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 40 % for området som helhed.

Etageantal og   Maks. 3 etager

bygningshøjde    Maks. 15,0 m

Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en be-

varingsværdi på 1-4, må ikke nedrives, 

Kommuneplantillæg nr. 15.29 er udarbejdet for at oprette nyt rammeområde 

FRE.O.15.09.
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før en anmeldelse om nedrivning har 

været offentlig bekendtgjort, relevan-

te høringsparter har haft mulighed for at 

fremkomme med bemærkninger til ned-

rivningen og byrådet har meddelt ejeren, 

om den efter planlovens § 14 vil nedlæg-

ge forbud mod nedrivning. Det er alene 

byrådet, der beslutter, om bygningen må 

nedrives eller skal bevares. Registrering 

af bygningernes bevaringsværdi kan ses i 

det centrale register: www.kulturarv.dk. 

Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpas-

set den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt Ingen bestemmelser

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede Rådhusparken skal opretholdes som 

arealer     offentligt rekreativt areal.

Parkering    Se de generelle rammebestemmelser for 

parkering.

Andre forhold   Ingen bestemmelser

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.29 vedtages til fremlæggelse i perio-

den fra den 29.06.2016 til den 31.08.2016.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen            Michael Jentsch

            borgmester         kommunaldirektør 

Kommuneplantillæg nr. 15.29 er endelig vedtaget den DATO.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen            Michael Jentsch

            borgmester         kommunaldirektør 
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 FORORD
 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører separering af Mette Billes Vej m.fl. og Stenstrupsgade 30 i Frede-
rikshavn. 

Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for to afgrænsede områder i Fre-
derikshavn by fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssy-
stem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). 
Regnvandet fra de separatkloakerede områder 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. 11 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

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

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

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse. 

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

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 
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1 BAGGRUND 
 
På Mette Billes Vej m.fl. 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. 

 

For ejendommen Stenstrupsgade 30 ændres kloakeringsprincippet til separatkloak, idet 
ejendommen, efter separatkloakering af Stenstrupsgade i 2014, afleder regn- og spilde-
vand til et separatkloakeret afløbssystem. 
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2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 
 

2.1 LOVGIVNING

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Love: 

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

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

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

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

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

Bekendtgørelser: 

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

Vejledninger: 

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

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

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

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

Planer: 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

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

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

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

4.3 LOKALPLAN

En stor del af 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 områderne. 
 

5.1 KLOAKERINGSPRINCIP IHT. SPILDEVANDSPLAN 2012-20 16 

 

Mette Billes Vej m.fl. 

I Spildevandsplan 2012-2016 er Mette Billes Vej, Bülowsvej, Konsul Cloos Vej, og de berørte dele 
af Stenbakkevej, Enghavevej og Lundevej omfattet af kloakoplandet FD30 som vist på nedenstå-
ende tegning. Kloaksystemet er etableret som fælleskloak, hvor regn- og spildevand afledes i 
samme system. 

 

I bilag 1a ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for det kloakopland, som berøres af separerin-
gen af disse veje. 
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Stenstrupsgade 30 

I Spildevandsplan 2012-2016 er Stenstrupsgade 30 omfattet af kloakoplandet FC16 som vist på 
nedenstående tegning. Oplandet er fælleskloakeret.  

 

 

I bilag 1b ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for det kloakopland, som berøres af separerin-
gen af disse veje. 
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5.2 ÆNDRINGER I KLOAKERINGSPRINCIP SOM FØLGE AF NÆR VÆRENDE TILLÆG 

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

 

Mette Billes Vej m.fl. 

Kloakeringsprincippet for kloakoplandet FD47 ændres til separatkloak. 

 

I bilag 1a ses de nye data for det kloakopland, som berøres af separeringen af området. 
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Stenstrupsgade 30 

Ejendommen Stenstrupsgade 30 ændrer kloakeringsprincip til separatkloak, idet ejendommen, ef-
ter separatkloakering af Stenstrupsgade i 2014, afleder regn- og spildevand til et separatkloakeret 
afløbssystem. Ejendommen omfattes fremadrettet af opland FC21. 

 

I bilag 1b ses de nye data for det kloakopland, som berøres af separeringen af området. 
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5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 
Område ved Mette Billes Vej: 

Iht. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandet ved Mette Billes Vej 
via overløbsbygværket 904002O ved Falkevej 13 til Frederikshavn Renseanlæg. 

Overløbene fra overløbsbygværket udledes til Kattegat ved udløb nr. FD33FU01. 

 

Område ved Stenstrupsgade 30: 

Iht. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandet ved Stenstrupsgade 
30 via overløbsbygværket 610001O ved Damvej til Frederikshavn Renseanlæg. 

Overløbene fra overløbsbygværket udledes til Frederikshavn Havn ved udløb nr. FC16FU01. 

 

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

I det nye separatkloakerede område 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. 

Område ved Mette Billes Vej: 

Regnvandet fra opland FD47 afledes fremadrettet til det eksisterende separate regnvandsudløb 
FD16RU01 med udløb ved Toldbod Kaj i Frederikshavn Havn. 

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

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

De udledte stofmængder fra de berørte udløb i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 samt efter vedta-
gelsen af dette tillæg kan ses i bilag 2a. 

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

Parameter Før Efter Ændring Procentvis 
ændring 

BOD5 
(kg/år) 

435 281 154 35 

Total-N 
(kg/år) 

173 86 87 50 

Total-P 
(kg/år) 

43,3 28 15,3 35 

 
Af tabellen ses, at der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på mellem 
35-50 %. Separatkloakeringen vil således have en positiv påvirkning på recipienten. 
 
I bilag 2a ses de nye data for de regnbetingede udløb, som berøres af separatkloakeringen.  
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Område ved Stenstrupsgade 30: 

Regnvandet fra opland FC21 afledes fremadrettet til det eksisterende separate regnvandsudløb 
FC17RU01 med udløb i Kattegat. 

De udledte stofmængder fra de berørte udløb i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 samt efter vedta-
gelsen af dette tillæg kan ses i bilag 2b. Idet ændringerne kun omfatter 365 m2 ses der ingen æn-
dringer i de udledte mængder som følge af separatkloakeringen.  

Ejendommen Stenstrupsgade 30 ændrer kloakeringsprincippet til separatkloak, idet ejendommen, 
efter separatkloakering af Stenstrupsgade i 2014, afleder regn- og spildevand til et separatkloake-
ret afløbssystem. 

 

5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG 

 

Område ved Mette Billes Vej: 

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

 

Område ved Stenstrupsgade 30: 

Der skal ikke etableres yderligere ledningsanlæg. Ejendommen har fået nye stik. Efter vedtagelse 
af tillægget skal ejendommen foretage separatkloakering på egen grund. 
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6 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR 
Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i størst muligt omfang i vejarealer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte. 

• Adgangsforhold. 

• Ulemper, retablering, erstatning. 

Mette Billes Vej 

I forbindelse med detailprojekteringen fastlægges hvilke matrikler, der forventes at blive pålagt rå-
dighedsindskrænkninger ved separeringen.  

Stenstrupsgade 30 

Ingen ejendomme pålægges rådighedsindskrænkninger ved separeringen 

 

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

Mette Billes Vej: 

• Etablering af nyt separatsystem i Mette Billes Vej, Bülowsvej, Konsul Cloos Vej og de be-
rørte dele af Stenbakkevej, Enghavevej og Lundevej – udføres år 2017 

Stenstrupsgade 30: 

• Ejendommen har fået nye stik ved separatkloakering i 2014. Efter godkendelse af nærvæ-
rende tillæg skal der udføres separatkloakering af det private system.  

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, Mette Billes Vej m.fl.  

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)  
FD30 46,3 0,35 Fælles 2.408 59.454 51 1.887 119 72.996 2.459 134.337 FD33FU01  

 

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)  
FD30 38,7 0,35 Fælles 2.000 49.372 51 1.777 119 60.867 2.051 112.016 FD33FU01 Eksist. Opland reduceres 
              
FD47 7,8 0,35 Separat 409 10.082 0 110 5 510 409 10.702 FD16RU01 Nyt opland 

 

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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BILAG 1a: Oplandsskemaer, Stenstrupsgade 30  

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)  
FC16 0,9 0,40 Fælles 58 1.415 1 30 119 1.720 59 3.165 FC16FU01  
              
FC21 0,7 0,35 Separat 63 1.548 0 0 5 77 63 1.625 FC17RU01  

 

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)  
FC16 0,9 0,40 Fælles 58 1.415 1 30 119 1.720 59 3.165 FC16FU01 Opland reduceres med 365 

m2 – tal ændres ikke 
              
FC21 0,7 0,35 Separat 63 1.548 0 0 5 77 63 1.625 FC17RU01 Opland øges med 365 m2 – tal 

ændres ikke 
 

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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BILAG 2a: Udløbsskemaer, Mette Billes Vej m.fl.  

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

Spildevandsplan 2012-2016  

Kattegat (Status): 
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)  
FD33FU01 OV   S+P FD30, 

FD26, 
FD31, 
FD32, 
FD39, 
FD40, 
FD41, 

FF17, FF18 
 

51,9 14,6 210 5,5 8 6.984 145 57 14,3 

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

FD19, FD45 

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

               
Sum           64.942 435 173 43,3 

  



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)  
FD33FU01 OV   S+P FD30, 

FD26, 
FD31, 
FD32, 
FD39, 
FD40, 
FD41, 

FF17, FF18 
 

44 12,4 210 5,5 8 5936* 123* 48* 12,2* 

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

FD45, FD47 

37,2 14    68.683 343 137 34,3 

Reduktion i 
udledning 
fra rense-
anlæg 

    FD47 7,8 2,73    -12.329** -185** -99** -18,5** 

Sum           62.290 281 86 28 
*Det fælleskloakerede opland til overfaldsbygværket med udløb FD33FU01 reduceres med 15% ved separatkloakeringen. Vandmængde og 
stofbelastning reduceres tilsvarende med 15% i plansituationen. 

 



**Den mængde regnvand som i statussituationen afledes fra det område på 7,8 ha som omfattes af FD47 afledes til overløbsbygværk. Ved bygværket 
aflastes en del af regnvandet til udløb FD33FU01, mens den resterende del ledes videre til Frederikshavn renseanlæg. 
Den samlede regnvandsmængde fra opland FD47 udgør 13.377 m3/år. 

Der er anvendt følgende beregningsforudsætninger: 

Årsmiddelnedbør:   640 mm/år 
Initialtab:   150 mm/år 

Den beregnede reduktion i aflastning til udløb FD33FU01 udgør 15% af årlig aflastning, svarende til 1048 m3/år. 
 
Ved separatkloakering af opland FD47 reduceres regnvandsudledningen fra Frederikshavn renseanlæg dermed med 13.377-1.048 = 12.329 m3/år 
  
Reduktionen i stofbelastningen fra udledningen på renseanlægget er beregnet med stofkoncentration i renset spildevand ifm. regn: 15 mg BOD/l, 8 mg 
total-N/l, 1,5 mg total-P/l 
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BILAG 2a: Udløbsskemaer, Stenstrupsgade 30  

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)  
FC16FU01 OV   S+P FC16, FC22 1,3 0,4 35  1 480 3 1 0,2 
FC17RU01 SR   S+P FC21, 

FC17, FD01 
3,5 1 0   5.019 30 10 2,5 

               
 

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)  
FC16FU01 OV   S+P FC16, FC22 1,3 0,4 35  1 480 3 1 0,2 
FC17RU01 SR   S+P FC21, 

FC17, FD01 
3,5 1 0   5.019 30 10 2,5 
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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. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevand splan 2012-2016 – Separering af Met-
te Billes Vej mv. 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslaget fra 27.10.2016 
 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: MASK 
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 fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i 
samme ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og 
spildevand afledes i hvert sit ledningssystem) for to af-
grænsede områder i Frederikshavn ved Mette Billes Vej 
m.fl. og Stenstrupsgade 30. 

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 

Området ligger ikke i et N2000 områder og det vurderes, at 
det ikke påvirker områderne negativt. 

 

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. 



 Miljøscreening af planforslag - side 2 

 
Påvirkning 
 
 
 
 
 
Emne 

Indvirk-
ning 

Myndig-
hed 

Bemærkninger 

+1
: P

os
iti

v 
0:

 N
eu

tr
al

 
-1

: N
eg

at
iv

 

E
ve

nt
ue

l 

 

 

1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) 

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Det er by 

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

0 NATUR Ingen sjældne dyr 

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

0 NATUR Der er ingen forbindelseslinjer for vilde dyr & 
planter 

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

0 NATUR Der er kun en sø i nærheden 

− Bygge- og beskyttelseslinjer  0 NATUR Ikke relevant 

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

0 NATUR Byzone 

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

0 NATUR Byzone 

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

0 NATUR Private haver mv. 

 

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 Ingen ændringer. Men trafikale ulemper vejar-
bejder mv. må forventes. 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen ændringer. 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ingen ændringer. 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

Ingen ændringer 

− Byernes funktion og bymiljø her-
under bynatur  

0 PLAN Ændring af kloakeringsprincippet fra fælles-
kloak 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. 
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3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning. 

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Der er en enkelt kortlagte grund jf. Lov om 
forurenet jord i området ved Mette Billes Vej. 
Reglerne om jordflytning skal følges.  

− Risiko for jordforurening 0 MILJØ Den planlagte kloakering af området vurderes 
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. 

 

4. Vand 

4.1 Overfladevand    

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

+1 MILJØ Der forventes en stofreduktion for organisk stof 
på 35 %, 50 % for kvælstof og 35 % for fosfor. 
Dette er positivt for havmiljøet. 

− 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) 

+1 MILJØ Der forventes en stofreduktion for organisk 
stof, kvælstof og fosfor. 

4.2 Grundvand  

− Nedsivning +1 MILJØ Ved projektets gennemførelse erstattes ældre 
utætte kloakledinger med nye tætte ledninger. 
Dette medfører mindre udsivning af forurenet 
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. 
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5. Luft 

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

− Luft- og støvgener 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

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

0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

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

 

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 regnintensitet.  

 

7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0/+1 PLAN Ved en fornyelse af kloaksystemet med sepa-
rering af regnvand og spildevand forventes 
forbedringer af vandmiljøet, lige såvel som 
risikoen for kælderoversvømmelser minimeres. 
Separatsystemet medvirker samtidig til klima-
sikring som følge af, at regnvandssystemet 
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 boligformål. 
Ændring af kloakeringsprincippet vil i størst 
muligt omfang medføre ledningsanlæg i offent-
lige vejarealer og under terræn. Der kan dog 
blive behov for at etablere offentlige ledninger 
og brønde på private arealer. 
Placeringen vurderes dog ikke at påvirke den i 
planlægningen fastlagte arealanvendelse. 

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

0 NATUR Byzone – ingen kyst eller lign. 

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

0 NATUR Byzone – ingen værdifulde landskaber mv. 

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

0 PLAN Tillægget til spildevandsplanen omfatter alle-
rede planlagte områder i Frederikshavn i by-
zone 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 Det påvirkes ikke. 

− Fredede områder 0 NATUR Ingen indvirkning 

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Ingen indvirkning 
Ændring af kloakeringsprincippet vil i størst 
muligt omfang medføre ledningsanlæg i offent-
lige vejarealer og under terræn og vurderes 
ikke at påvirke den rumlige oplevelse i områ-
derne. 
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9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ifølge Kommuneplan 2015 er Stenstrupsgade 
30 omfattet af et værdifuldt kulturmiljø i Frede-
rikshavn Syd (kulturmiljø nr. 20), hvor der er 
fokus på bevaring af kulturmiljøet i forhold til 
søkøbstad, befæstningsanlæg, havneanlæg, 
færgeanlæg og skibsbygning. 
Det værdifulde kulturmiljø vurderes ikke at 
blive påvirket af tillægget til spildevandsplanen, 
da ændring af kloakeringsprincippet hovedsa-
geligt vil medføre ledningsanlæg i offentlige 
vejarealer og under terræn. 
Området ved Mette Billes Vej m.fl. er ikke om-
fattet af et værdifuldt kulturmiljø. 
Såfremt der under anlægsarbejdet træffes spor 
af fortidsminder, skal arbejdet standses og 
fundet anmeldes til Kulturstyrelsen, jf. muse-
umsloven. 

− Fortidsminder 0 NATUR Ingen fortidsminder registreret 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Der ligger et dige i nærheden af det ene områ-
de. 

− Kirkeomgivelser 0 NATUR Det påvirkes ikke. 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registrering 

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

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registrering 
Ændring af kloakeringsprincippet vil i størst 
muligt omfang medføre ledningsanlæg i offent-
lige vejarealer og under terræn og vurderes 
ikke at påvirke historiske bygninger og min-
desmærker. 

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

 
 

Opsamling / Konklusion  

 
Miljøscreening af tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 viser, at der ik-
ke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive påvirket af planforslaget. Der skal der-
for ikke gennemføres en miljøvurdering. 
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Oversigt over master og antenner - lejeindtægt nuværende og nye aftaler

Økonomiudvalget

Adresse Post nr. Bygning Lejer

Nuværende 

leje Ny leje

Mistet 

indtægt

Anholtvej 3 9982 Ålbæk Antenneforening 0 1.000 -1.000

Arenfeldtsgade 20 9900 Kastaniegården TDC Mobil A/S 25.000 7.961 17.039

Berberisvej 1A 9300 Jord TDC  500 500 0

Brønderslevvej 61 9900 Cloostårnet Han Herreds Lokal 11.579 11.579 0

Brønderslevvej 61 9900 Cloostårnet S.D. Kjærgaard A/S 6.130 6.130 0

Brønderslevvej 61 9900 Cloostårnet Falck 31.331 31.331 0

Brønderslevvej 61 9900 Cloostårnet Nordjyske Medier 23.158 23.158 0

Brønderslevvej 61 9900 Cloostårnet TT Netværket 34.737 34.737 0

Brønderslevvej 61 9900 Cloostårnet Multietnisk Radio 6.130 6.130 0

Brønderslevvej 61 9900 Cloostårnet Fr.havn Forsyning 6.130 6.130 0

Brønderslevvej 61 9900 Cloostårnet Bauer Medier 11.579 11.579 0

Brønderslevvej 61 9900 Cloostårnet Nordjyllands Beredskab 12.260 12.260 0

Brønderslevvej 99 9900 Gærum Skole Fr.havn Forsyning 6.130 6.130 0

Flade Kirkevej 18 9900 Bunkers TT Netværket 18.750 0 18.750

Hirtshalsvej 35 9982 Antennemast TDC 59.034 2.724 56.310

Rådhus Alle 100 9900 Rådhuset TT Netværket 28.885 4.365 24.520

Rådhus Alle 100 9900 Rådhuset Hi3G Denmark ApS. 27.685 4.365 23.320

Trafikcenter Sæby 9300 Trafikcenteret TDC 13.526 1.531 11.995

Trafikcenter Sæby 9300 Trafikcenteret TT Netværket 13.236 1.531 11.705

I ALT 335.780 173.141 162.639

Teknisk Udvalg

Adresse Post nr. Bygning Lejer

Nuværende 

leje Ny leje

Mistet 

indtægt

Langtvedvej 2 9300 Sæby TDC Mobil A/S 24.000 3.696 20.304

Kultur- og Fritidsudvalget

Adresse Post nr. Bygning Lejer

Nuværende 

leje Ny leje

Mistet 

indtægt

Skolevej 5 9990 Kappelborg TDC Mobil A/S 45.013 3.063 41.950

Skøjtealleen 2 9900 Skøjtehallen TT Netværket 22.440 1.500 20.940

I ALT 67.453 4.563 62.890

I alt aftaler 427.233 181.400 245.833

2. december 2016

Bo Christensen, Center for Økonomi og Personale
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Notat om beregningsmodeller for mobilmaster og antenner – Uddrag fra Mastepolitik for de Nordjyske 

Kommuner

I Business Region North Denmark arbejdes der med et projekt for at sikre de 11 nordjyske kommuner en 

bedre dækning af såvel mobil- som bredbånd i regionen. Projektet har arbejdet med at afdække og 

undersøge mulige barrierer for udbredelsen af såvel mobil- som bredbånddækningen og danne grundlag 

for løsninger af disse.

Det er i fri konkurrence, at de private udbydere skal sikre mobil- og bredbådsdækning. Den digitale 

infrastruktur anser for at være fundamentalt for udviklingen i kommunerne. Alle dele af samfundet kalder 

på denne fx:

 Turisterhvervene peger på, at turisterne forventer adgang til wifi.

 Erhvervslivet er meget afhængigt af, at kunne have internet med høj hastighed for at kunne agere i 

et marked med stadig stigende globalisering.

 Erhvervslivet er afhængigt af, at kunne have mobildækning til tale såvel data for den del af 

personalet som er på vejene. Det gælder både vognmænd, sælgere, elektrikere osv.

Gennem dialog med udbydere og repræsentanter for de 11 kommuner og Region Nordjylland er grundlaget 

for lejeaftaler på kommunale og regionens jorde og bygninger fremhævet som en barriere. Udbyderne 

nævner, at de oplever stor variation og stor uigennemskuelighed mellem de enkelte kommuners 

prissætning. Telebranchen anbefaler derfor, at der skabes ensartethed og gennemskuelighed. 

Repræsentanterne fra Kommunerne understøtter billedet af manglende gennemskuelighed. På 

forespørgsel har Kommunerne svaret, at der anvendes markedspriser ved leje af masteareal og 

antenneplads. Det er dog meget begrænset, hvilke kommuner der dermed kan anvise konkrete 

prisfastsættelser og understreger, at lejeaftalerne er individuelle. For kommunernes repræsentanter 

forekommer prissætningen dermed uigennemskuelig og understøtter branchens udmeldinger. 

Energistyrelsen har beskrevet og udviklet 3 modeller for prisfastsættelse. Der er i alle tilfælde tale om 

prisberegning af en årlig leje.

Modellerne er:

Metode I: Den offentlige vurdering som grundlag 

En måde at definere markedslejen kan være at tage udgangspunkt i SKATs offentlige ejendomsvurdering. 

Markedslejen fastsættes herefter svarende til SKATs offentlige ejendomsvurdering ved at omregne denne 

vurderingspris til en årlig lejepris på grundlag af en af de kapitaliseringsfaktorer, der normalt anvendes ved 

sådanne beregninger. Ud over den offentlige værdiansættelse kan der beregnes en rimelig forrentning af 

den værdi, som det udlejede areal udgør. Derudover kan udgifter til administration og sagsbehandling 

indregnes.

Metode II: Professionelt fagligt skøn som grundlag 

En anden mulighed for kommunerne til at fastsætte markedslejen er, at få udarbejdet et professionelt skøn 

af markedslejen. 

En uvildig vurderingsmand udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening eller en anden lignende fagligt 

funderet professionel kan således vurdere markedslejen ud fra et konkret skøn. 



Den almindelige konkurrencesituation ved udlejning af arealer til telekommunikationsformål ligner ikke 

andre markeder, hvor forholdet mellem udbud of efterspørgsel regulerer prisen. Det skyldes, at 

mastepositionen er unik og det vil oftest være irrelevant at diskutere væsentlig anden placering. 

Vurderingsmandens skøn bør tage højde for dette forhold og fastsætte en vurderingspris for de 

pågældende arealer m.v. som baserer sig på den pris, der ville være gældende på et marked med 

velfungerende konkurrence. 

Metode III: Sammenlignelige priser som grundlag 

En tredje nærliggende metode til fastsættelse af markedslejen, er sammenligning af priser for udlejning af 

tilsvarende arealer. 

Fastsættelse af markedslejen vil altid i et vist omfang være præget af skøn. Derfor må der i relation til 

fastsættelsen af markedslejen overlades kommunen en rimelig skønsmargin. 

I det omfang kommunen lægger en sammenligning af lejepriser til grund for sin fastsættelse af 

markedslejen, vil lejeprisen blive påvirket af den konkrete anvendelse. Det gælder, selvom kommunen 

inddrager flere elementer i sammenligningen: 

 Sammenligning med andre erhvervslejemål af forskellig slags i kommunen/regionen. 

 Sammenligning med prisen hos private udlejere. 

 Sammenligning på tværs af kommunegrænser. 

 Sammenligning med prisen for udlejning til mobilantenner og master alene. 

Af det udarbejdede forslag til ”Mastepolitik for de Nordjyske Kommuner” fremgår, at foruden selve 

lejeaftalen bør kommunerne ligeledes sikre, at stillede vilkår og øvrige kontraktslige forhold er ensartede. 

Herunder opsigelsesfrister, krav til reetablering, gyldighedsperiode mv. BRN bestyrelse anbefaler, at der 

ved genforhandling af alle eksisterende lejeaftaler for arealleje til masteopstilling og antennemontering 

genforhandles med anvendelse af samme beregningsmodel som ovenfor beskrevet.

Værdien af at ændre på lejeaftalegrundlaget skal ses som en ud af flere tiltag for at mindske udbyderens 

barrierer for at skabe bedre mobil – og bredbåndforbindelser i Nordjylland. 
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Bilag 1

Oversigt over boliggrunde og erhvervsgrunde til salg ”katalog”

Boliggrunde /
Beliggenhed

Antal solgte 
grunde i 2016

(1/1-2016 til 
1/12-2016)

Antal grunde 
til salg 2017

Priser 2016
inkl. moms

Byggepligt Bruttoindtægt 
i alt ved salg 

Dybvad, Kærsangervej 9 Fra 32.500 kr. til 65.000 kr. Nej 455.000 kr.

Frederikshavn, Kæreng 31 1 400.000 kr. Ja 400.000 kr.
Frederikshavn, Kærsvinget 6 300.000 kr. Ja 1.800.000 kr.

Frederikshavn, Poppelkrogen 4 1 10.000 kr. Nej 10.000 kr.
Gærum, Vrangbækvej/Bakkehusene 6 Fra 117.300 kr. til 309.480 kr. Nej 1.290.360 kr.

Hørby, Humlevej 1 65.000 kr. Nej 65.000 kr.
Kvissel, Vestermarksvej 2 65.000 kr. Nej 130.000 kr.

Lyngså, Sigbakken 2 65.000 kr. Nej 130.000 kr.
Præstbro, Agernvej 6 65.000 kr. Nej 390.000 kr.

Skagen, Guldmajsvej 1 500.000 kr. Ja 500.000 kr.
Sæby, Strandager og Boelsmindevej 1 11 375.000 kr. Ja 4.125.000 kr.

Thorshøj, Platinvej 4 65.000 kr. Nej 260.000 kr.
Thorshøj, Tryvej (jordbrugsparceller) 2 Fra 86.000 kr. til 118.000 kr. Ja 204.000 kr.

Understed, Toftekærsvej 2 65.000 kr. Nej 130.000 kr.
Voerså, Svanevej 9 Fra 32.500 kr.

til 65.000 kr.
Nej 552.500 kr.

Østervrå, Bakkevænget 3 1 100.000 kr. Ja 100.000 kr.
Østervrå, Bakkevænget 13 1 150.000 kr. Ja 150.000 kr.

Østervrå, Bakkevænget 21-31 1 4 180.000 kr. Ja 720.000 kr.

I alt 2 69 11.411.860 kr.

I alt ekskl. moms 9.129.488 kr.
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Erhvervsgrunde
Beliggenhed

Arealer solgt i 
2016 

(1/1-2016 til 
1/12-2016)

Arealer til salg
I 2017

Priser 2016
pr. m2

ekskl. moms

Prisforslag 2017 
pr. m2

ekskl. moms*

Brutto indtægt i alt 
ved salg til 

foreslået pris

Dybvad, Falkevej Ca. 43.100 m2 35 kr. 1.508.500 kr.
Elling, Grundtvigsvej Ca. 5.350 m2 35 kr. 187.250 kr.

Frederikshavn, Nordhavnsvej, Sandholm 3.100 m2 Ca. 4.100 m2 70 kr. 287.000 kr.
Frederikshavn, Nordhavnsvej - Areal til foodpark 7.900 m2 0 m2 70 kr. Udsolgt 0 kr.

Frederikshavn, Knivholtvej Ca. 252.000 m2 35 kr. 8.820.000 kr.
Frederikshavn, Flade Engvej – 1 grund 2.884 m2 200 kr. **576.800 kr.

Gærum, Fabriksvej Ca. 45.000 m2 35 kr. 1.575.000 kr.
Skagen, Byttervej - Areal til saltvandsdambrug 23.000 m2 35 kr. 805.000 kr.

Skagen, Niels Bohrs Vej/ Ellehammervej 36.100 m2 35 kr. 1.263.500 kr.
Sæby, Sæbygårdvej 13 Ca. 5.300 m2 *** 1.080.000 kr. 1.080.000 kr.

Sæby, Trafikcenter Sæby Syd Ca. 7.725 m2 230 kr. 1.776.750 kr.
Sæby, Øster Knæverhede 4.300 m2 Ca. 22.600 m2 35 kr. 791.000 kr.

Østervrå, Bjeldal Ca. 58.000 m2 35 kr. 2.030.000 kr.
Ålbæk, Industrivej Ca. 125.500 m2 35 kr. 4.392.500 kr.

I alt 15.300 m2 Ca. 630.659 m2 25.093.300 kr.

* Hvis intet andet er nævnt, foreslås pris som i 2016
**Inkl. tilslutning til el og kloak
*** pris for hele ejendommen
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Sammen	om	fremtiden	
Det går frem ad i Frederikshavn kommune, og der er god grund til at se positivt på fremtidenbåde for den

enkelte borger og for erhvervslivet. Ledigheden er lav, beskæftigelsen stigende og erhvervslivets indtjening i

vækst. Vi er med andre ord inde i en ny periode, hvor vi skal forholde os til nye muligheder på 

arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedet handler først og fremmest om mennesker. Hvad enten det er den enkelte ledige, som

søger nye muligheder, lønmodtageren, der skifter job, eller håndværksmesteren, som rekrutterer nye

medarbejdere, så er løsningen et godt jobmatch. Der skal med andre ord være balance mellem

efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft.

Et godt jobmatch er forudsætningen for vækst og fremgang

Arbejdsmarkedspolitikken er netop den værktøjskasse, som kan være med til at skabe gode

rammebetingelser for, at et godt jobmatch kan finde sted.Men rammer skal udfyldes, og det kræver

engagerede borgere, som er villige til at investere i sig selv om sine kompetencer, og virksomheder der

afsætter ressourcer til opkvalificering og påtager sig et stort socialt ansvar.

I Frederikshavn Kommune tror vi på, at vejen til succes går gennem investering i mennesker. Kompetencer

er den vigtigste ressource, og i Frederikshavn Kommune mener vi det, når vi siger, at vi vil skabe de bedst 

mulige forudsætninger for kompetenceudvikling af ledige.

De nye muligheder ligger bl.a. inden for de maritime erhverv samt bygge- og anlægsområdet. Men hvis vi

skal sikre beskæftigelse og vækst, kræver det opkvalificering af arbejdsstyrken og fleksible virksomheder, så

der ikke opstår flaskehalsudfordringer, når jobmatchet skal skabes.

Derfor igangsatte Arbejdsmarkedsudvalget i 2016 en række initiativer, som vi allerede ser virkningen af og 

som vi vil fortsætte arbejdet med i 2017. Et af initiativerne handler om at løfte fra ”ufaglært til faglært eller

specialiseret ufaglært” inden for områder, hvor vi ved, væksten kommer. Det er et ambitiøst projekt, som 

arbejdsmarkedspolitikken ikke kan løfte alene og derfor er vi glade for det gode samarbejde vi har haft med 

både ledige, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer. Samarbejdet er en 

forudsætning for, at vi kan lykkedes med opgaven. 

Vi glade for igen at kunne præsentere en Beskæftigelsesplan for 2017, hvor netop ”opkvalificering og

kompetenceudvikling er sat i centrum for indsatsen, da vi ved, at kompetenceudvikling er udgangspunktet 

for vækst i virksomhederne og varig ordinær beskæftigelse for borgerne. 

God læsning

John Karlsson
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Prognose	for	arbejdsmarkedet	i	
Frederikshavn	kommune

Faldende ledighed
Ledigheden i Frederikshavn Kommune er lav, og vi skal helt tilbage til årerne før 2012 for at finde et niveau,

hvor så få personer er arbejdsløse. Kun omkring 5 % af arbejdsstyrken er ledig, og langtidsledigheden har

været faldende de seneste år for specielt forsikrede ledige.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Som det fremgår af figuren, har ledigheden været nogenlunde konstant omkring 5 % siden sommeren

2013. Historisk har det vist sig, at en ledighed på under 5 % kan være et tegn på begyndende

flaskehalsudfordringer på arbejdsmarkedet. Flaskehalsen opstår, når virksomhederne oplever enten ikke at

kunne rekruttere medarbejdere eller tiltrække lige præcis de kompetencer, som der er behov for.

Løsningen er selvfølgelig ikke at lade ledigheden stige, men at holde fokus på arbejdsstyrken og sikre

løbende kompetenceudvikling inden for brancher med vækstpotentialer. At undgå flaskehals udfordringer

bliver et af de kommende års vigtigste indsatsområder.

Beskæftigelsen tilbage på niveau med 2010
At beskæftigelsen – forstået som antallet af personer med en lønindtægt fra en virksomhed i Frederikshavn

kommune – er faldende, er en myte. Faktisk har beskæftigelsen stort set været konstant siden foråret 2012,

hvis der tages højde for sæsonudsving:
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Beskæftigelsen faldt markant under finanskrisen, som satte ind henover sommeren 2008 og toppede i

starten af 2010. Herefter stabiliserede beskæftigelsensig, og i alt er der kun forsvundet ca. 2000

fuldtidsstillinger svarende til 10 %, hvilket er forholdsvist beskedent i forhold til andre kommuner, som har

nogenlunde samme rammevilkår som Frederikshavn Kommune. F.eks. har Lolland, Skive og Stevns

kommuner tabt i nærheden af 15 %.

Et andet godt pejlemærke på fremtidsudsigterne for beskæftigelsen fås ved at se på omsætningen i

erhvervslivet. Oftest er der sammenhæng mellem omsætningen og beskæftigelsen. Er der vækst i

omsætningen, ses også en stigning i beskæftigelsen:

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger: Opgjort i mio. kr. (opdateres med ny tal juli 2016
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Figuren viser omsætningen i industrien og turismen målt om hoteller og restauranter. At opgørelsen er

baseret på hele Nordjylland skyldes, at Frederikshavn Kommune indgår i en erhvervsstruktur, som binder

kommunerne sammen på tværs. Etableringen af supersygehuset vil f.eks. få effekt på beskæftigelsen i 

Frederikshavn kommune, ligesom havneudvidelsen i Frederikshavn vil tiltrække arbejdskraft fra vores

nabokommuner. Af figuren fremgår det, at omsætningen i industrien er tilbage på niveau med 2008, mens 

omsætningen i turismebranchen er steget med ca. 15 %. Nordjylland har dermed genvundet niveauet fra de

glade 00’ere. Det er vurderingen, at denne udvikling vil fortsætte.

Uddannelsespotentialet
Frederikshavn kommune er kendetegnet ved en arbejdsstyrke, hvor op imod 35 % er ufaglærte. Nedenfor er

der præsenteret en figur, som viser uddannelsessammensætningen i Frederikshavn kommune:

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Figuren viser, at op imod 80 % af befolkningen enten har grundskolen (ufaglært) eller en

erhvervsuddannelse, som den højeste gennemførte uddannelse. Den forholdsvis høje andel af ufaglærte har

i høj grad en historisk forklaring centreret omkring værfts- og fiskeindustrien. Særligt i kategorien af

personer over 40 år er der en overrepræsentation af ufaglærte. Det er dog vigtigt at notere, at på trods af

det lave uddannelsesniveau har mange af disse personer oparbejdet faglige kompetencer, som blot ikke er

dokumenterede. Derudover skal det bemærkes, at der siden 2006 har fundet en bevægelse sted, hvor andel 

af ufaglært er faldet med 5 % samtidig med, at andelen af erhvervsudannede er steget med 5 %. Særligt de 

seneste par år, er andel af ufaglærte faldet væsentligt.
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Udfordringen inden for de maritime erhverv er, at branchen er under forandring. Det betyder, at

efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft er faldende, men stigende for erhvervsuddannelserne. Det er en 

tendens, som Jobcenter Frederikshavn også har bemærket de seneste år, da andelen af ufaglærte ledige er 

stigende.

Den stigende efterspørgsel på kompetencer inden for erhvervsuddannelserne skal bl.a. ses i relation til

havneudvidelserne i Frederikshavn, som forventes at skabe nye arbejdspladser både i etableringsfasen og

især, når de nye faciliteter står klar.

Vi befinder os med andre ord midt i en omstillingsfase med nye beskæftigelsesmuligheder og

kompetencebehov, hvor ufaglærte ledige udgør en vigtig arbejdskraftreserve. Det er vigtigt, at vi omsætter

målgruppens viden til økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Derved skaber vi ikke kun større 

livskvalitet for den enkelte, men også et solidt fundament for fremtidens arbejdsmarked i Frederikshavn

kommune til gavn for erhvervslivet og kommende generationer.

Målsætningen kræver en opkvalificeringsindsats inden for områder, hvor vi ved, at der er eller bliver gode

beskæftigelsesmuligheder inden for en kort årrække. Nedenfor er der opstillet en illustration over de 

projekter og brancher, som vi med fordel kan målrette indsatsen imod:

Som det fremgår af oversigten, er der især inden for bygge- og anlægsbranchen et stort potentiale for

beskæftigelse, mens f.eks. efterspørgslen inden for de maritime fag ventes at stige, efterhånden som

havneudvidelserne står færdigetablerede.  

At der er behov for at sætte ind med en opkvalificeringsindsats hurtigst muligt skal også ses i relation til, at

Projekt/branc

he

Tiltag Økonomi Arbejdspladser

Havneudvidelse i

Frederikshavn

1. etape af 

havneudvidelsen 

forventes færdig i 2018.

Et projekt til ca. 500 mio.

kr.

200 arbejdspladser beregnet på

både anlæg og efterfølgende

drift.

Havneudvidelse i

Aalborg Renovering af 

flådestationen i 

Frederikshavn

Et projekt til ca. 300 mio.

kr.

100.

Supersygehus i

Aalborg

Etablering af 5 nye

supersygehuse hvoraf et

placeres i Aalborg

Et projekt til samlet 4,1

mia. kr.

Det vurderes, at etableringen

af supersygehuset og

udbygningen af Aalborg

Universitet vil skabe ca. 3000 

arbejdspladser. 
Renovering og

udbygning af

Aalborg

Universitet

Nye faciliteter til Institut

for Anlæg og Byggeri,

Biotek og Institut for

Energiteknik.

Samlet pris på ca. 800

mio. kr.

Samlede tiltag Ca. 5,7 mia. kr. frem til 

og med 2024.

Ca. 3.300 arbejdspladser.

Beskæftigelsespotentialerne inden for erhvervsfagene er, som det fremgår af illustrationen,

konkrete jobs, som vil blive udbudt på kort sigt, dvs. inden for en periode på ca. 5 år. Derfor

er det vigtigt, at vi allerede med Beskæftigelsesplan 2017 prioriterer indsatsen.
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mange ældre erhvervsuddannede forventes at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet,mens små

ungdomsårgange træder ind. Scenariet er vist i figuren nedenfor:

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Figuren viser, at antallet af personer over 55 år med en erhvervsuddannelse er markant højere end antallet af 

personer som er i gang med en erhvervsuddannelse. Dette er i sig selv en bekymrende udvikling og skal ses i 

relation til forholdsvis små ungdomsårgange og deres uddannelsesvalg.  Udviklingen kan bidrage til eventuelle 

flaskehalsudfordringer, da det netop er inden for erhvervsuddannelserne at efterspørgslen på kompetencer 

forventes. Arbejdsmarkedspolitikken kan bidrage med at løfte ledige fra ufaglært til faglært, men hvis vi skal 

have fuldt udbytte af beskæftigelsespotentialet, kræver det ansvar på tværs af politikområder og

samarbejdspartnere. Indsatsen kræver:

 A-kasser, som motiverer medlemmer til uddannelse, brancheskift og bred jobsøgning.

 Virksomheder, der tager et socialt ansvar for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og ikke

mindst ansætter lærlinge.

 Fleksible uddannelsesinstitutioner.

 Opsøgende erhvervsorganisationer, der kan være med til at motivere erhvervslivet.

Samarbejdet på tværs af arbejdsmarkedet i Frederikshavn kommune er i dag tæt forbundet i et godt og

progressivt samarbejde, hvilket er en stor fordel i det fremadrettede arbejde. Frederikshavn Kommune har

bl.a. taget initiativ til at oprette Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune, hvor såvel

kommunen, erhvervslivet, arbejdsmarkedsparterog uddannelsesinstitutioner er repræsenteret.

Uddannelse og kompetenceudvikling vil netop være nøgleemner i drøftelserne i rådet i 2017.
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Integrationsudfordringen 
Borgerkrigen i Syrien har medført, at vi i 2015 og 2016 har flere borgere på integrationsydelsen. Borgere som 

udgør en vigtig arbejdskraftreserve, hvis de opnår danskkundskaber og arbejdsmarkedstilknytning. Nedenfor 

er der vist en graf over udviklingen:

Jobindsats.dk og egne beregninger

Som det fremgår af figuren har der været en kraftig stigning i antallet af personer, som dog ser ud til at aftage 

kraftigt i 2017. Udviklingen afhænger dog i høj grad af udviklingen i Syrien og kommunens evne til at få 

borgerne hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Integrationsprogrammet strækker sig over 3 år hvor borgerne 

deltager i sprogundervisning og i virksomhedsrettede aktiveringsforløb med henblik på at opnå tilknytning til 

det danske arbejdsmarked. At udenlandsarbejdskraft har god succes med at få en fod indenfor på 

arbejdsmarkedet i Frederikshavn, kan bl.a. ses i tallene for udenlandske arbejdstagere: 

Jobindsats.dk og egne beregninger

Som det ses af figuren var der i starten af januar 2013 ca. 800 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere, 

hvilket medio 2016 er steget til næsten 1400. En udvikling som ser ud til at fortsætte de kommende år. Det er 

særligt inden for landbruget og i fiskeindustrien at den udenlandske arbejdskraft er efterspurgt.
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Den samlede vurdering er, at Frederikshavn kommune er på vej ind i en periode med stigende

omsætning i erhvervslivet, som vil få en positiv effekt på ledigheden og beskæftigelsen. Den 

væsentligste udfordring skal ses i relation til virksomhedernes efterspørgsel efter 

erhvervsuddannet arbejdskraft. Vi oplever en situation hvor mange erhvervsuddannede 

seniorer trækker sig tilbage samtidig med at forholdsvis få personer er i gang med en 

erhvervsuddannelse.

Særlige politiske tiltag som kan påvirke ledigheden og beskæftigelsen i 2017
I efteråret 2016 trådte 2 nye politiske prioriteringer i kraft som forventes at få indflydelse på 

beskæftigelsesindsatsen og ledigheden de kommende år. Regeringen og aftalepartierne er enige om, at 

tiltagen vil være med til at øge arbejdsudbuddet og få flere i arbejde. Forudsætningen for at få flere i job er 

dog, at det øgede arbejdsudbud skal modsvares af en øget efterspørgsel på arbejdskraft fra virksomhederne. 

Det betyder samtidigt, at der også skal være et match mellem de lediges kompetencer og dem der 

efterspørges af virksomhederne. En udfordring, som Frederikshavn Kommune i 2017 vil sætte fokus på bl.a. 

ved at arbejde målrettet med opkvalificering. 

Kontanthjælpsloft
Kontanthjælpsloftet betyder, at der kommer nyt loft over de samlede ydelser: kontanthjælp,

integrationsydelse, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og ungeydelser samt 

børnetilskud. Der kan maksimalt ske et fradrag i integrationsydelsen svarende til summen af særlig støtte og 

boligstøtte. Hensigten med kontanthjælpsloftet er, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”, og at 

incitamentet ikke er tilstede, hvis den samlede offentlige forsørgelse for en borgere overstiger mindstelønnen 

i overenskomsterne. 

225-timers reglen
225-timers reglen indebærer, at alle modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, 

der godt kan arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers arbejde indenfor et år (svarende til 6 ugers arbejde). 

Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. De 

personer, der ikke lever op til kravet, mødes med en konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.

Opsamling på hvilke mulighed og udfordringer vi står over for i forhold til 
ledigheden, beskæftigelsen og erhvervslivets vækst:
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Principper	for	beskæftigelsesindsatsen
Beskæftigelsespolitikken er under forandring. Folketinget har igangsat initiativer, som giver anledning til at

prioritere anderledes i beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner. I de kommende år vil fokus flyttes fra

proces til effekt. F.eks. er kommunernes refusion af forsørgelsesydelser så som dagpenge, kontanthjælp,

sygedagpenge fra staten afhængig af de lediges varighed på ydelsen. Det betyder, at jo længere tid en

borger er ledig, jo højere andel af ydelsen skal kommunerne medfinansiere.

Principper for beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn Kommune

Tidlig indsats
Alle undersøgelser viser, at en tidlig og kvalificeret indsats er med til at reducere ledigheden. Derfor er det

vigtigt, at kommunen så tidligt som muligt tilbyder den enkelte ledige en indsats, som kan adressere

udfordringer og tilrettelægge vejen tilbage i job. For nogle kan tidlig indsats bestå i konkrete anvisninger til

ledige stillinger, som den ledige skal søge, andre har måske behov for en hurtig screening i forhold til

Tidlig indsats

Virksomheds 
- rettet 
indsats

Samarbejde 
på tværs

Kompetence-
løft

Hjælp til 
selvhjælp

Frederikshavn Kommune vedtog med Beskæftigelsesplan 2016 en række principper, som skulle 

være kendetegnende for vores samarbejde med virksomhederne og ledige borgere. Principper 
som har været efterspurgte, og som vi vil arbejde på at styrke i 2017
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psykiske og sociale udfordringer osv.

Hjælp til selvhjælp

I samtalen med den ledige vil det bærende princip altid være arbejdsmarkedsperspektivet med fokus på

hjælp til selvhjælp. Den offentlige service skal sætte ind der, hvor den enkelte gerne vil, men ikke kan selv. Vi 

kalder det empowerment, og princippet er, at den enkelte tager ansvar for eget liv. Hvis den enkelte er

engageret og motiveret, er det erfaringen, at vejen tilbage på arbejdsmarkedet bliver mere synlig.

Igennem en coachende tilgang i samtalerne vil vi arbejde med hjælp til selvhjælps-filosofien og derigennem 

sikre hurtig progression i ledighedsforløbet.

Virksomhedsrettet indsats

Det er efterhånden dokumenteret, at aktivering i rigtige virksomheder er den hurtigste vej til varig ordinær

beskæftigelse. For dem, der har kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet og blot mangler en

trædesten på vej i job, skal den virksomhedsrettede indsats være en vigtig indsats. Det kan være

maskinarbejderen, som på trods af intensiv jobsøgning ikke er lykkedes med et jobmatch, der kan have

behov for en virksomhedspraktik.

Kompetenceløft

For de borgere, der gennem flere år på arbejdsmarkedet har oparbejdet kompetencer og viden, men som

ikke har gennemført en uddannelse, kan en opkvalificeringsindsats være den rigtige løsning. Det kan være

den ufaglærte murerarbejdsmand, som er blevet ledig, og som har behov for f.eks. et AMU-kursus for at

komme tilbage i job. Princippet skal være, at vi løfter fra ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært, når

det er nødvendigt og inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Samarbejde på tværs for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Førtidspensionsreformen fra 2013 knæsatte princippet om samarbejde på tværs i kommunerne, når der

skal skabes en vej tilbage i beskæftigelse for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen for mange

borgere går i virkeligheden på tværs af centrene, og det stiller krav til koordinering af aktiviteter, samtaler

og ydelser, hvor fokus altid skal være på den enkelte. De sidste 3 år har vi haft fokus på at nedbryde siloer 

og etablere snitflader kommunens centre imellem med fornyet fokus på borgerens udfordringer. Vi er ikke i 

mål endnu, og i 2017 vil vi have særligt fokus på at forbedre misbrugsbehandlingen på tværs af 

arbejdsmarkeds- og socialpolitikken. 
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Målgrupper	på	tværs	af	ydelseskategorier
Giver det mening, at ledige borgere tilbydes en indsats på baggrund af hvilken ydelse, de modtager, i en

organisation, hvor hjælp til selvhjælp er et bærende princip?

Såvel en kontanthjælpsmodtagersom en dagpengemodtager kan have ”glimt i øjet” og være motiveret for

at bliver opkvalificeret fra ufaglært til faglært eller til specialiseret ufaglært. I Frederikshavn Kommune 

mener vi, at ledige skal have den mest kvalificerede og effektfulde indsats, og at den indsats handler om at

tage udgangspunkt i mennesket bag ydelsen. Derfor har vi taget initiativ til at udarbejde en ny

målgruppeopdeling.

Målgruppeopdelingen bygger ovenpå de lovpligtige målgruppeinddelinger (LAB-grupperne) og skal samtidig

ses som en ramme, der markerer det fremadrettede ressourceforbrug i Center for Arbejdsmarked. I en

verden, hvor kommunerne måles benhårdt på evnen til at få ledige i varig beskæftigelse, er det vigtigt, at vi

fokuserer på borgernes egen motivation og arbejdsmarkedsperspektiv.

Nedenfor er der præsenteret 2 figurer. Figuren til venstre udtrykker det tidligere ressourceforbrug i

forhold til udvalgte målgrupper, mens figuren til højre viser de nye målgrupper og det fremtidige

ressourceforbrug:

Målgruppeopdeling skal ikke ses som en statisk indplacering af borgere, men som et udtryk for progression.

Det betyder, at grænserne mellem de enkelte målgrupperer flydende, og at borgerne bevæger sig opad i

pyramiden, efterhånden som de udvikler sig henimod arbejdsmarkedet. Der er fokus på den individuelle

indsats.

Ideen med målgrupperne er, at vi prioriterer flere ressourcer på de borgere, der er tættest på

arbejdsmarkedet. Der vil derfor være mere fokus på job- og opkvalificeringsparate borgere end hidtil. 

Prioriteringen skal bl.a. ses i relation til, at vi er på vej ind i en periode med vækst og stigende beskæftigelse,

A-dagpenge

Jobparate 
kontanthjælps -

modtagere 
Uddannelses-
parate unge

Sygedagpengemodtager
e

Borgere i jobafklaring

Aktivitetsparate  
kontanthjælpsmodtagere

Aktivitetsparate unge

Borgere på ressourceforløb

Jobparate

Opkvalificeringsparate

Progressions -
parate

Mestrings-
parate
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hvor det er vigtigt at sikre en så velkvalificeret arbejdsstyrke som muligt, hvor jobparate og

opkvalificeringsparate borgere udgør en særlig vigtig arbejdskraftsreserve. Målgruppe opdelingen er i 

udgangspunktet en arbejdsproces, der blev igangsat med Beskæftigelsesplanen for 2016, og som bl.a. inden 

for opkvalificering af de opkvalificeringsparate har vist stærke resultater. Langt flere opkvalificeringsparate fik 

i 2016 opkvalificering i form af uddannelsesforløb end i de foregående år. 

Jobparate borgere
Jobparate borgere er personer, som forventes at komme tilbage i job indenfor en periode på 3 måneder, og

at de er klar til at påbegynde et ordinært job, så snart jobmuligheden opstår. Neden for er der opstillet et

eksempel på en jobparat borger:

Hvis der er tale om en borger med en forældet uddannelse eller en uddannelse inden for en branche med

beskeden efterspørgsel på arbejdskraft, kan jobcentret tilbyde opkvalificering i dialog med borgeren, hvis der 

eksister et arbejdsmarkedsperspektiv i opkvalificeringen. Et vigtigt parameter i forhold til opkvalificering er, 

at der er gode beskæftigelsesmuligheder ifølge arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland eller sekundært

hvis jobbet fremgår af Jobbarometret. En typisk person i denne målgruppe er f.eks. en tømrer, som er blevet 

ledig efter afslutningen på et byggeri, men hvor såvel den ledige som jobkonsulenten forventer, at 

ledighedsperioden bliver kort pga. gode beskæftigelsesmuligheder i byggeriet.

Med målgrupperne sikrer vi, at alle der vil, får en effektiv og individuel indsats på vej 

tilbage til arbejdsmarkedet. Hjælp til Selvhjælp er et bærende princip i samarbejdet mellem 

kommunen og ledige borgere. Hvad enten det er den mestringsparate borger med fokus 

rettet imod det rummelige arbejdsmarked, eller den ny ledige jobparate, så vil vi tilbyde en 
synlig og realistisk vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Anne Lund er nyuddannet humanist fra Aalborg Universitet og er flyttet tilbage til sin fødeby, 

Østervrå. Hun er fuld af energi og brænder for at finde et job, hvor hun kan bruge sine faglige 

kompetencer. Hun drømmer om et marketingsjob, men det er svært for hende at få foden indenfor 

i de lokale virksomheder. Virksomhederne har svært ved at se, hvad Anne kan.

Annes jobkonsulent skaffer hende en virksomhedspraktik på kontoret i en metalvirksomhed på 

havnen i Skagen. Umiddelbart er begge parter skeptiske. Anne har svært ved at se sig selv 

arbejde blandt mænd i kedeldragter, og virksomheden kan ikke helt fornemme hvilke 

arbejdsopgaver, Anne vil være i stand til at løse. Men det viser sig hurtigt at kemien er god. Anne 

blomstrer op på kontoret, og små opgaver ender hurtigt på hendes bord.

Virksomheden skal i gang med en større certificeringsopgave, som det kniber med at finde tid til. 

Da Anne er faldet godt til på arbejdspladsen og har vist, at hun er faglig dygtig, ender det med, 

at virksomheden tilbyder hende en midlertidig ansættelse.
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Opkvalificeringsparate borgere
Opkvalificeringsparate borgere er personer, som forventes at kunne bliver jobparate med en 

opkvalificeringsindsats. Det er for denne målgruppe, der afsættes ressourcer til opkvalificering fra ufaglært til 

faglært eller specialiseret ufaglært inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder på det lokale-

eller regionale arbejdsmarked, og hvis uddannelsen optræder på den regionale Positivliste. Borgere i 

målgruppen har dermed en forventning om forholdsvist hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og de er 

motiverede for et uddannelsesløft.

Opkvalificeringsstrategien indeholder dermed mange facetter, og tilbuddene kan være alt fra korte AMU-

kurser over længere forløb hos erhvervsskolerne til ansættelse som voksenlærling eller i løntilskud. Det er 

vigtigt at bemærke, at bevilling af uddannelse sker i tæt samarbejde mellem den enkelte ledige og 

jobkonsulenten. I samtalerne vil der også være fokus på at anvende redskaber som realkompetencevurdering 

(RKV), test for læse-, skrive- og regnefærdigheder med efterfølgende bevilling af forberedende 

voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning (OBU).

Progressionsparate borgere
Progressionsparate borgere er personer, som inden for en periode på 12 måneder forventes at kunne blive

opkvalificeringsparate eller muligvis jobparate. Det er borgere, som f.eks. har været sygemeldte, men som

er motiverede for tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked. Det kan også være andre personer, som

igennem en årrække har modtaget offentlig forsørgelse, men som ønsker at deltage aktivt i en indsats, som

er rettet mod arbejdsmarkedet. For denne målgruppe vil tilbuddene ofte består i et forløb hos jobcentrets

screenings- og coachteam i kombination med en virksomhedsrettet indsats i f.eks. virksomhedspraktik eller i 

et virksomhedscenter. I andre tilfælde kan der være behov for at igangsætte OBU- eller FVU-kurser.

Jens Madsen har de seneste par år arbejdet som ufaglært metalarbejder indenfor offshore-branchen i 

Norge, men er desværre blevet afskediget i forbindelse med faldet i olieprisen og vender derfor tilbage 

til sin hjemby, Frederikshavn. Jens har flere års erfaring med TIG-svejsning, og i samarbejde med 

Jobcenter Frederikshavn drøfter Jens beskæftigelsesmulighederne som ufaglært metalarbejder i 

Frederikshavn kommune. De finder dog frem til, at efterspørgslen er beskeden.

Meget tyder dog på, at havneudvidelsen i Frederikshavn vil medføre stigende efterspørgsel på svejsere 

med certifikat. På trods af, at det er mange år siden, at Jens har siddet på skolebænken, er han 

motiveret for opkvalificering og deltager aktivt i processen med at kontakte arbejdsgivere, der vil 

ansætte ham efter opkvalificeringen. Sammen med jobcentret beslutter han derfor, at den hurtigste vej 

tilbage i varig ordinær beskæftigelse går gennem et opkvalificeringsforløb, hvor Jens erhverver 

kompetencen som certificeret TIG- svejser.

Efter endt opkvalificering kan Jens vende tilbage til arbejdsmarkedet som specialiseret ufaglært.
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Mestringsparate borgere
Mestringsparate borgere er personer, som kræver en længerevarende indsats. Målgruppen omhandler de 

borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, og som kræver en socialfaglig indsats. Det kan være 

personer med svære sociale, fysiske eller psykiske udfordringer, hvor både den enkelte og jobkonsulenten har 

svært ved at identificere et arbejdsmarkedsperspektiv på det ordinære arbejdsmarked. Mange i målgruppen 

vil have behov for en mentor med henblik på at udvikle en række mestringsevner. Det kan f.eks. være socialt 

udsatte ”brevsprækkeborgere”, hvor et første skridt på vej henimod i ”et godt liv” er at lære at mestre en 

række almene kompetencer i forhold til at håndtere en almindelig hverdag. For de mestringsparate borgere, 

hvor der kan identificeres motivation og et ønske om på sigt at vende tilbage til enten det ordinære eller 

rummelige arbejdsmarked, visiteres til rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet vil herefter drøfte 

muligheden for at igangsætte ressourceforløb. 

Gitte Sørensen forlod folkeskolen efter 9. klasse. Skolen gav hende en del udfordringer, og hun 

trængte til et pusterum. Gitte fik job som opvasker på en restaurant, men da den lukkede, valgte hun 

at søge kontanthjælp. I begyndelsen gjorde hun en stor indsats for at finde et nyt job, men da det ikke 

lykkedes, mistede hun efterhånden troen på sin egen kunnen. Hun begyndte at gå i byen på hverdage 

og sov længe dagen derpå. Gradvist blev alkohol og hash en del af hverdagen, og hun fik en kæreste, 

der ikke var helt på den rigtige side af loven.

En dag, hvor Gitte er til samtale på jobcentret, udtrykker hun over for jobkonsulenten, at hun er klar til 

forandringer. Kæresten er flyttet, og hun har lyst til en hverdag i fastere og roligere rammer. 

Jobkonsulenten henviser Gitte til et virksomhedscenter i en dagligvarebutik. Hun arbejder i 

begyndelsen ganske få timer om ugen og har indimellem svært ved at komme op om morgenen og

møde til tiden. Men den mentor der er tilknyttet virksomhedscentret, er en god støtte for hende, og 

gennem de næste måneder kommer hun op i tid og begynder at føle glæde ved arbejdsopgaverne. 

Hendes arbejdsgiver er meget tilfreds med hendes arbejdsindsats.

Da forløbet i virksomhedscentret er slut, er Gitte indstillet på at genoptage sin skolegang med henblik 

på at uddanne sig som butiksassistent.

Gert Larsen har gennem mange år været misbruger af hårde stoffer, og misbruget har medført, at han i 

dag har psykiske udfordringer. Han er ikke i stand til at møde op, når han bliver indkaldt til samtaler på 

jobcentret.

Gert har en mentor, som kommer forbi en gang om måneden. Det er ikke altid, Gert er klar til at lukke 

mentoren ind, men alligevel opbygges der langsomt et tillidsforhold mellem de to. Mentoren får 

overbevist Gert om, at han bør tage imod kommunens tilbud om misbrugsbehandling. De følges til 

behandlingen de første par gange, og det går langsomt fremad

Forhåbentlig vil Gert på sigt være klar til at komme i behandling for sine psykiske lidelser, hvorefter der 

muligvis vil åbne sig et arbejdsmarkedsperspektiv. Indtil videre er der fokus på at anerkende de små, 

personlige fremskridt.
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Beskæftigelsespolitiske	mål	for	2017
Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i kommunerne, 

udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, 

som skal danne udgangspunkt for kommunernes beskæftigelsesplaner.

Nedenfor er de 4 beskæftigelsespolitiske mål for 2017 vist. Målene understøtter regeringens og 

beskæftigelsesministerens udmeldinger på beskæftigelsesområdet, herunder ambitionen om at få flere i

arbejde og at opkvalificere arbejdsstyrken for at matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.

De beskæftigelsespolitiske mål skal ses som en overordnet ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2017 og

skal være med til at sikre et robust og fremtidssikret arbejdsmarked i de kommende år. Det betyder blandt

andet, at målene ikke kun vil have en direkte effekt på ledigheden og beskæftigelsen i 2017, men især i de

kommende år i form af, at den enkelte bliver fastholdt i beskæftigelse, og virksomhederne kan rekruttere

kvalificeret arbejdskraft.

De første 3 beskæftigelsespolitiske mål er videreført fra 2016, mens mål nr. 4 omkring 

integrationsindsatsen er nyt. Det skal dog bemærkes, at Frederikshavn Kommune i 2016 udarbejdede et 

lokalt mål omkring integrationsindsatsen, hvor fokus var på, at flere skulle i arbejde eller uddannelse. Det 

lokale mål betyder, at vi er på forkant med ministerens mål. 

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2. Flere unge skal have en uddannelse

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælps-

modtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
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Beskæftigelses	politisk	mål	1:
Virksomhederne	skal	sikres	den	nødvendige	
og	kvalificerede	arbejdskraft
Ministeren skriver om målet: Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal i højere grad understøtte 

en effektiv rekruttering af den nødvendige arbejdskraft. Jobcentrene skal samtidig have fokus på en 

målrettet opkvalificering, så ledige, herunder langtidsledige, kan få de kompetencer, der er efterspurgt af 

virksomhederne.

I Frederikshavn Kommune har vi valgt at opdele ministerens mål i 2 delmål. Et mål der handler om 

opkvalificering af ledige, og et mål som handler om samarbejdet med virksomhederne. Vi mener, det er 

vigtigt, at sætte konkrete mål for begge indsatser og derigennem sikre, at vi opkvalificere ledige inden for 

områder, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft. 

Delmål 1: Flere ledige skal opkvalificeres 
I Frederikshavn kommune er der forholdsvis mange i arbejdsstyrken med svag uddannelsesbaggrund.

Jobbarometret viser, at virksomhederne i stigende grad efterspørger faglærte kompetencer, og derfor er det 

vigtigt at sætte ind med en opkvalificeringsindsats, som reducerer risikoen for langtidsledighed, og samtidig 

understøtter beskæftigelsen. Dertil kommer, at gennemsnitsalderen i arbejdsstyrken er stigende, hvilket

bl.a. kan tilskrives, at de ungdomsårgange, som træder ind på arbejdsmarkedet, er markant mindre i antal

end de store efterkrigsgenerationer. Derfor er det vigtigt at sætte ind med en opkvalificeringsstrategi, som

kan øge beskæftigelsen for ledige med svag uddannelsesbaggrund og understøtte virksomhedernes

vækstpotentialer.

Målsætning for opkvalificeringsindsatsen
Opkvalificeringsstrategien er en vigtig prioritering i 2017 og derfor ønskes gennemsigtighed om indsatsen.

Dette skal være med til at sikre kvalitet i drøftelserne med samarbejdspartnere i bl.a. Det Lokale

Arbejdsmarkedsråd om retningen for indsatsen. Derfor er der udarbejdet en række resultatkrav, som der

løbende vil blive fulgt op på:

Hvem skal opkvalificeres?
Beskæftigelsesmålet omhandler gruppen af ledige, som har behov for en opkvalificeringsindsats for at 

kommer tilbage i ordinær varig beskæftigelse. Nedenfor er der opstillet en figur, som viser gruppen af ledige,

som er i målgruppen for beskæftigelsesmålet. 

Resultatkrav for delmål 1: Flere ledige skal opkvalificeres

 Jobcenter Frederikshavn skal etablere 80 voksenlærlingepladser

 Jobcenter Frederikshavn skal igangsætte 35 jobrotationsforløb

 Bevillingsrammen til den regionale pulje til uddannelsesløft anvendes for de forsikrede 
ledige

 50 jobparate borgere får udarbejdet en RKV med henblik på start på en 
erhvervsuddannelse
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Som det fremgår af figuren, omhandler beskæftigelsesmålet ledige med en bred vifte af udfordringer, men

fællesnævneren er, at vejen tilbage til ordinær varig beskæftigelse går gennem opkvalificering, og at de alle,

er motiverede for indsatsen og aktivt medvirkende.

Det er jobcentret, som bevilliger opkvalificeringsforløbet, og jobcentrets medarbejdere vil i samtalerne med

de opkvalificeringsparate ledige afklare potentialet for opkvalificering. I forbindelse med samtalerne vil der

lægges vægt på at afklare følgende:

    Erhvervserfaring

   Kompetencer

    Beskæftigelsesmuligheder indenfor nuværende branche

   Motivation

    Realistisk vej tilbage til arbejdsmarkedet

Det er vigtigt understrege, at såvel den ledige som jobcentret skal mene, at vejen tilbage til arbejdsmarkedet

går gennem opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder på enten

Arbejdsmarkedsbalancen eller sekundært jobbarometret. Der er med andre ord ikke frit valg på hylderne, og

opkvalificering til beskæftigelsesmålet skal ikke ses som en rettighed for opkvalificeringsparate, men som

mulighed for dem, som viser engagement, vilje og parathed til omstilling.

Derudover er det vigtigt at understrege, at det ordinære uddannelsessystem fortsat er en mulighed for dem,

der ønsker uddanne sig til f.eks. sygeplejerske eller folkeskolelærer, eller som på anden vis ønsker at indgå i

et ordinært uddannelsesforløb.

Hvis indsatsen skal lykkes, kræver det et tæt samarbejde med Center for Arbejdsmarkeds

samarbejdspartnere som f.eks. a-kasserne, uddannelsesinstitutioner og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.  

Især for de opkvalificeringsparate, som er dagpengemodtagere, udgør fællessamtalerne mellem jobcentret,

Ufaglærte uden 
ungdomsuddannelse eller 
specialiserede ufaglærte

Ledige eller beskæftigende 
som er motiveret for et 
voksen- lærlingeforløb

Revalidender og 
fleksjobvisiterede

Borgere på integrations-
programmet som har 

afsluttet Danskuddannelse

Faglærte ledige med 
forældede kompetencer

Langtidsledige og 
selvforsørgende som har 

opbrugt retten til 
dagpenge

Faglærte ledige med 
kompetencer, som ikke 

længere efterspørges

Unge med en gymnasiel 
ungdomsuddannelse, som 

ikke er blevet anvendt

Borgere på 
integrationsprogrammet 

med mangelfulde 
dansksproglige 
kompetencer
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den ledige og a-kasserne et vigtigt forum for drøftelse af opkvalificeringsstrategien.Mange ufaglærte har

haft dårlige erfaringer med uddannelsessystemet og ønsker ikke at screenes for f.eks. ordblindhed. Her vil a-

kasserne kunne bidrag væsentligt i forbindelse med at få motiveret den ledige til at tage ejerskab for et

opkvalificeringsforløb.

Hvordanskalderopkvalificeres?
Alle opkvalificeringsparate ledige har ikke behov for den samme indsats, da nogle er ordblinde, andre har

gennemført AMU-kurser, og andre igen er faglærte med forældede uddannelse. Derfor er det vigtigt, at

indsatsen altid tager udgangspunkt i en individuel vurdering i samtalerne mellem jobcentret og den enkelte

ledige. Jobcenter Frederikshavn har udarbejdet 3 spor, som skal ses som en overordnet ramme for

opkvalificeringsindsatsen1

Spor 11

Spor 2

                                                  
1EUV er særligt målrettet ledige, som f.eks. har arbejdet som ufaglært i et institutionskøkken, i en produktionsvirksomhed

eller på en byggeplads. EUV veksler mellem undervisning på en skole og perioder i praktik. Den Regionale
Uddannelsespulje blev implementeret i forbindelse med beskæftigelsesreformen, hvor der på landsplan blev afsat 100.

mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere.

Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Særligt ufaglærte, som har minimum 2 års erhvervserfaring inden for samme branche, og ufaglærte 

som gennem årerne har gennemført et eller flere AMU-kurser, kan profitere af et kompetenceløft. Et 

kompetenceløft, som går ud på at løfte fra ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært. Center for 

Arbejdsmarked vurderer, at op imod 50 % af de opkvalificeringsparate er omfattet af dette spor. 

Indsatsen for denne gruppe af opkvalificeringsparate starter med en screening af den enkelte ledige. I 

screeningen vil der være fokus på at identificere, om borgeren er motiveret for opkvalificering, og 

herefter en vurdering af, om der er behov for et forløb på sprogskole, ordskole eller f.eks. en real 

kompetence vurdering inden en regulær uddannelsesindsats. Selve uddannelsesforløbene vil fokusere 

på erhvervsuddannelse for voksne (EUV), jobrettet uddannelse og Den Regionale Uddannelsespulje.

Specialiserede ufaglærte og faglærte med kompetencer, som ikke efterspørges, eller hvor der er behov 

for yderligere specialisering for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ledigheden opstår ofte på 

grund af et fald i beskæftigelsen i brancherne i takt med, at produktionen flyttes væk fra Danmark, eller 

at produktionen automatiseres/digitaliseres.  Det betyder, at denne gruppe jævnligt har perioder med 

ledighed. Center for Arbejdsmarked vurderer, at op imod 30 % af de opkvalificeringsparate er omfattet 

af sporet. Denne gruppe af ledige vurderes at være direkte parate til at påbegynde et 

opkvalificeringsforløb eventuel i samarbejde med en real kompetence vurdering. Forløbene vil fokusere 

på jobrettet uddannelse, EUV og Den Regionale Uddannelsespulje.
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Spor 3

De 3 spor indeholder eksempler på opkvalificeringsforløb for opkvalificeringsprate borgere. For spor 1 og 2 er 

det vigtigt at bemærke, at tilbud om realkompetence vurdering spiller den afgørende faktor. Det er igennem 

en kompetencevurdering, at den specialiserede ufaglærte CNC operatør kan opnår merit og f.eks. opnå at 

kunne gennemføre en uddannelse som industritekniker inden for dagpengeperioden på 2 år. I forbindelse 

med realkompetencevurdering skal det fremhæves, at vurderingen altid fortages med udgangspunkt i 

personens nuværende ufaglærte kompetencer set i forhold til en konkret uddannelse. Det betyder, at der ikke 

er frit valg på ”alle hylder”, men at merit til en uddannelse gives i forhold til helt konkrete erhvervede 

kompetencer.

I 2016 har Jobcentret haft et stort fokus på at opkvalificere ledige inden for rammerne af den Regionale pulje 
til uddannelsesløft. Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 % af 

driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste

inden for en af ministeriet udmeldt økonomisk ramme. Rammen for Frederikshavn Kommune var i 2016 ca. 1 

mio. kr., og administrationen forventer, at rammen for 2017 vil være tilsvarende. Frederikshavn Kommune har 

dog brugt langt flere midler, hvilket skal ses i relation til, at uddannelserne som er omfatter af puljen, har vist 

rigtig stærke beskæftigelseseffekten. Praksissen forventes fastholdt i 2017.

Delmål 2: Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
Et godt samarbejde mellem beskæftigelsespolitikken og virksomhederne er afgørende for at kunne tilbyde 

flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats og fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller 

sygdom på deres arbejdsplads. Derudover er et tæt samarbejde med til at sikre, at vi opkvalificere ledige 

inden for brancher, hvor vi ved, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft.

Målsætning forden virksomhedsrettede indsats
Frederikshavn Kommune vil i 2017 fortsætte linjen fra 2016 og 2015 ved at have fokus på tilvejebringelse og

formidling til jobåbninger og ordinære jobs til de ledige, som skabes på baggrund af et intensiveret

opsøgende arbejde i virksomhederne.

I dialogen med virksomhederne skal der løbende sættes fokus på muligheden for opkvalificering af

nuværende og kommende medarbejdere; blandt andet gennem jobrotation og voksenlærlingeordningen. 

Tilskudsordningerne inden for beskæftigelsesområdet vil især blive anvendt i forhold til at bringe

opkvalificeringsparate og progressionsparate borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Specialiserede ufaglærte og faglærte med stærke og efterspurgte kompetencer samt stabil tilknytning 

til arbejdsmarkedet, men som på grund af alder eller sociale-, fysiske- eller psykiske udfordringer har 

svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe vurderes at udgøre ca. 20 % af de 

opkvalificeringsparate. Opkvalificeringsindsatsen for denne målgruppe vil primært være 

virksomhedsvendt. Virksomhedspraktik og privat løntilskud vil være de fortrukne redskaber, men der 

kan også igangsættes korte uddannelsesforløb, såfremt borgere kan fremvise jobgaranti.

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 1, delmål 1: Samarbejdet med erhvervslivet skal styrkes

 Samarbejdsgraden på baggrund af ABCD statistikken skal øges fra 20% til 35% svarende 
til besøg på ca. 450 nye virksomheder samtidig med at samarbejdes vedligeholdes med 

de nuværende A og B virksomheder. 
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Det er helt centralt, at indsatsen overfor virksomhederne fastholdes. Et godt virksomhedssamarbejde er en 

forudsætning for, at vi kan hjælpe ledige i job. En tæt kontakt og dialog med virksomhederne er med til at 

sikre, at jobcentret kender virksomhedernes nuværende og kommende behov for arbejdskraft. Når

jobcentret kender virksomhedernes behov, er det muligt at målrette indsatsen og igangsætte de

opkvalificeringsforløb for ledige, hvor der efterfølgende er mulighed for job. Virksomhederne og jobcentret

skal samarbejde om at klæde arbejdsstyrken rigtigt på.

Samtidig er det vigtigt, at Jobcenter Frederikshavn har et stort kendskab til de lediges kompetencer, så de

kan henvise de rette personer, når virksomhederne haret rekrutteringsbehov. Jobcenter Frederikshavn

ønsker at være virksomhedernes fortrukne rekrutteringspartner, og det kræver, at jobcentret kan formidle

de medarbejdere, som virksomhederne efterspørger.

Strategi for samarbejde med erhvervslivet
Formidling af ordinære jobs er en kerneopgave, og der er stort fokus på jobskabelse. Virksomhederne skal

kende vores ydelser, og de skal vide, at vi tilbyder hjælp til rekruttering i form af oprettelse af jobannoncer,

udsøgning af cv’er samt tæt opfølgning på processen.

Virksomhederne besætter ofte ledige stillinger uden jobopslag via uopfordrede ansøgningerog gennem

netværk, og det betyder, at mange jobs ikke er synlige for ledige. Når vores kontakt med virksomhederne er 

tæt, får jobcentret kendskab til nogle af disse stillinger og kan så spille de ledige på banen.

Som rekrutteringspartner er vi en aktiv medspiller i forhold til at skabe vækst og udvikling i 

virksomhederne. Vi kan hjælpe virksomhederne med at afklare deres kommende medarbejder-,

uddannelses- og kompetencebehov samt rådgive om, hvordan vores tilbud kan understøtte dette.

Jobbarometer
Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Jobcenter Hjørring og Jobcenter Brønderslev udarbejdet et 

såkaldt jobbarometer, der har til formål at afdække og tydeliggøre de vendsysselske virksomheders 

nuværende og kommende behov for arbejdskraft.

Selve jobbarometeret er en grafisk illustration over de stillingsbetegnelser, hvor de lokale virksomheder 

forventer en vækst i antallet af ansættelser indenfor 12 måneder, samt de stillingsbetegnelser, hvor 

virksomhederne forventer en tilbagegang i antallet af ansatte eller ingen vækst i antallet af ansættelser. Der 

er både udarbejdet et fælles jobbarometer for de involverede kommuner samt 3 lokale jobbarometre. 

Jobbarometeret for de 3 kommuner viser, at virksomhederne generelt ser lyst på fremtiden. Lidt over en 

tredjedel af virksomheder forventer, at de om et år har flere ansatte end i dag, mens ca. 60 % forventer, at 

antallet af medarbejdere forbliver konstant. Kun 4,9 % af de adspurgte virksomheder forventer færre ansatte 

ved starten af 2017. Samlet forventer de adspurgte virksomheder en nettovækst på 1.128 medarbejdere over 

Vi ønsker at bygge bro mellem udbuds- og efterspørgselssiden for at sikre et optimalt

match mellem virksomhedernes behov og arbejdsstyrkens kompetencer. Det kræver, at vi

leverer en professionel service til virksomhederne. Virksomhederne skal opleve, at

indsatsen er virksomhedsfokuseret, og at det er nemt at samarbejde med kommunen. De 

skal føle, at de får en god service og hjælp i samspillet med kommunen.
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de kommende 12 måneder. 

Virksomhederne efterspørger primært uddannet arbejdskraft så som kontorassistenter, håndværkere, smede, 

elektrikere, social- og sundhedsassistenter, men det er også karakteristisk, at der fortsat er en del jobåbninger 

for ikke-faglærte, f.eks. inden for handel, hotel og restauration, byggeriet og industrien. 

Der er en række stillingsbetegnelser der er faldende eller stagnerende efterspørgsel efter. Det gælder f.eks. 

produktionsmedarbejdere inden for visse industrierhverv, receptionister, kontormedhjælpere uden 

specialistkompetencer og kortuddannede inden for omsorgsfagene.

Rekrutteringsvanskeligheder er mest udbredte inden for byggebranchen, metalindustrien og hotelbranchen. 

Sammenholdes virksomhedernes arbejdskraftbehov med indtaget af elever og lærlinge, tegner der sig dog et 

tydeligt behov for en ændret praksis. Selvom der tages lidt flere lærlinge ind inden for enkelte sektorer, er der 

behov for en mere systematisk opkvalificeringsindsats, hvis virksomhedernes kompetencebehov skal dækkes 

blot om få år. Her venter en stor fælles udfordring for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og 

andre medspillere i opkvalificeringsindsatsen. En indsats som Frederikshavn Kommune ønsker at adressere

gennem vores kontakt med virksomhederne, hvor vi vil have fokus på at motivere til at virksomhederne 

påtager sig et større uddannelsesansvar.

Med henblik på at omsætte den viden som jobbarometrets giver til konkrete jobs, samarbejder Jobcenter

Frederikshavn tæt med blandt andet Erhvervshus Nord, VEU-center Nord og de lokale

uddannelsesinstitutioner. Derudover er der i Nordjylland generelt stor enighed om, at det er nødvendigt

med et godt samarbejde mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken, hvis vi skal lykkes med 

at sikre et godt match mellem udbuddet af- og efterspørgslen på arbejdskraft.

Fastholdelse	af	sygemeldte

Jobcenter Frederikshavn har fokus på at tilbyde virksomheder hjælp til at fastholde medarbejdere, der ikke

kan udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver på grund af sygdom. Ofte kan der findes løsninger, så

medarbejderen kan blive i virksomheden på trods af sygdom især, hvis der tidligt i forløbet iværksættes en

indsats. Det kan f.eks. være personlig assistance, bevilling af hjælpemidler eller tildeling af arbejdsredskaber.

Der kan også etableres en § 56-aftale ved kronisk eller langvarig sygdom med risiko for øget sygefravær,

eller medarbejderen kan få en delvis sygemelding. Jobcentret informerer virksomhederne om de redskaber,

der kan bringes i spil for, at en medarbejder kan fastholdes i ansættelsen. Herudover orienteres om fast

track-ordningen, som handler om at samarbejde ekstraordinært tidligt med virksomhederne og med

sygemeldte medarbejdere ved sygemeldinger, som forventes at vare over 8 uger.
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Beskæftigelses	politisk	mål	nr.	2:	Flere	unge	
skal	have	en	uddannelse
Ministeren skriver om målet: Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention 

om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de 

nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Indsatsen skal bygge bro mellem jobcentre og 

uddannelsesinstitutioner og understøtte, at flere unge får de afgørende forudsætninger for at fastholde en 

varig tilknytning til arbejdsmarkedet – nu og i fremtiden.

I Frederikshavn Kommune mener vi det, når vi siger, at unge under 30 år skal gennemføre en 

ungdomsuddannelse. Forskningen viser, at en kompetencegivende uddannelse er med til at sikre en stærk 

arbejdsmarkedstilknytning, lav ledighed og et stabil indkomst. Dertil kommer, at virksomhederne i stigende 

grad efterspørger viden og kompetencer, som opnås ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Målsætningen for unge uddannelseshjælpsmodtagere
Frederikshavn Kommune vil i 2017 fortsætte med at bygge bro til uddannelsesinstitutionerne og arbejde for, 

at så mange unge som muligt påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I 2015 påbegyndte hele 

25 % af de unge uddannelseshjælpsmodtagere, som vi havde kontakt til en uddannelse. Det er et stærkt 

resultat som vi også i 2016 har forbedret os på, og som vi ønsker at bygge videre på i 2017. 

Mange af de unge vi mødre, er unge som er droppet ud af en uddannelse, eller har arbejdet som ufaglærte og 

blevet ledige, og som derfor søger om offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælpsydelse. Men det kan 

også være unge, som har gennemført gymnasialeuddannelser, og som efter eksamen mangler motivation til 

at fortsætte i uddannelsessystemet. 

Hvert år i april, maj og juni måneder oplever vi en stigning i antallet af unge, som søger om uddannelseshjælp. 

Årsagen er, at eksamensperioden nærmer sig, og at de har mistet troen på, eller ved, at de ikke kan bestå 

prøverne. I 2017 vil vi tage initiativ til at igangsætte en mentorfunktion, hvor vi vil arbejde på at ”spotte” de 

unge, som er i risiko for at droppe ud i forbindelse med eksamensperioden og sætte ind med en indsats, som 

kan fastholde dem i uddannelsen. Det er ikke en indsats, som vi kan løfte alene, men som vi vil prioritere højt 

og bestræbe os på at koordinere på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommunens centre og ungdommens 

ungdomsvejledning osv. 

Vi ved, at der er mange unge uden ungdomsuddannelse, som ikke modtager uddannelseshjælp og som vi 

derfor ikke er i kontakt med, men som enten er-, eller er i risiko for at ende på kanten af arbejdsmarkedet. 

Målgruppen strækker sig fra unge der ikke erklæres uddannelsesparate i folkeskolen, over unge der har et 

begyndende misbrug og til dem som på den ene eller anden måde er selvforsørgende og/eller lever af 

forælderens underhold. Denne gruppe af unge er i stor risiko for at ende på kanten af arbejdsmarkedet, hvis 

ikke vi får samlet dem op og får givet dem en skolemæssig succes. Ved at sætte ind med en tidlig og tværfaglig 

indsats, ønsker vi at hjælpe dem ind på en ungdomsuddannelse og videre ud på arbejdsmarkedet. 

Hvordan får vi flere til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse? 
Det er en ambitiøs målsætning som kræver samarbejde på tværs af ungdommens ungdomsvejledning, 

uddannelsesinstitutionerne, folkeskolerne og kommunens fagcentre. Heldigvis har vi i dag et godt 

samarbejde, men det er vigtigt, at vi videreudvikler det og i stigende grad ”får systemerne til at tale sammen”. 

At få udsatte unge i uddannelse er ikke en opgave, som beskæftigelsesområdet kan løfte alene, men en 

opgave som vi tager stort ejerskab af og som vi ønsker at prioritere. 
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I beskæftigelsesindsatsen mødes uddannelsesparate unge under 30 år uden uddannelse med indsatser og 

tilbud, der motiverer de unge til et uddannelsesforløb. På trods af at de i udgangspunktet er 

uddannelsesparate, så er der en grund til, at de endnu ikke har gennemført en uddannelse. Nogle lider af 

sociale og psykiske udfordringer, andre mangler motivationen, mens andre har udfordringer i forhold til 

misbrug. Det betyder, at der i indsatsen skal tages højde for den enkelte unges komplekse og ofte 

sammensatte udfordringer, hvor nøgleordene i forhold til effekten er høj kvalitet og stærk faglighed ikke bare 

i sagsbehandlingen, men i særdeleshed også i den indsats vi tilbyder de unge.

StepUp – Klar til uddannelse
StepUp er et undervisningsforløb målrettet 18-30 årige uddannelsesparate på uddannelseshjælp med behov 

for vejledning og opkvalificering ift. uddannelse og job. I forløbet tilbydes unge et forløb på op til 6 uger (kan 

variere i forhold til udfordringer), hvor der arbejdes målrettet med at forbedre den unges kompetencer og 

udfordringer. Formålet med forløbet er at:

De unge møder hver dag fra kl. 9 til 14 og undervisningen i StepUp forgår i hold, men med individuelle 

samtaler. Undervisningen spænder fra konkret undervisning i valg af uddannelse, over øvelser i at gå til 

jobsamtaler, og til mere værdibaseret undervisning hvor vi drøfter hvad det vil sige at være på 

arbejdsmarkedet (kropssprog, førstehåndsindtryk, konflikthåndtering osv.) Derudover er der en række 

individuelle moduler især knyttet til Skriveværkstedet, hvor den unge arbejder med konkrete opgaver i 

forhold til den situation som vedkommende står i. Det kan f.eks. være opgaver i forhold til at skrive en 

ansøgning til en virksomhed omkring en læreplads. I Skriveværkstedet er der samtidig mulighed for at få 

individuel sparring og hjælp til den konkrete opgave. 

Vi oplever, at mange unge mangler viden om helt banale ting som arbejdsidentitet, at kunne styre egen 

økonomi og ikke mindst viden om uddannelsessystemet og derfor er det vigtigt at kunne tilbyde undervisning 

på flere forskellige platforme men med varierende intensitet. 

I forsøget på at gøre undervisningen så realistisk og relevant som muligt besøger vi løbende de 

omkringliggende uddannelsesinstitutioner, så de unge kan blive inspireret til at træffe det rigtige 
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uddannelsesvalg. Derudover besøger vi virksomheder med afsæt i kommunens fire vækstspor, så de unge kan 

få indblik i, hvilke brancher der rummer gode lokale beskæftigelsesmuligheder. 

Over 500 unge har deltaget i StepUp de seneste år og brugt forløbet som led i et succesfuldt trinbræt til en 

ungdomsuddannelse eller et job. Det er resultater, som vi er stolt af, men som vi i 2017 vil arbejde på at 

forbedre. StepUp vil i 2017 være en af nøgleindsatserne i arbejdet med at få flere unge til at gennemføre en 

ungdomsuddannelse – og vi vil i 2017 også forsat videreudvikle og forberede konceptet ift. nye muligheder.

Klar – Parat – Start
Klar – Parat – Start er et tilbud til unge som ud over manglende beskæftigelse og/eller ungdomsuddannelse er 

udfordret af et forbrug af rusmidler. I projektet arbejdes der ad to spor. Den unge skal ud af sit misbrug 

samtidig med, at den unge på sigt skal blive klar til at påbegynde en uddannelse, eller i job. De unge der 

tilbydes Klar – Parat – Start vil typisk også være tilknyttet StepUp, hvor de arbejder med at udvikle deres 

uddannelsesperspektiv. Målet for den gruppe er, at de skal deltage på fuld tid i StepUp. 

Tilbuddet er et faseopdelt tilbud, som består af to faser (Klar og Parat), hvor vi arbejder på at udvikle 

deltagernes progression. I misbrugsarbejdet er det vigtigt at de unge ikke oplever, at de ”står stille”, men det 

de flytter sig i forhold til deres misbrugsproblematikker. De to faser er:

Indholdet i tilbuddet er tilrettelagt med henblik på, at de unge udvikler en større indsigt i egne tanke- og 

handlemønstre, samtidig med, at de støttes til at skabe de forandringer, der skal til for at komme ud af 

misbruget og i gang med uddannelse eller job. Vores erfaringer at, at mange af de unge vi møder ofte har 

underudviklede sociale kompetencer og at det er vigtigt at arbejde med at udvikle disse, hvis den unge skal ud 

af sit misbrug. Derfor er samtale såvel i fællesskab med andre unge som med de ansat en vigtig indsats. I 

samtalerne har vi fokus på:

 Kunne håndtere trang og brug af rusmidler

 Kunne håndtere sine følelser på en konstruktiv måde

 Have et mål og en retning for sin fremtid

 Kunne møde til planlagt tid

 Kan tage kontakt til andre mennesker og skabe netværk og relationer. 

Herudover tilbydes også mindfulness, NADA akupunktur ligesom der arrangeres fællesspisning osv. Vi har 
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indtil videre haft gode erfaringer i arbejdet med at få unge ud af deres misbrug og ind i et konstruktivt 

progressionsforløb og vi vil i 2017 arbejde på, at understøtte endnu flere unge i at komme ind på 

arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Klar-Parat-Start kan også tilbydes i sammenhæng med 

ambulant behandling, eller direkte afvænning/afrusning inden påbegyndelse. 

Step-by-Step
For de unge som har diagnoser og særligt udfordrende problematikker, men som vurderes på sigt at kunne 

gennemføre et uddannelsesforløb, tilbyder vi et særligt samtaleforløb. Et samtaleforløb hvor vi arbejder med 

hverdagsmestring, som er et nødvendigt fundament for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Der tilbydes individuelle samtaler tilpasset den unges aktuelle behov indenfor både en støttende, adfærds- og 

kognitiv referenceramme. Den unge inddrages således i sin egen situation og egne behov, så den unge får 

ejerskab af mål og indsats, for at sikre at den unge kommer i uddannelse eller i beskæftigelse. Der arbejdes 

anerkendende, støttende og udviklende, dvs. med den unges måde at tænke på, den unges adfærd samt med 

motiverende og åbne spørgsmål, så den unge selv kommer med svarene og forholder sig aktivt og med 

ejerskab til egen situation. 

Med samtaleforløbet vil den unge opnå selvindsigt, herunder selvmotivation, og opnå kognitive forandringer i 

tanke- og handlemønstre, så den unge bliver bevidst om tilfredsstillelsen af at meste hverdagen og 

selvforsørgelse i form af enten uddannelse eller beskæftigelse. Ved opstarten af et samtaleforløb, indgås der 

en kontrakt mellem den unge og en medarbejder vedr. forventninger fra begge parter. Der opstilles 

individuelle mål sammen med den unge, som bliver synlige redskaber for den unge ift. løbende udvikling.

Nogle af de problematikker som vi igennem samtalerne arbejder med omhandler:

 Motivation

 Selvværd og selvtillid

 Tristhed og modløshed

 Mistrivsel

 Problematikker omkring angst

 Eget ansvar for sit videre forløb ift. uddannelse eller beskæftigelse

Sideløbende med at de unge deltager i projektet, kan de også være tilknyttet StepUp eller Klar – Parat – Start 

for derigennem at tilbyde en sammensat indsats, hvor vi arbejder på flere udfordringer samtidigt. 

Nytteindsats
For unge der er åbenlyst uddannelsesparate og som i princippet blot ”venter” på at påbegynde uddannelse, vil 

nytteindsats være en vigtig indsats. Unge uddannelsesparate som har gennemført StepUp og som også venter 

på opstart på uddannelse kan nytteindsats også være relevant, hvis det f.eks. ikke kan lykkes at etablere en 

virksomhedspraktik indenfor den branche, hvor de søger uddannelse.     

Sammen med Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og Arbejdsmarkedsudvalget har vi udviklet en model for 

indsatsen, hvor de unge i nytteindsats kan udføre meningsfulde arbejdsopgaver internt i kommune uden at 

det fortrænger den ordinære arbejdskraft. De unge er f.eks. beskæftiget med at tømme tomme skoler for 

inventar, vedligeholde bycykler og hjælpe til med scanningsopgaver i Stadsarkivet. Opgaver som kommunen 

ikke har ressourcer til at løse, men hvor de unge kan gøre en samfundsmæssig forskel for borgere og turister, 

der f.eks. får mulighed for at tage en tur på en vedligeholdt bycykel, eller se gamle skolefotos digitalt. 

I nytteindsats arbejde de unge for deres ydelse i 25 timer om ugen i et forløb, der i udgangspunktet er på fire 

uger. Da de unge oftest arbejder for en ydelse svarende til SU, opfordrer vi dem til at søge ordinær 

beskæftigelse, hvilket mange også gør, da ”timelønnen” er væsentlig højere end i nytteindsats. Samlet set kan 

man betragte nytteindsats som en slags venteposition på vej mod uddannelse og beskæftigelse for de unge 
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der er tættest på arbejdsmarked. 

Nytteindsats har siden vi begyndte med modellen i 2014 skabt gode resultater. Vi ser bl.a. at langt 

størstedelen af de unge, der har deltaget ikke vender tilbage til en offentlig forsørgelsesydelse igen. Succesen 

skyldes ikke nytteindsats alene, men indsatsen er ofte et vigtigt sidste skridt til opstart på uddannelse. 

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 2: Flere unge skal have en uddannelse

 Andelen af unge uddannelseshjælpsmodtagere som påbegynder et uddannelsesforløb, 
skal i 2017 være på mindst 30 %.
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Beskæftigelses	politisk mål	nr.	3:	Borgere	i	
udkanten	af	arbejdsmarkedet,	herunder	
langtidsledige	kontanthjælpsmodtagere,	
skal	tættere	på	arbejdsmarkedet
Ministeren udtaler om målet: Det er afgørende, at kommunerne understøtter langvarige 

kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, fx gennem målrettet 

jobformidling og virksomhedsrettede forløb. Med indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, har 

regeringen indført en mærkbar økonomisk gevinst ved at skifte kontanthjælpen ud med en arbejdsindkomst i 

den lave ende af lønskalaen.

Frederikshavn Kommune har stærkt fokus på at bringe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på

eller ind på arbejdsmarkedet. Her vil den virksomhedsrettede tilgang i kombination med aktiv jobsøgning, 

fortsat være omdrejningspunktet for indsatsen. Derudoverpågår en udvikling til at kunne arbejde med

progressionsmåling, koordinerende sagsbehandling, mentorindsats, tværgående samarbejde. 

Målsætning for borgerei udkanten af arbejdsmarkedet
Målsætning er at vi igennem er stærkt tværfagligt samarbejde kan få skabt hurtigere progression for

borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

 100 borgere skal afslutte et forløb hos Team Job og Mestring til virksomhedspraktik

 Antallet af ledighedsydelsesmodtagere som kommer i fleksjob på under 10 timer om ugen, 
skal være på minimum 50.

 20 jobparate kontanthjælpsmodtagere skal 6 måneder efter afslutning på et 

opkvalificeringsforløb stadig være i beskæftigelse.

 150 sygedagpengemodtagere skal gå fra at være sygemeldte til at være deltidssygemeldte

Vi skal skabe motivation, tro, ejerskab og handling hos borgeren ved at vise en synlig – og 
sandsynlig – vej til forandring. Herudover skal borgeren kunne se resultater og undervejs.
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Indsatsen i Jobcenter Frederikshavn
For at opnå resultatkravene prioriteres de funktioner og metoder, som kan bringe borgere på kanten af

arbejdsmarkedet tættere eller ind på arbejdsmarkedet. Metoderne er:

Neden for vil de enkelte metoder blive gennemgået nærmere

Virksomhedsrettet indsats

For at kunne understøtte en borger i at opnå en varig forandring på arbejdsmarkedet – hvad enten borgeren 

er langtidsledig, eller har andre udfordringer - skal vi være i stand til at nå ind til det,borgeren faktisk ønsker

sig for sin fremtid. Vi skal med samtaler, screeninger, profilafklaring og jobsøgning afdække, hvad der står i

vejen for, at borgerne kan realisere det, de faktisk ønsker sig. Det er arbejdet med forhindringerne på vejen, 

som bliver delmålene for på sigt at nå i mål. Typisk vil der ske det, at borgerens mål vil ændre sig undervejs i 

processen. Hvis borgerens oprindelige mål var at blive dyrlæge eller dyrepasser i zoo, vil der oftest ske det,

at borgeren får sat tingene i perspektiv i løbet af den udviklingsproces vi tilbyder, sådan at borgeren selv 

tilpasser sine valg til de givne omstændigheder.

At den enkelte borger er aktivt jobsøgende er afgørende for, at fastholde fokus på arbejdsmarkedet og opnår 

bevidsthed omkring realistiske jobmuligheder. I samtalerne pålægger vi jobparate kontanthjælpsmodtagere 

at søge job, da vi ved at en aktiv og målrettet jobsøgning, så tidligt i ledighedsforløbet som muligt, er med til 

at forkorte varigheden på offentlig forsørgelse. Pålæg om jobsøgning er med til at synliggøre over for den 

jobparate kontanthjælpsmodtager, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse og at en bred jobsøgning, er et 

effektiv værktøj til at komme hurtigst muligt tilbage i job. 

Sammen med jobsøgning har virksomhedspraktik vist sig at være et effektivt redskab i forhold til at etablere 

et match mellem den enkelte ledig og en virksomhed. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagerne er der 

mulighed for at etablere forløb på op til 13 uger, mens forløbslængden er op til 4 uger for jobparate. Særligt 

for de aktivitetsparate er praktik et nyttigt redskab til at afdække og optræne sociale kompetencer, mens 

Tværgående 
samarbejde

Koordinerende 
sagsbehandling

Screening og 
mestring

Virksomhedsrettet 
indsats
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fokus for de jobparate mere er at optræne faglige kompetencer. 

I forbindelse med virksomhedspraktik modtager ledige ikke løn men f.eks. kontanthjælp, hvilket ofte kan 

opleves som en barriere for motivationen og derigennem matchet mellem den ledige og virksomheden. 

Derfor vil vi have større fokus på at etablere praktik i kombination med aflønning for de timer, hvor 

kontanthjælpsmodtageren arbejder effektivt. I mange virksomheder, specielt mindre, er der ofte mange små 

arbejdsopgaver, hvor særligt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, har mulighed for at udføre ordinære 

arbejdsopgaver samtidig med, at de optræner deres sociale kompetencer. Arbejdsopgaverne kan f.eks. være 

pakkeopgaver, græsslåning, snerydning, rengøring osv.  Selv få ordinære timer om ugen, kan være med til at 

gøre en forskel for den enkelte kontanthjælpsmodtager. 

Derudover kan kombinationen af virksomhedspraktik og ordinær beskæftigelse være med til at imødekomme 

225 timers reglen. 225 timers-reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af reglen, skal 

dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for 1 år.

Det svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde.

Koordinerende	sagsbehandling
Jobcentret skal motivere og understøtte en udviklingsproces hos borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Her skal vi sætte ind med indsatser, som matcher den individuelle borgers behov, og da der ofte er tale om

komplekse sammensatte problemstillinger, vil der ofte være behov for en individuel flerfaglig indsats.

Den koordinerende sagsbehandler er tovholder i de flerfaglige forløb, som oftest omfatter ressourceforløb

og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt jobafklaringsforløb på sygedagpenge og integration.

Det er vigtigt, at koordinerende sagsbehandler samarbejde med sagens øvrige parter fra andre fagområder,

sådan at alle arbejder i samme retning med borgeren og med respekt for vigtigheden af bidrag fra de

respektive fagområder.

Tværgående	samarbejde
Tværgående samarbejde er en forudsætning for at kunne lave tværfaglige forløb for borgere på kanten af

arbejdsmarkedet. Derfor har Centerfor Arbejdsmarked også arbejdet målrettet på at etablere et

velfungerende samarbejde på tværs af kommunens fagcentre på social- og sundhedsområdet. Vi har udbredt

kendskabet til beskæftigelsesreformerne og de krav til tværfagligt samarbejde, de stiller til kommunerne.

Medarbejdere og ledere i de respektive fagcentre er forberedt på, at koordinerende sagsbehandlere fra 

Center for Arbejdsmarked vil henvende sig i forbindelse med samarbejdet i de tværfaglige forløb, og de vil gå

ind i samarbejdet, når de vurderer dette er fagligt relevant. I Center for Arbejdsmarked omfatter dette

ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integrationsforløb og forløb for aktivitetsparate

kontanthjælpsmodtagere.

For at få det optimale udbytte af flerfaglige forløb med tværgående sagsbehandling er der behov for

yderligere udvikling af det tværfaglige samarbejde med adgang til de relevante indsatser og med en

smidigere sagsbehandling.

Job og mestring
Team job- og mestring er en vigtig del af arbejdet med tidlig indsats for udsatte borgere, hvor der bliver en

tættere sammenhæng mellem den social- og sundhedsfaglige screening og vurdering. En målrettet tidlig 

indsats er med til at forkorte sagsforløbene, og understøtte borgernes vej ud på arbejdsmarkedet på en

hurtigere og mere kvalificeret måde. Teamet, hvor der bl.a. er tilknyttet psykologer, fysioterapeuter og
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kompetencer inden for sundhed og ernæring, vil være med til at screene ledige med henblik på at give

sagssparring til sagsbehandlerne. Dermed er det hensigten, at vi kan sætte ind med den rigtige indsats så

tidligt som muligt og reducere tiden, en borger modtager offentlig forsørgelse. Teamet har gode erfaring i 

arbejdet med borgerne i forhold til at fastholde arbejdsmarkedsperspektivet og f.eks. få etableret en 

virksomhedspraktik, som kan være den første trædesten til job. 

Fastholdelses- og beskæftigelsesfokus
Det bør være et bærende princip i sygedagpengeindsatsen, at vi understøtter borgerne i at vende tilbage til 

arbejdsmarkedet ad den korteste vej.Til det formål har vi forskellige indsatser og metoder, som benyttes i en 

prioriteret rækkefølge, efter princippet om mindst mulig indgriben:

 Raskmelding

 Delvis raskmelding

 Bredere vurderinger

 Virksomhedspraktik

 Revalidering

En hurtig raskmelding er at foretrække, og de forebyggende indsatser understøtter dette. Dernæst er en 

delvis raskmelding en god metode, da det erfaringsmæssigt har vist sig, at det har en positiv effekt for 

sygemeldte, at starte op på deltid og arbejde med progression for at komme op på fuld tid. 

Prioritering af en bredere vurdering ift. arbejdsmarkedet har indflydelse på, hvor mange Jobafklaringsforløb 

vi laver i Frederikshavn Kommune. Hensigten med Jobafklaringsforløb er, at der sker en tværfaglig vurdering 

af langvarige sygedagpengesager (sager som ikke kan forlænges efter Sygedagpengelovens bestemmelser –

revurdering ved 22. uger), og at indsatsen også er tværfaglig, hvis der er behov for det. Med en bredere 

vurdering af borgerens muligheder på arbejdsmarkedet, vil borgerens vej til selvforsørgelse i nogle tilfælde 

være bedre understøttet af et beskæftigelsesfokus frem for Jobafklaringsforløb. Vurderingen skal 

selvfølgelig bero på en faglig vurdering – og i overensstemmelse med lovgivningen og den enkelte borgers 

situation. 

Virksomhedspraktikker – også tidligt i et sygedagpengeforløb - er også et godt redskab til afklaring ift. 

arbejdsmarkedet.   Endelig er revalidering en mulighed for at understøtte borgerens vej tilbage på 

arbejdsmarkedet. 
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Beskæftigelsesmål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være 
selvforsørgende
Ministeren udtaler om målet: Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere 

de nye flygtninge og familiesammenførte, som forventes at øge Danmarks befolkning med ca. 100.000 

personer frem mod 2020. Samtidig ved vi, at en vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte 

først og fremmest går igennem arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter 

mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske 

arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv.

Den politiske ramme
I foråret 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalen ”Trepartsaftale om 

arbejdsmarkedsintegration”, som skal medvirke til, at flere flygtninge og familiesammenførte udlændinge 

kommer i beskæftigelse og selvforsørgelse. Senere på foråret indgik regeringen og KL desuden aftalen 

”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, som ligeledes skal understøtte, at flere nyankomne 

udlændinge kommer i arbejde og desuden skal give kommunerne bedre og mere fleksible rammer for at 

løfte integrationsopgaven. De væsentligste dele af aftalerne er siden udmøntet i 2 lovforslag, som også blev 

vedtaget hen over sommeren 2016:

Lov om integrationsuddannelse
Formålet er at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til 

flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. 

Hensigten er, at flygtninge opnår kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet 

uddannelse eller opnå varig og ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Med loven kan 

målgruppen bl.a. tilbydes:

 Toårigt lærlingeforløb for flygtninge og familiesammenførte flygtninge mellem 18 og 40 år, der har 

fået opholdstilladelse i Danmark indenfor de sidste 5 år.

 Ansættelse i en lønnet praktikstilling på en privat eller offentlig virksomhed efter gældende 

overenskomst på den pågældende fagområde.

 Bonus til arbejdsgivere:

o Kr. 20.000,- efter 6 måneders ansættelse.

o Kr. 20.000,- efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Lov om ændring af integrationsloven 
Formålet med lovændringen er, at skabe bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge samt at 

styrke det virksomhedsrettede integrationsprogram. I forhold til integrationsloven drejer det sig bl.a. om en 

bedre overgivelse af flygtninge fra asylcentrene til kommunerne, mere fleksible regler om boligplacering af 

flygtninge og flytteregler. Desuden gennemføres en målretning af integrationsprogrammet mod 

arbejdsmarkedet med øget brug af virksomhedsrettede tilbud.

Ændringerne af integrationsloven udmønter sig i hhv. asylfasen, overgangsfasen og i integrationsperioden. 

Asylfasen er perioden, indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse. Overgangsfasen er de første 4-8 

uger efter en flygtning har fået opholdstilladelse og stadig er på asylcenteret. Integrationsperioden er 

forkortet til 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt.
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Lovgivningsmæssigt lægges der op til et skarp fokus på den virksomhedsrettede tilgang med fokus på: 

 Screening af flygtninges kompetencer allerede i asylfasen.

 Turbodansk (25 timer ugentlig) i overgangsfasen på 1-2 mdr. fra asyl til kommunal overtagelse.

 Flygtninge skal mødes som jobparate i kommunen og inden 4 uger tilbydes en virksomhedsrettet 

indsats.

 Integrationsprogrammet afkortes til 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt. 

 Danskundervisningen skal være mere erhvervsrettet.

De 2 nye love vil sammen med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen udgør den væsentligste ramme for 

indsatsen på integrationsområdet i 2016. 

Målsætning for integrationsindsatsen
I 2017 skal vi modtage ca. 120 flygtninge samt en del familiesammenføringer, hvilket sætter indsatsen under

pres med mange modtagelser og boligplaceringer. Derfor vil vi i 2017 have fokus på at tilbyde en virkningsfuld 

og effektiv indsats.

Integrationsindsatsen

Integrationsindsatsen tager sit sigte i, at integrationen skal indeholde både den sprogmæssige del og den

virksomhedsrettede del henimod en hurtigere selvforsørgelse. Integrationen får et endnu bedre afsæt med

en sammensætning af sprogundervisning på sprogskolen og den daglige kontakt med danskere på en

arbejdsplads.

Fokus vil være rettet mod at øge antallet af integrationsborgere, som har afsluttet integrationsprogrammet

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være 

selvforsørgende

 70 antal borgere skal afslutte integrationsprogrammet til ordinær beskæftigelse.

 Der skal etableres 240 virksomhedspraktikker i forbindelse med branchepakke forløbene.
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til selvforsørgelse i enten job eller ordinær uddannelse. Igennem branchepakkerne opnår deltagerne 

erfaring og kompetencer, som kan anvendes på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn kommune.

Integrationsborgere udgør dermed en vigtig arbejdskraftreserve inden for områder med gode

beskæftigelsesmuligheder

Overgangsfasen fra asyl til integrationsperioden

Asylfasen foregår på asylcentret og asylskolen og løber indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse. I 

overgangsfasen modtager de flygtninge, der har fået opholdstilladelse, kursus i turbodansk 25 timer 

ugentligt indtil kommunal overtagelse. I denne fase vil der blive udarbejdet en procedure for 

kompetenceafdækning af den enkelte flygtning, ligesom der udarbejdes en form for CV, som oplister den 

enkeltes kompetencer. Kompetenceafdækningen sigter imod at være direkte anvendelig i det videre forløb 

og sender samtidig et signal om, at den enkelte flygtning mødes med krav fra kommunen om aktiv 

medvirken. 

Indsatsen i integrationsperioden

Integrationsprogrammet har i dag en varighed på 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt. Det er 

forventningen, at alle flygtninge, der ikke er selvforsørgende, forlænges i op til de 5 år.

I samarbejde med sprogskolen modtager den enkelte integrationsborger et 4 ugers introduktionsprogram i 

første del af integrationsperioden. Programmet består af 3 ugers intro, der indeholder emner omkring at

være borger i Frederikshavn Kommune, dansk kultur og arbejdsliv. Den sidste uge består af 3 dages intro på 

sprogskolen og 2 dages intro til virksomhedsrettede tilbud. 

Praktikforløb	i	kombination	med	undervisning

Efter introduktionsprogrammet tilbydes integrationsborgeren op til 22 ugers praktikforløb, hvor fokus er på 

sprogudvikling. Forløbet består af 3 dage på sprogskole og 2 dage i praktik i en virksomhed. Der vil derfor 

blive et stort behov for at finde både kommunale og private praktikpladser, hvor integrationsborgerens 

sprog kan udvikles.  På sprogskolen vil der være fokus på at udvikle borgerens fagsprog, og 

sprogundervisningen vil derfor blive kombineret med undervisning i branchepakkerne for at klæde 

integrationsborgerne bedst muligt på til at kunne arbejde indenfor branchepakkerne. Undervisningen 

indeholder både emner som rettigheder og pligter på job, sygemeldinger, kommunikation (til kollegaer, 

ledelsen, hvordan henvender man sig både mundtligt og skriftligt) og virksomhedsbesøg. Herudover 

uddybende viden indenfor de enkelte branchepakker om fx fagforeninger/a-kasse, sikkerhed på jobbet, 

ergonomi, redskaber og hjælpemidler mm. Branchepakkerne fokuserer på områder med gode 

beskæftigelsesmuligheder i Frederikshavn kommune. Fælles for branchepakkerne er, at den enkelte 

integrationsborger får et indgående kendskab til en branche med fokus på praktisk erfaring og 

kompetenceudvikling.

Branchepakkeforløb

Efter praktikforløbet tilbydes integrationsborgeren 2 gange13 ugers branchepakkeforløb indenfor 

brancherne pleje og omsorg, landbrug, slagteri/fiskeri, detail og rengøring m.fl. Der er mulighed for, at 

borgerne kan have 2 pauser på op til 6 uger i forløbet. Frederikshavn Kommune arbejder ud fra, at der ingen 

pauser skal være i indsatsen. Der vil desuden være fokus på, at de integrationsborgere, der er underlagt 225 

timers reglen både bliver informeret om betingelserne for 225-timers reglen og støttes i at finde ordinær 
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beskæftigelse på minimum 225 timer. 

Branchepakkerne bygger på nedenstående moduler:

 4 ugers introduktionsprogram

 Op til 22 ugers praktikforløb med fokus på sprogudvikling

 Sprogskoleundervisning med introduktion til brancher

 2x13 ugers branchepakkeforløb/praktik

En stor del af de enkelte moduler er undervisningsforløb som en del af den forberedende indsats for at 

klargøre integrationsborgerne til arbejdsmarkedet både fagligt, sprogligt og personligt. Jobvejen er et 

introduktionsforløb, hvor der bl.a. undervises i arbejdsmarkedskultur i Danmark, arbejds- og familieliv og 

relationen mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvilket medfører drøftelser omkring regler og normer på en 

dansk arbejdsplads, ligestilling mellem kvinder og mænd, respekt for lederen uanset køn mm.

Erfaringerne har indtil videre været, at branchepakkerne har været effektive i forhold til at få 

integrationsborgere ud i job på det danske arbejdsmarked. Kommer målgruppen ikke i job i løbet af det 

første år, forlænges perioden med henblik på at få den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. 

I forhold til branchepakkerne skal det bemærkes, at Center for Arbejdsmarked vil arbejde tæt sammen med 

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og de faglige organisationer om at kvalificere indsatsen eventuel igennem en 

partnerskabsaftale. 

Opsummeret kan integrationsprocessen skitseres på følgende måde:
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Asylfasen

•Foregår på asylcenteret og asylskolen

•Fasen varer indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse

Overgangsfasen

•Turbodansk til de flygtninge, der har fået opholdstilladelse

•Kompetenceafdækning og overlevering til jobcenteret

•Forberede den enkelte flygtning på de krav, de møder i kommunen

Integrationsperioden 
0-1 år

•4 ugers introduktionsprogram

•Op til 22 ugers praktikforløb med fokus på sprogudvikling

•2x13 ugers branchepakkeforløb

•Udvikle interne/eksterne virksomhedscentre

•225 timers reglen

Integrationsperioden 
1-5 år

•Mulighed for at forlænge integrationsperioden i op til 5 år

•Mulighed for nyttejob

•Massivt fokus på job og uddannelse

•Nye veje til uddannelse og job i samarbejde med VUC og HF/job Partner

•Mentorforløb via frivillige erhvervsmentorer

•225 timers reglen
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