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1. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Sagsfremstilling
På Plan- og Miljøudvalgsmøde den 1. april 2014 blev det besluttet, at igangsætte 
ny planlægning for boliger ved Solsbæk Strand, kystnært i den sydlige del af Sæby 
by. Lokalplan for området skal udarbejdes som bygherrelokalplan og omhandle et 
areal afgrænset mod syd i en afstand på 300 m fra et eksisterende erhvervsområde 
udlagt til pelsdyrfarme. Udvalgsbehandlingen den 1. april 2014 er bilagt 
dagsordenen.
 
Ud fra den politiske beslutning har Frederikshavn Kommune været i dialog med 
ansøger, som har opstartet lokalplanarbejdet. En del af dialogen har omfattet 
afgrænsning af lokalplanområdet udfra den politiske tilkendegivelse af, at der skal 
udarbejdes lokalplan for ansøgers projekt og naturligt sammenhængende 
naboarealer.
 
Center for Teknik og Miljø har været i dialog med lodsejerne i området, der alle som 
udgangspunkt er interesseret i boliger i området og gerne vil deltage i 
lokalplanarbejdet. Det oprindelige ansøgte projekt er dermed arealmæssigt udvidet 
til at omfatte hele den østlige afgræsning af rammeområde SAE.B.04.16. Det 
samlede areal er ca. 6.6 ha. og omfatter 6 forskellige lodsejere, hvoraf 
Frederikshavn Kommune ejer ca. 4.000 m2. Den oprindelige ansøgers areal 
fremgår med blåt og Frederikshavn Kommunes areal med rødt på bilagte 
oversigtskort med interesserede lodsejere.
 
I forbindelse med dialogen med lodsejerne i området har der fra flere været ønske 
om, at lokalplanområdet udvides yderligt mod syd, så afstanden til erhvervsområdet 
til pelsdyrfarme gøres mindre. I forhold til husdyrgodkendelseslovens § 20 skal 
kommunen sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for 
omgivelserne begrænses, hvis anlæg som f.eks. pelsdyrfarme ligger mindre end 
300 m fra områder udlagt til byzone i kommuneplanen. Se i øvrigt bilaget med 
udvalgsbehandlingen fra den 1. april 2014.
 
Center for Teknik og Miljø vurderer fortsat, at planlægning for et boligområde tæt 
på eksisterende pelsdyrfarme er problematisk, fordi der er risiko for problemer med 
lugt og fluer. Ved planlægning for boliger mindre end 300 m fra erhvervsområdet til 
pelsdyrfarmene, vil udvidelsesmulighederne for farmene endvidere blive begrænset 
yderligt.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at

1. Lokalplanen for boliger ved Solsbæk Strand udarbejdes af Frederikshavn 
Kommune fremfor som bygherrelokalplan.

2. Afstandskravet på 300 m til erhvervsområdet til pelsdyrfarme syd for 
planområdet fastholdes.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/17912
 Forvaltning: CTM
 Sbh: LEMR
 Besl. komp: PMU
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Udvalget besluttede,
 
Ad pkt. 1) at planlægningen fortsat skal ske som en bygherrelokalplan. Udvalget 
understreger, at alle naboer, der ønsker det, skal involveres i planlægningen. 
Udvalget understreger, at områdets unikke kvalitet og beliggenhed tæt på kysten 
og som indgang til det sydlige Sæby indgår i planlægningen.
 
Ad pkt. 2) at tiltræde indstillingen.

Bilag
Punkt_19050_Byudvikling Solsbæk Strand - O_16-12-2014 13-23-06.PDF (dok.nr.215865/14)
58713-14_v1_Oversigtskort.PDF (dok.nr.215860/14)
Oversigt over deltagende lodsejere i området (dok.nr.3743/15)
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2. Status på behandling af indsigelser til Forslag til 
Kommuneplan 2014

Sagsfremstilling
Forslaget til Kommuneplan 2014 og Klimatilpasningsplan har været udsendt i 
offentlig høring i perioden indtil den 27. august 2014.
 
I offentlighedsfasen er der kommet 57 indsigelser samt enkelte 
underskriftindsamlinger. Indsigelserne vedrører hovedsagelig emnerne 
klimatilpasning, vindmøller, byudvikling samt strandparken i Skagen. Indsigelserne 
bliver p.t. behandlet i Center for Teknik og Miljø og Udvikling og Erhverv. 
 
Naturstyrelsen har nedlagt veto imod kommuneplanen. Vetoet drejer sig bl.a. om 
følgende 3 emner:

 Anvendelse af afgrænsede boligområder i Skagen til boligformål fremfor 
helårsboligformål. I kommuneplanforslaget har kommunen ændret 
anvendelsen af flere boligområder fra helårsboligformål til boligformål for at 
realisere Masterplan Skagen. Staten er imod en sådan ændring.

 Skærpede krav til opgørelse af det maksimale antal m2 til butiksformål 
inden for de enkelte rammeområder. Et krav, der vurderes som 
unødvendig vanskeligt at administrere, og kan få en uhensigtsmæssig 
effekt på udbygning med detailhandel inden for de enkelte 
detailhandelsområder i kommunen.

 Tilbageførsel af uudnyttede, ikke lokalplanlagte byzonearealer til landzone. 
Arealerne, som bl.a. ligger omkring Elling og Jerup, blev udlagt i 
forbindelse med den forrige kommunalreform og er udlagt som 
perspektivområder til boligformål med en anvendelse efter planperioden. 
Frederikshavn Kommune ønsker ikke, at tilbageføre arealerne til landzone 
eller at udlægge arealerne til boligformål i denne planperiode.

Det er en forudsætning for vedtagelse af Kommuneplan 2014, at der opnås 
enighed med Naturstyrelsen om den endelige udformning af planen. Frederikshavn 
Kommune er allerede i dialog med Naturstyrelsen om vetoet. Der er endnu ikke 
opnået enighed, så dialogen fortsætter med henblik på at fastholde indholdet i 
kommuneplanforslaget i så høj grad som muligt. Der sigtes mod, at dette kan blive 
afklaret i løbet af januar måned.
 
Herefter vil de samlede indsigelser blive behandlet i de politiske udvalg i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014, som forventes at 
finde sted i februar 2015.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/9098
 Forvaltning: U&E
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU
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Frederikshavn Kommune fortsætter dialogen med Naturstyrelsen med henblik på i 
så høj grad som muligt at opnå enighed om, at indholdet i kommuneplanforslaget 
fastholdes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
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3. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
 
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
 
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv.

Indstilling
Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde.

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere 
Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de 
emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at 
sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger.
 
Fraværende: Helle Madsen.
 
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere 
Byrådsseminarets punkter.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Temaet blev drøftet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: LS
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Temaet blev drøftet. Udvalget var enige om, at kommunikation i højere grad skal 
indtænkes i kommunens virke.

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)
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4. Projektorganisation strategisk midtbyudvikling

Sagsfremstilling
Plan og miljøudvalget godkendte den12.december.2014 forslag om strategisk 
midtbyudvikling i Frederikshavn herunder:

 at starte med en offentlighedsfase i foråret 2015
 at arbejde videre med etablering af projektorganisationen
 at der i løbet af projektperioden eksperimenteres med forskellige fysiske og 

midlertidige anlæg og indretning af byrummet 

Denne sagsfremstilling fremsætter forslag om nedsættelse af en 
projektorganisation med en styregruppe og en projektgruppe.
 
Styregruppen foreslås sammensat af to politiske repræsentanter fra Plan- og 
Miljøudvalget, en politisk repræsentant fra Teknisk Udvalg og en politisk 
repræsentant fra Økonomiudvalget. Formanden for Plan- og Miljøudvalget bliver 
formand for styregruppen. Der vil derudover udpeges repræsentanter fra 
administrationen på ledelsesniveau.
 
Styregruppen bliver ansvarlig for:

 At sikre mål og resultater i projektet på baggrund af tids- og handlingsplan
 Koordinering på tværs af relevante politiske udvalg og områder 
 Løbende orientering af de politiske udvalg 
 Sikre bred involvering af borgere og relevante aktører
 Sikre udvikling af vision for projektet og fastlægge forudsætninger for 

gennemførelse af projektet
 Udvikling af en bæredygtig, strategisk og langsigtet udviklingsplan med 

udgangspunkt i de forudsætninger, der fastlægges for projektet

Styregruppen vil på sit første møde fastlægge sit kommissorium.
 
Politiske beslutninger træffes fortsat af de respektive politiske udvalg, alt efter 
hvilke karakter der er behov for at træffe beslutning om.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget udpeger 2 politiske 
repræsentanter til styregruppen for strategisk midtbyudvikling

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Udvalget besluttede, at udpege Frode Thule Jensen og Anders Brandt Sørensen 
som medlemmer af styregruppen. Udvalget ønsker løbende tilbagemeldinger.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2056
 Forvaltning: U&E
 Sbh: gihy
 Besl. komp: PMU
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5. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.F.11.09.01, 
Hotelferielejligheder ved Aalbæk

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SKA.F.11.09.01 og det tilhørende tillæg 09.54 til 
kommuneplanen, der skal skabe mulighed for opførelse af 70 hotelferielejligheder 
med restaurant og øvrige fællesfaciliteter, har i perioden fra den 10. juli til den 11. 
september 2013 været fremlagt til offentlig debat. De 5 indsigelser der er 
indkommet mod lokalplanforslaget er refereret og kommenteret i det 
indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen.
Resultatet af Frederikshavn Kommunes miljøscreening af planforslaget iht. Lov om 
Miljøvurdering af Planer og Programme: at projektet ikke er omfattet af lovens krav 
om, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering er påklaget til Miljø- og 
Naturklagenævnet. Der kan tidligst forventes en afgørelse fra Klagenævnet i marts 
2015.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.F.11.09.01 samt tillæg 09.54 til 
kommuneplanen vedtages med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotatet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan SKA.F.11.09.01, Hotelferielejligheder ved Aalbæk 
 (dok.nr.211698/14)
Lokalplan SKA.F.11.09.01 Hotelferielejligheder ved Aalbæk_09.12.2014.pdf (dok.nr.211767/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 12/8291
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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6. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.BE.04.01.01 for "Hvide 
Hus", Skagen

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget på 
møderne den 30. september 2014.  
 
Forslag til lokalplan SKA.BE.04.01.01 for ”Hvide Hus” i Skagen samt 
kommuneplantillæg nr. 09.79 har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 
7. oktober til den 2. december 2014. Formålet med lokalplanen er at ændre 
anvendelsen af området fra offentlige formål til bolig- og erhvervsformål.
 
Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres minimum 1 p-plads pr. bolig, 
hvilket er en neddrosling i forhold til de generelle krav 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt-
lav bebyggelse.
 
Center for Teknik og Miljø har ikke modtaget indsigelser til de fremlagte planforslag 
i løbet af offentlighedsfasen. Der er derfor ikke foretaget rettelser i vedlage plan i 
forhold til det fremlagte planforslag.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.BE.04.01.01 samt Kommuneplantillæg nr. 
09.79 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Lp.SKA.BE.04.01.01(PMU13.01.15).pdf (dok.nr.216190/14)
KPT.09.79(PMU13.01.15).pdf (dok.nr.216189/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11562
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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7. Ansøgning om udstykning af tjenesteboliger ved 
Frederikshavn sygehus, Rebslagerstien 6-8, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Landinspektør Nord A/S har på vegne af region Nordjylland ansøgt om principiel 
godkendelse af at en bygning med 12 boliger med tilhørende udenomsareal på ca. 
3400 m2, placeret ved Frederikshavn Sygehus kan frastykkes 
sygehusejendommen. Det ansøgte er beliggende Rebslagerstien 6-8, 9900 
Frederikshavn.
 
Der ansøges samtidig om ændring af vejadgangen til boligerne. Det ansøgte 
kræver dispensation fra lokalplanen for området.
 
Baggrunden for ansøgningen er, at Region Nordjylland ønsker at afhænde 
boligerne samlet til privat brug.

Planmæssige konsekvenser
Området, hvor det ansøgte er beliggende, er omfattet af lokalplan FRE.15.01.12 
”Rebslagerstien”.
 
Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens § 3.2, der angiver, at bebyggelse 
indenfor området kun må anvendes til offentlige formål i form af institutionsbyggeri, 
sygehus, patientlejligheder, lægeboliger, administrationsbygninger m.v.
 
Lokalplanen giver ikke mulighed for, at bebyggelsen kan genopføres, såfremt den 
skulle nedbrænde eller såfremt en køber måtte ønske at nedrive den og opføre en 
ny bebyggelse. 
 
Efter planlovens § 19 kan kommunen kun dispensere fra bestemmelserne i en 
lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 
Lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser anses for at være en del af 
lokalplanens principper. Der kan derfor ikke lovligt meddeles dispensationer, der er 
i strid med disse bestemmelser. Lokalplanens § 3.2 er en del af lokalplanens 
anvendelsesbestemmelser.
 
På baggrund af det ovenstående vil det kræve en ny lokalplan for området, for at 
kunne gennemføre det ansøgte.

Indstilling
Teknik og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at 
kommunen er positivt indstillet overfor at fremme det ansøgte ved udarbejdelse af 
en ny lokalplan for området. Lokalplanen udarbejdes af ansøger.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22808
 Forvaltning: CTM
 Sbh: laen
 Besl. komp: PMU
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Bilag
Ansøgning (dok.nr.215659/14)
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8. Ændret anvendelse af Ndr. Strandvej 10, Ålbæk 

Sagsfremstilling
Aalbæk Borgerforening har ansøgt om tilladelse til, at ejendommen Ndr. Strandvej 
10, Ålbæk kan benyttes til helårs boligformål.
 
Ejendommen, som tidligere har været børnehave, ejes af Aalbæk Borgerforening, 
og står nu ubenyttet hen. Foreningen har gennem længere tid forgæves forsøgt, at 
afhænde ejendommen med de nuværende anvendelsesmæssige bindinger og 
borgerforeningen har modtaget flere henvendelser fra potentielle købere, som 
ønsker, at benytte ejendommen til helårs boligformål.

Planmæssige konsekvenser
jendommen udgør, jf. BBR et grundareal på 3.035 m2 og er forsynet med 
bebyggelser som er registreret som daginstitution. Ejendommen omfattes af partiel 
byplanvedtægt nr. 8 for Ålbæk fra 1975, delområde E med en anvendelse 
til offentlige formål, såsom P-plads, rensningsanlæg, rekreative områder samt skole 
og andre kommunale institutioner. Ejendommen er desuden omfattet af 
kommuneplanramme SKA.B.11.09 som udlægger området til helårs boligområde 
med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig- og 
privat service. 
 
Centeret vurderer, at der ikke er mulighed for, at dispensere fra byplanvedtægten til 
en ændret anvendelse til helårs boligformål, idet dette vil stride mod principperne 
(anvendelsesbestemmelserne) i vedtægten og ansøgte vil derfor forudsætte ny 
lokalplanlægning. Ansøgte vurderes at kunne realiseres uden ændring af 
kommuneplanrammen.
 
Ejendommen er centralt beliggende i Ålbæk by og er på alle sider omgivet af helårs 
boligområder udlagt som åben lav bebyggelse. For disse boligområder fastlægger 
byplanvedtægten en mindste grundstørrelse på 700 m2 for åben lav bebyggelse og 
mindst 500 m2 for dobbelthuse.  I forhold til bestemmelserne for de 
omkringliggende boligområder, vil der således umiddelbart kunne udstykkes flere 
helårsgrunde fra ejendommen. 
 
Centeret vurderer, at en ændret anvendelse til helårs boligområde vil være i god 
overensstemmelse med de omgivende arealers anvendelse, og give bedre 
muligheder for en ny og hensigtsmæssigt benyttelse af ejendommen.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget beslutter, at der kan 
igangsættes en ny planlægning for området, som muliggør en anvendelse af 
ejendommen Ndr. Strandvej 10, Ålbæk til helårs boligområde. Lokalplanforslaget 
udarbejdes af ansøger.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21734
 Forvaltning: CTM
 Sbh: laly
 Besl. komp: PMU
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Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Oversigtskort Ndr. Strandvej 10. Ålbæk.pdf (dok.nr.3042/15)
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9. Spildevandsslam på landbrugsjord - Henvendelse fra 
Kommunekontaktrådet

Sagsfremstilling
Kommunekontaktrådet har på et møde i juni 2014, på opfordring fra et medlem, 
drøftet ”spildevandsslam på produktionsjord.”
Kommunekontaktrådet anmoder efterfølgende de respektive byråd om at drøfte 
brugen af spildevandsslam.
 
Helt konkret ønsker Kommunekontaktrådet en drøftelse og besvarelse af tre 
spørgsmål:

1. Hvilke retningslinjer vil byrådet fremadrettet arbejde efter?

2. Vil byrådet fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?

3. Kan byrådet bakke op om at arbejde for en udvidelse af det kommunale 
selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af 
spildevandsslam i kommunen?

Anvendelse af spildevandsslam
Spildevandsslammet har et værdifuldt indhold af grundstoffer, som f.eks. kvælstof 
og fosfor, og kan derfor anvendes som gødningsprodukt indenfor plantebruget. 
Det kræver dog, at indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slammet 
ikke overskrider grænseværdierne i henhold til den gældende slambekendtgørelse. 
Hvis slammet udbringes efter reglerne i slambekendtgørelsen er det Miljøstyrelsens 
vurdering, at det er miljømæssigt forsvarligt at udbringe slammet på landbrugsjord.
 
Fosfor er en begrænset ressource, som vil slippe op med store konsekvenser til 
følge. 
Dansk landbrug importerer hvert år ca. 50.000 tons fosfor, som primært kommer fra 
Marokko. Det vurderes, at det er muligt at Danmark kan blive næsten 
selvforsynende med fosfor, hvis der sættes fokus på genanvendelse og der 
foretages en målrettet indsats herfor.  
I den nationale ressourcestrategi er der opstillet et mål om min. 80 % 
genanvendelse af fosfor i spildevandsslam i 2018.
 
Al slam fra de offentlige renseanlæg i Frederikshavn Kommune udbringes på 
landbrugsjord. I 2013 svarede det til ca. 3.850 tons tørstof.  Ca. 25 % af den 
producerede slam udbringes på arealer i Frederikshavn Kommune. 
Af Frederikshavn Kommunes samlede landbrugsarealer som udgør 33.622 ha, blev 
der i 2013 udbragt spildevandsslam på 501 ha, svarende til 1,49 %.
Ifølge Forslag til spildevandsplan for Frederikshavn Kommune, som forventes 
endelig vedtaget i begyndelsen af 2015, er det Frederikshavn Kommunes 
målsætning, at spildevandsslam skal kunne udbringes på landbrugsjord.  
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/23035
 Forvaltning: CTM
 Sbh: bisl
 Besl. komp: PMU/BR
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I forbindelse med af afsætning af spildevandsslam til udbringning på landbrugsjord, 
har Frederikshavn Spildevand A/S ikke mulighed for at regulere hvor slammet 
udbringes. Alle har ret til at aftage slammet, og der er ikke mulighed for at stille krav 
til at slammet ikke må udbringes i nærmere fastlagte områder, som f.eks. 
indvindingsoplande til vandværker eller OSD-områder (Områder med særlige 
drikkevandsinteresser).
 
Frederikshavn Kommunes muligheder som miljømyndighed for at regulere 
udbringningen af spildevandsslam er begrænset til administrationen af 
slambekendtgørelsen. Frederikshavn Kommune kan i forbindelse med planlægning 
formulere hensigter for udbringning af spildevandsslam, men der er ingen reelle 
juridiske muligheder for at forbyde udbringning i særlige områder, da man med 
slambekendtgørelsen fra centralt hold har udstukket regler herfor.
 
Udtalelse fra Frederikshavn Spildevand A/S
Frederikshavn Spildevand A/S betragter slam som en ressource, herunder 
genanvendelse af fosfor, kvælstof og energi. Forudsætningerne herfor er reguleret 
af slambekendtgørelsen.
Frederikshavn Spildevand A/S arbejder i stigende grad på at udnytte energi fra 
slamproduktionen, hvilket også medfører et reduceret slutprodukt.
 
Forslag til besvarelse af spørgsmålene fra Kommunekontaktrådet
1.         Hvilke retningslinjer vil byrådet fremadrettet arbejde efter?
 
Byrådet vil fremadrettet arbejde efter, at spildevandsslam fortsat udbringes på 
landbrugsjord så gødningsstofferne udnyttes, herunder fosfor som er en begrænset 
ressource.
Byrådet vil støtte en indsats for at nedbringe tungmetaller og miljøfremmede stoffer 
i spildevandsslammet, i det omfang det er praktisk muligt.
 
2.         Vil byrådet fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?
 
Byrådet vil på nuværende tidspunkt ikke gøre overvejelser om ikke at sælge 
spildevandsslam, da alternativet til udbringning på landbrugsjord vil være en 
forbrænding af spildevandsslammet, hvor slammets indhold af næringsstoffer, 
herunder fosfor, ikke kan genanvendes. Byrådet støtter desuden op omkring målet i 
den nationale ressourcestrategi for affald om min. 80 % genanvendelse af fosfor i 
spildevandsslam i 2018.
 
3.         Kan byrådet bakke op om at arbejde for en udvidelse af det kommunale 
selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam 
i kommunen?
 
Byrådet vil gerne støtte et videre arbejde, hvor man får mulighed for at forbyde 
udbringning i nærmere fastlagte områder, eksempelvis indvindingsoplande til 
vandværker eller OSD-områder.

Indstilling
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Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og miljøudvalget anbefaler Byrådet at 
besvare henvendelsen, som foreslået i sagsfremstillingen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Et flertal i udvalget bestående af Jens Hedegaard Kristensen, Erik Kyed Trolle og 
Anders Brandt Sørensen anbefaler byrådet at besvare henvendelsen med følgende 
svar:
 
”Byrådet vil gerne støtte et videre arbejde, hvor man får mulighed for at forbyde 
udbringning af spildevandsslam.”

Bilag
Disponering af spildevandsslam fra Skagen, Sæby og Frederikshavn Renseanlæg (dok.nr.1936/15)
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10. Indkøb af gasbusser til bybustrafik i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Frederikshavn kommune har sammen med regionen søgt om støtte til 
partnerskaber til fremme af gas til tung transport. Den samlede støttepulje udgør 
knap 10 mio. kr., og det har derfor været nødvendigt for Energistyrelsen at 
prioritere mellem og indenfor de enkelte ansøgninger. 
Energistyrelsen har besluttet at meddele tilsagn om et tilskud på maksimalt 
714.800,00 kr. ekskl. moms til projekt. Tilskuddet kan ikke overstige ovenstående 
maksimumsbeløb.
 
Tilskuddet udbetales på grundlag af dokumentation af de faktiske omkostninger, og 
sker under forudsætning af, at projektet eller den del af projektet, der søges om 
udbetaling for, er gennemført som angivet i ansøgningen og i vilkår for tilsagnet.
Støtten gives til nedenstående formål og med følgende fordeling, idet det 
forudsættes at der anvendes biogas (enten direkte eller certificeret):

1. Køretøjer - meromkostninger til anskaffelse eller finansiel leasing af de 
omfattede

2. køretøjer.
3. Gas tankstationer - omkostninger til anskaffelse, installation og opsætning. 

Yderligere veldokumenterede og velafgrænsede poster til 
projektomkostninger, der er nødvendige for at gennemføre projektet og for 
at øge miljøbeskyttelsesniveauet.

Køretøjer (2 lastbiler og 2 busser) 484.000 kr. ekskl. moms
Gas tankstationer (2 udbygninger) 222.800 kr. ekskl. moms
Yderligere projektomkostninger 8.000 kr. ekskl. Moms
 
Energistyrelsen skal understrege, at alle økonomiske aftaler i projektet, herunder 
for køretøjer og gas tankstationer skal være bindende indgået og dokumentation 
skal være indsendt til Energistyrelsen senest 15. oktober 2015 i form af 
underskrevne slutsedler, købsaftaler mv. I modsat fald vil Energistyrelsen kunne 
tilbagekalde tilsagnet.
 
Senest den 15. januar 2015 fremsendes en underskrevet erklæring om accept af 
vilkår for tilsagnet. Hertil skal den vedlagte ”Erklæring om accept af tilsagn” 
benyttes. Modtager Energistyrelsen ikke denne erklæring kan Energistyrelsen 
beslutte, at tilsagnet bortfalder.
Energistyrelsen skal skriftligt underrettes, såfremt fristen ikke overholdes.
Energistyrelsen kan dispensere fra tidsfristen efter ansøgning herom.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der indgås aftale om at der skal indgå 2 
gasbusser i den kollektive trafik i Frederikshavn kommune.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 15/446
 Forvaltning: CTM
 Sbh: sove
 Besl. komp: PMU
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Indstillingen tiltrædes.
 
Mogens Brag deltog ikke i punktet.

Bilag
Tilsagn (ID 472192) (dok.nr.1919/15)
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11. Ansøgning om udstykning, matr.nr. 21f, Råbjerg ejerlav, 
Råbjerg, Ålbækvej 64, Ålbæk

Sagsfremstilling
Der er ansøgt om dispensation til udstykning af en parcel på 2657 m2 af matr.nr. 
21f, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg (Ålbækvej 64). Da det østligste skel for den nye 
ejendom er placeret søværts lokalplanens strandbeskyttelseslinie, kræver det 
ansøgte dispensation fra lokalplanens § 4.4, der angiver, at der ikke må fastlægges 
nye skel søværts den på lokalplanens kortbilag 1 viste strandbeskyttelseslinie. 
 
Baggrunden for ansøgningen er et ønske om, at kunne opføre ny bebyggelse på 
den nye ejendom, således at denne grænser op til lokalplanens 
strandbeskyttelseslinie. Da lokalplanens bestemmelser indeholder krav om, at 
bebyggelsen skal placeres i en afstand på mindst 5 meter fra skel, er dette kun 
muligt, såfremt det nye skel er placeret 5 meter søværts lokalplanens byggelinie.

Planmæssige konsekvenser
Ansøgningen har været sendt i naboorientering. Der er i denne forbindelse 
indkommet bemærkninger fra ejerne af en af de omkringliggende ejendomme 
(Ålbækvej 72). Indsigerne anfører, at man mener, at det vil virke generende, hvis 
bebyggelsen kan opføres 5 meter længere mod øst, og desuden vil danne 
præcedens for udformningen af de øvrige grunde, der kan udstykkes fra 
ejendommen.
 
Ansøger er blevet forelagt de indkomne bemærkninger fra naboorienteringen, med 
henblik på, at kunne kommentere disse. Ansøger fremfører i denne sammenhæng 
blandt andet, at afstanden mellem klagernes hus og en ny bebyggelse på grunden 
ved det ansøgte mindst vil være 76 meter og større på de grunde, der 
efterfølgende kan udstykkes syd for det ansøgte. Det anføres desuden, at der ikke 
ved det ansøgte bygges nærmere havet end det har været intentionen med 
lokalplanen, og at lokalplanens bestemmelser ikke stiller krav om, at der skal 
fastholdes en afstand på mindst 5 meter fra byggelinien til ny bebyggelse, men at 
det alene er lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens afstand til matrikelskel, 
der begrænser byggemulighederne mod øst i det konkrete tilfælde.
 
Center for Teknik og Miljøs bemærkninger
Det er vigtigt at være opmærksom på, at den konkrete sag ikke vedrører en 
fravigelse af Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie, men alene vedrører 
en fravigelse af en byggelinie mod havet, som er opretholdt i lokalplanen med 
hjemmel i Planloven. Såfremt den nye ejendom udstykkes således, at det nye skel 
mod øst ligger i lokalplanens strandbeskyttelseslinie, vil ejerne af denne 
efterfølgende i forbindelse med opførelse af bebyggelse på grunden kunne ansøge 
om dispensation fra lokalplanens bestemmelse til opførelse af ny bebyggelse 
placeret direkte i ejendommens østskel. Lokalplanens bestemmelse om en 
mindsteafstand fra ny bebyggelse til skel på 5 meter er fastsat for, at sikre åbne 
arealer mellem sommerhusene i området. Da der i forvejen ikke kan opføres ny 

 Åben sag
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bebyggelse øst for den udstykkede ejendom, vil en evt. fremtidig ansøgning om 
dispensation til opførelse af bebyggelse direkte i skel som skitseret efter al 
sandsynlighed blive imødekommet. Det vurderes imidlertid at være en administrativ 
lettelse, såfremt der i stedet meddeles dispensation til det ansøgte.
 
En dispensation til det ansøgte vurderes ikke at være i strid med lokalplanens 
principper. 

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at der 
meddeles dispensation til det ansøgte med hjemmel i Planlovens § 19.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Mogens Brag deltog ikke i punktet.

Bilag
Ansøgning (dok.nr.215918/14)
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12. Ansøgning om dispensation til opførelse af solcelleskur på 
ejendommen, Skagensvej 30, Ålbæk

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø modtog den 9. september 2014, ansøgning om opførelse 
af elpanel-skur, med indbygget solcelleanlæg, på ejendommen Skagensvej 30, 
Ålbæk.
 
Ved brev af 15. september 2014 har vi besvaret ansøger vedr. lokalplanens 
generelle krav i forbindelse med opsætning af solpaneler, samt bebyggelsens 
omfang og ydre fremtræden.
 
Den 17. september 2014 modtager Center for Teknik og Miljø en ansøgning om 
dispensation fra lokalplanens bestemmelser vedr. opsætning af solpaneler/solceller 
samt bebyggelsens omfang og placering, og bebyggelsens ydre fremtræden.
 
Der ansøges om opsætning af et skur med et bebygget areal på 30 m².  Taget er 
asymmetrisk saddeltag som etableres med solcelleanlæg på 6 kWh, på skurets 
sydvendte tagside, svarende til en samlet overflade på 40 m². Skuret ønskes 
placeret med en afstand af 0,85 m. fra naboskel. 
 
Ejendommen er beliggende på en hjørnegrund der fungerer som bolig og erhverv. 
Erhvervet er en special-ølbutik, med tilhørende cafe. Nabobebyggelsen mod nord 
er bestående af erhverv samt bolig, og nabo mod øst er beboelse. 

Plangrundlag for ejendommen.
Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.C.11.01 
der udlægger området til center og helårsboligformål. Herudover er ejendommen 
beliggende i lokalplanområdet SKA.166-C.16 Ålbæk Bymidte, hvor områdets 
anvendelse er fastlagt til, liberal service, konsulent og mindre 
håndværkvirksomheder, hotel, helårsformål.

Juridiske konsekvenser
Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 
bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 
i planen, det vil sige lokalplanens formål og anvendelse.

Planmæssige konsekvenser
Det ansøgte forudsætter følgende dispensationer fra lokalplan SKA.166.C.16 
Ålbæk Bymidte.

 § 7.4, Bygningers afstand til skel mod offentlig vej og sti skal mindst være 
2,50 m. Bygningers afstand til naboskel skal mindst være 2,50 m.- 
alternativt skal der sammenbygges i naboskel. Mindre garager, udhuse o. 
lign. på under 3,50 m. totalhøjde kan placeres nærmere eller i naboskel, 
hvis bygningens højde i eller nærmest det pågældende skel ikke 

 Åben sag
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overskrider 2,50 m. (2,50 m. i skel og stigende til 3,50 m. inden for en 
afstand af 2,50 m. fra skel) 

-     Det ansøgte har en totalhøjde på 4,10 m. i en afstand af 2,50 m. fra skel 
mod nord, og dermed en fravigelse på 0,6 m.

 § 8.1 Al bebyggelse skal opføres som- eller sammenbygges af- højst 8,5 
m. brede længdehuse med symmetriske saddeltag. 

-     Det ansøgte har ikke symmetrisk saddeltag.

 § 8.11 Lysindtag i tagfladerne skal udføres som ovenlys og/eller kviste. 
Disse må tilsammen højst udgøre ½ af tagfladens bredde. 
"Ovenlys/Solpaneler" må højst udgøre 1/3 og kviste højst ½ af tagfladens 
højde. Der skal være mindst 3 tagsten eller tilsvarende afstand mellem 
”ovenlys/solpanelets” ydre afgrænsninger og tagfladens afgrænsning mod 
kip og gavl. ”Ovenlys/Solpanelet” skal anbringes harmonisk i tagfladen i 
forhold til facadens dør- og vinduesåbninger.

-     Det ansøgte "solpanel" overholder ikke de ovennævnte størrelser og 
afgrænsninger på tagfladen.

 § 8.14 "Solenergipaneler" skal udformes som og indbygges i taget som 
ovenlysvinduer og forsynes med mat overflade. De skal placeres i 
tagfladen efter samme bestemmelser som ovenlysvinduer og indgår i den 
samlede beregning for tilladt indbygning af lysindtag i tagfladerne jf. § 8.11.

-     De ansøgte solpaneler er ikke indbygget i taget som ovenlysvinduer og 
overskrider de stillede krav til ovenlysvinduer i tagfladerne.

 
Det ansøgte har været i naboorientering d. 03-11-2014, ved de omkringliggende 
naboer som består af 6 høringsparter, fordelt på 4 adresser, samt Foreningen for 
Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne.
Ved naboorienteringens udløb var der indkommet én bemærkning fra Foreningen 
for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne. Bemærkningen fra 
negativ. 

Det er Center for Teknik og Miljø´s vurdering, at det ansøgte byggeri er nøje 
tilpasset ejendommens muligheder for at integrere vedvarende energi til brug for 
ansøgers erhverv. Derudover er det vurderet, at elpanel-skuret kun være mindre 
synligt fra den tilliggende Skagensvej, hvor det afskærmes af et plankeværk ved 
parkeringsareal. Center for Teknik og Miljø har kendskab til dispensation inden for 
lokalplanområdet for 3,43 m. i skel.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at 
ansøgte dispensationer imødekommes.
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Sagen blev udsat.
 
Mogens Brag deltog ikke i punktet.

Bilag
Bemærkning vedr. naboorientering (dok.nr.194035/14)
Beliggenhedsplan.pdf (dok.nr.159173/14)
Plan, snit og facader.pdf (dok.nr.159172/14)
Ansøgning om dipsensation (dok.nr.164298/14)
Oversigtsfoto. Skagensvej 30, 9982 Ålbæk  (dok.nr.216665/14)
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13. Uddelegering af Budgetramme Plan- og Miljøudvalget 

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 
budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: 

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person 
 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret 

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 
af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 
budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 
budgetbemærkninger, skal respekteres.
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender det 
udarbejdede forslag til uddelegering af Plan- og Miljøudvalgets budgetramme, samt 
rammen for det takstfinansierede område for 2015

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Mogens Brag deltog ikke i punktet.

Bilag
Budgetansvar PMU b2015.pdf (dok.nr.213498/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: PMU



Plan- og Miljøudvalget - Referat - 13. januar 2015 Side 28 af 30

14. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalget 2015

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2014 budgettet for 2015.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 
Miljøudvalget budgetområde, som ønskes frigivet. Samlede rådighedsbeløb, Plan- 
og Miljøudvalget er 1.956.000 kr.
 
Profitcenter Projekt  
Teknik og Miljø Nedrivningspulje, opland 1.909,000
 Pulje digitalisering og 

velfærdsteknologi PMU
47.000

  1.956.000

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler at 
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at rådighedsbeløb på Plan- og Miljøudvalgets 
område frigives. I alt 1.956.000 kr. der finansieres af de afsatte anlægsbevillinger

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Mogens Brag deltog ikke i punktet.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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15. Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

1. Udarbejdelse af lokalplan for biogasanlæg ved Østervrå. 1 bilag
2. Yderområder på forkant. 
3. Naturplejeprojekter. Orientering gives på mødet
4. Orientering om arbejdet ved Elling
5. Lyngstien 11
6. Vegavej
7. Afgørelse fra klageinstanser. 1 bilag
8. Meddelte påbud. 1.bilag
9. Meddelte politianmeldelser. 1 bilag
10. Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelse. 1 bilag
11. Møde om afledning af overfladevand og regnvand i Skagen Nordby. 1 bilag

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Orientering.
 
Mogens Brag og Jens Hedegaard Kristensen deltog ikke i punktet.

Bilag
Notat (dok.nr.215494/14)
Afgørelse fra klageinstanser - PMU 13.01.2015 (dok.nr.1525/15)
Meddelte påbud - PMU 13.01.2015 (dok.nr.1338/15)
Meddelte politianmeldelser - PMU 13.01.2015 (dok.nr.1325/15)
Brev vedr fristforlængelse - Stagstedhedevej 4.pdf (dok.nr.216979/14)
Mail fra Borgermødet om anmodning om at deltage i PMU januar 2015 (dok.nr.217778/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25438
 Forvaltning: CTM
 Sbh: befo
 Besl. komp: PMU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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Jens Hedegaard Kristensen

  

    

Frode Thule Jensen

  

    

Mogens Brag
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 215865/14
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Byudvikling Solsbæk Strand - Opstart af planlægning

Sagsfremstilling
Den tidligere Sæby Kommune modtog i 2006 en ansøgning om et boligprojekt ved
Solsbækvej 252 i Sæby. Siden da har Frederikshavn Kommune arbejdet for at
muliggøre projektet gennem en planlægning for området.

Projektet er udfordret ved at ligge i kystnærhedszonen i en åben kyststrækning tæt
på kysten. En planlægning i området kræver derfor accept af Staten. Som følge
heraf, har Frederikshavn Kommune siden kommuneplanrevisionen i 2009 været i
tæt dialog med Naturstyrelsen om mulighederne for at udlægge et større areal til
byudvikling i den sydlige del af Sæby langs Solsbækvej, som blandt andet omfatter
det ansøgte boligprojekt. Resultatet af forhandlingerne er, at Naturstyrelsen i maj
2013 tilkendegav, at der er basis for, at Frederikshavn Kommune kan igangsætte
planlægning for området.

Med Statens udmelding ønsker Frederikshavn Kommune at planlægge for et nyt
byudviklingsområde ved Solsbæk Strand, der afgrænses af et forslag til ny
vejforløb i forlængelse af Toldbodvej og mod Solsbækvej i syd (se blåt område på
bilag). Området har et samlet areal på ca. 38 ha. og ønskes udelukkende anvendt
til boliger og rekreativ anvendelse.

I Kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune er der udlagt et område til
boliger bag den eksisterende boligbebyggelse ved Solsbækvej (se brunt
rammeområde SAE.B.04.15 på bilag). Samtidig er der udlagt et perspektivområde
til boliger syd for Sæby (se grønt rammeområde SAE.B.04.16 på bilag), som
omfatter det ansøgte boligprojekt. Perspektivområdet sikrer ikke i sig selv
plangrundlaget for det ansøgte projekt.

En realisering af kommunens ønske om en større byudvikling ved Solsbæk Strand
inkl. det ansøgte projekt kræver ny planlægning, der omfatter kommuneplantillæg
samt en eller flere lokalplaner.

Pelsdyrfarme
Umiddelbart syd for det ønskede byudviklingsområde er der udlagt et
erhvervsområde til pelsdyrfarme. Der er 3 større minkfarme og en mindre
rævefarm i området. Erhvervsområdet er i sin tid planlagt til pelsdyrfarme for at
flytte pelsdyrfarmene ud af byen og i god afstand til boligbebyggelse. En stor del af
arealet var ejet af kommunen, idet arealet i perioden 1965-1975 havde fungeret
som losseplads til deponering af dagrenovation, slam fra renseanlæg og
slagteriaffald. Siden udflytningen af specielt minkfarmene er der løbende sket
udvidelser og investeringer i farmene, så de i dag har en størrelse, der beskæftiger
5-10 mand. Kommunen har senest i 2013 givet tilladelse til opførsel af en lade på

ca. 800 m2.

Ifølge pelsdyrbekendtgørelsens § 3 er der et afstandskrav på 200 m fra
pelsdyrfarme til områder, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til byzone. Der
udover skal kommunen i forhold til husdyrgodkendelseslovens § 20 sikre sig, at
risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis
anlægget ligger mindre end 300 m fra områder udlagt til byzone i kommuneplanen.

 Åben sag
 Sagsnr: 13/17912
 Forvaltning: CTM
 Sbh: LEMR
 Besl. komp: PMU
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Staten har fokus på problemer med lugtgener fra minkfarme i forhold til
boligområder. Fra februar 2014 er minkfarme derfor også omfattet af
husdyrgodkendelseslovens geneafstande og beskyttelsesniveauer for lugt.
Geneafstanden afhænger bl.a. af hvor mange dyr der konkret er på farmen. I
forhold til størrelsen på den største minkfarm på Hedevangsvej er geneafstanden
fra minkhallerne til kanten af byzone estimeret til ca. 220 m. Det vil sige, at der ikke
kan planlægges for boliger i en afstand af min. 220 m fra minkhallerne, hvis
kommunen samtidig vil sikre minkavlernes mulighed for at udvikle sin minkfarm.

Økonomiske konsekvenser
Ved planlægning for byudvikling ved Solsbæk Strand med mulighed for placering af
boliger tættere på minkfarmene end 220 m, umuliggøres minkavlerne i at udvikle
deres erhverv i nordlig retning. Minkavlerne kan dermed blive nødsaget til at stoppe
produktionen eller flytte til en anden placering, hvilket kan indebære økonomiske
konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser
Ud over beliggenheden af pelsdyrfarmene umiddelbart syd for det ønskede
byudviklingsområde er en kommende planlægning ved Solsbæk Strand udfordret af
beskyttet natur, en skovbyggelinje og en økologisk forbindelse i området. Desuden
består en større del af området af et bølget landskab som følge af en udpræget
rimme/dobbe struktur. De 1-3 m højde rimmer, ofte bevokset med hedevegetation,
afveksles af lavtliggende engarealer. Rimme- og dobbelandskaber findes flere
steder i Frederikshavn Kommune, men landskabet er meget velbevaret ved
Solsbæk Strand.

Inden for byudviklingsområdet er registreret hede, eng og overdrev, som er
beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens § 3. Ved en besigtigelse af området i
efteråret 2013 vurderes en del af den beskyttede natur at være af en særlig fin
karakter ud fra arterne i området. Hele byudviklingsarealet er omfattet af
skovbyggelinje, som kræves generelt ophævet, hvis planerne for området skal
realiseres.

Den økologiske forbindelse går midt i området fra øst mod vest, og har til formål at
sikre levesteder samt en spredningskorridor for planter og dyr i området. Den
økologiske forbindelse er eneste forbindelseslinje mellem arealer vest og øst i et
større område syd for byudviklingsområdet. Som følge heraf skal ny planlægning i
området sikre, at forbindelsen opretholdes ved enten at friholde den for byggeri
eller ved at etablere en tilsvarende forbindelse et andet sted.

Centrets vurdering:
Boliger og minkfarme er erfaringsmæssigt ikke forenelige. Center for Teknik og
Miljø har indtil flere sager med klager over lugt og fluer ved minkfarme, selv om
afstandskravet er overholdt. Med planlægning for et byudviklingsområde med
boliger umiddelbar op ad eksisterende minkfarme, vil det betyde, at minkfarmene
ikke kan udvide, men kan fortsætte produktionen på det nuværende niveau.

I forhold til naturen i området med rimme- og dobbelandskab, beskyttet natur og en
økologisk forbindelse vil det bevirke, at der ved planlægning for byudvikling skal
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tages særlige hensyn til placering af bebyggelsen og vejforløbet i området. Det kan
desuden forventes, at anvendelsen af arealet bliver ekstensiv med en forholdsvis
lav bebyggelsesprocent for at tilgodese naturarealerne.

Et alternativ til at planlægge for et større byudviklingsområde kan være at nøjes
med at udlægge perspektivområde SAE.B.04.16 til boliger eller et mindre område,
som indeholder det ansøgte boligprojekt. Et mindre areal vil begrænse
minkavlernes udvidelsesmuligheder i mindre omfang som følge af en større
afstand, men der vil stadig være udfordringer i forhold til placering af boliger i
respekt for naturen i området.

Center for Teknik og Miljø kan ikke anbefale alternativet, da problemer med lugt og
fluer stadig vil eksistere uanset, afstandskravet er overholdt. Det er i disharmoni at
udlægge et boligområde med attraktiv kystnær beliggenhed som nabo til
minkfarme.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at:

1. Kommunen udarbejder kommuneplantillæg som en helhedsplan for det på bilag
med blåt markerede område med ”Forslag til ny afgrænsning af
byudviklingsområde”.

2. Der udarbejdes lokalplan for et mindre område, der omfatter ansøgers projekt og
naturligt sammenhængende naboarealer. Lokalplanen udarbejdes af bygherre.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. april 2014
Indstillingen tiltrædes, idet området i pkt. 1 afgrænses til det grønt markerede
område og at det for så vidt angår pkt. 2 sker en afgrænsning, der sikrer 300
m–grænsen.

Afbud Mogens Brag.

Bilag

Oversigtskort (dok.nr.58713/14)



Bilag: 1.2. 58713-14_v1_Oversigtskort.PDF

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 215860/14
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Adgang: Åben
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 216915/14



 

  

Byrådsseminar 2014 
 

Dato: 17. december 2014 

Opsamlingsnotat 
 

Dette notat er en opsamling på de politiske debatter på byrådsseminaret 17.-18. 

november 2014. På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der 

blev dermed taget hul på en politikudvikling. Tanken er, at opsamlingen skal fungere 

som grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper mv.  

 

På seminaret blev følgende fem strategiske temaer bearbejdet i debatgrupper: 

Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. For hvert tema er der et kortere 

resumé af den debat, gruppen havde på seminaret, sammen med de beslutnings-

temaer, som påregnes forelagt et eller flere politiske udvalg i januar 2015. 

 

Følgende emner gik dog igen som vigtige opmærksomhedspunkter i flere af grupperne: 

 

Kommunikation og synlighed 

Det er vigtigt, at vi kommunikerer positivt om vækst- og jobmulighederne i vores 

kommune. Folk udefra skal ikke være i tvivl om, at Frederikshavn Kommune er et godt 

sted at drive virksomhed, at der er masser af muligheder for et godt job, og at det er et 

fantastisk sted at bo og leve. Udover, at denne fortælling skal gøre os attraktive i 

omverdenens bevidsthed, er det vigtigt, at lokalbefolkningen oplever og hører om den 

positive udvikling, vores kommune er inde i. Vi vil i denne sammenhæng have et helt 

særligt fokus på, at vores unge mennesker kan se deres fremtidsmuligheder her. 

 

De, der kan selv, skal selv 

Det er vigtigt, at vi gør det muligt for den enkelte borger og for fællesskaber at klare sig 

selv. Udgangspunktet er, at langt de fleste helst vil klare mest muligt ved egen hjælp og 

selv ved, hvad der vigtigt i deres liv. Vi skal derfor som kommune være dygtige til at 

bakke borgeren og fællesskaberne op og motivere til at størst mulig selvhjulpenhed. 

Dette perspektiv skal understøtte en prioritering af at investere i tidlige og forebyggende 

indsatser - og dermed, at flere borgere bliver robuste. Herved sikres også, at 

kommunen fortsat har ”råd til” at hjælpe til de svageste borgere i samfundet.  

 

Styrke fællesskabet 

Det er vigtigt, at vi fokuserer på at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i vores 

lokalsamfund. Vi skal investere i, at vores lokalsamfund er fremtidssikret og robust. 

Styrket fællesskab handler både om vækst i beskæftigelse og omsætning, men også 

om at styrke sammenhold og fællesskabsfølelse. Vi skal understøtte virksomheder i at 

skabe vækst og arbejdspladser, og vi skal bakke op om borgere, der engagerer sig i 

fællesskabet og andre menneskers liv.   

 

Må-godt-land 

Det er vigtigt, at vi understøtter og værdsætter initiativ og virkelyst. Folk med gode ideer 

og mod på at føre dem ud i livet skal mødes af positiv nysgerrighed og opbakning - ikke 

af usund skepsis, automatsvar og begrænsninger. Vi skal stille vores byer, bygninger 

og områder til rådighed og invitere borgere til at tage del i at skabe spændende 

aktiviteter og miljøer, som skaber værdi for den enkelte borger og fællesskabet.  

 

Forfattere: 

Ole Madsen 

Mette Brandt Pedersen 

Rikke Gundersen 

Bente Jokumsen 

Marianne Ellersgaard 

Karin Rasmussen 

 

Emne: 

Opsamling på Byrådsseminar 2014 



 

 

 

 

 

 

Side2/15 ARBEJDSKRAFT 

 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på Arbejdsmarkedsudvalgets område 

Igangsætning af analyse om de lediges kompetencer i samarbejde med relevante 

aktører. 

 

Analysen handler bl.a. om: 

Hvordan ser de reelle ledighedsstatistikker ud? 

Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her, og hvem har behov for 

opkvalificering/uddannelse? 

Hvordan ser de lediges kompetencer ud i forhold til vores fire vækstspor? 

Hvem og hvilke kompetencer forlader arbejdsmarkedet inden for de næste år? 

 

Opmærksomhedspunkter/fokus på tværs af udvalg 

For at sikre tilstrækkelig kompetent arbejdskraft er der mange parametre, som spiller 

ind. Udover at fokusere på selve arbejdsstyrken, er der også et behov for et øget fokus 

på bl.a. gode bomuligheder, ægtefællejob, velfungerende skoler og institutioner, 

inspirerende bymiljøer og ikke mindst en god kommunikationsstrategi. 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Kortlægning og analyse af den ledige arbejdsstyrke 

Vi har behov for at finde ud af, hvordan de lediges kompetencer rent faktisk ”ser” ud.. Vi 

skal samtidig tættere på, hvem der forlader arbejdsmarkedet og hvornår, og hvilken 

påvirkning afgangen har på arbejdsmarkedet. Det skal ske i samspil med relevante 

aktører (fagforbund, uddannelsesinstitutioner og virksomheder). 

 

Der er ikke altid en sammenhæng mellem, hvad der bliver meldt ud af ledige, og hvor 

mange ledige, vi reelt har. Det er for diffust at sige, at 2.000 ledige er arbejdsmarkeds-

parate. Vi skal simpelthen tættere på, hvem de er, og hvad de kan. Hvordan ser de 

reelle ledighedsstatistikker ud? Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her? Hvem 

kræver mere uddannelse osv.?  

 

Det vil samtidig være godt, at analysen også forholder sig til, hvordan ledigheden ser 

ud i forhold til kommunens fire vækstspor.  

 

Analysen kan også indeholde en undersøgelse af, hvilke kompetencer vores lokale 

arbejdsstyrke allerede har, men som ikke er bragt i spil. Det kan fx være mennesker, 

som arbejder i andre brancher, end de er uddannet indenfor.  

 

Analysen skal bl.a. medvirke til, at der sker en målrettet opkvalificering (uddannelse, 

jobrotation m.v.) af den ledige arbejdsstyrke. 

 

 

Ny beskæftigelsesreform – realkompetenceafklaring 

Med den nye beskæftigelsesreform skal der ske en realkompetenceafklaring. I mange 
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tilfælde vil denne skulle følges op med uddannelse eller opkvalificering på 

virksomhederne. Såfremt kommunen skal investere i uddannelse, vil der skulle 

afsættes midler i budgettet til den del.  

 

Fokus på kvindearbejdspladser  

Vi skal også fokusere på kvindearbejdspladser. Vi ved, at langt flere kvinder vælger en 

længere varende uddannelse end mænd, så det skal vi tage højde for. Det gælder 

også i forhold til den udenlandske arbejdskraft. Her er det ikke tiltrækkeligt kun at 

kunne tilbyde ufaglærte jobs, da ægtefællerne til udenlandske beskæftigede i et vist 

omfang også er faglærte eller har en videregående uddannelse. 

 

Seniorordning  

Seniorerne skal vi betragte som ekstra arbejdskraft – og se på særlige ordninger for 

dem, så de har mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det kan handle 

om nedtrapning, nedsat tid osv. Seniorerne kan samtidig være med til at lære de unge 

op m.v.  

 

Opkvalificering og omplacering af den eksisterende arbejdskraft 

Det er vigtigt, at der i samarbejde med virksomhederne også sker et løft af 

medarbejdernes kompetencer ude på virksomhederne. Det er i høj grad 

virksomhederne, der skal være med til at løfte den del. 

 

Omplacering af den eksisterende arbejdskraft handler om, at der er medarbejdere i 

håndværkerbranchen, som med fordel kan flyttes over i de blå/sorte produktionsfag. 

Kommunale projekter kan i nogle tilfælde være med til at fastholde arbejdskraften inden 

for specifikke brancher, hvor arbejdskraften vil skabe større ”værdi” indenfor andre 

brancher (det maritime). Det er vigtigt at være opmærksomme på, om der opstår 

flaskehalse på den måde? Med andre ord kan kommunens anlægsbudget være med til 

at dræne arbejdskraften indenfor nogle brancher – altså være med til at bremse vækst!  

 

Lærlingekoordinator indenfor flere brancher end den maritime (MARCOD). 

 

Fastholdelse af traditioner og kompetencer 

Det er lige nu, at vi skal holde fast i de danske skibsbygningstraditioner og 

kompetencer, ellers vil de lige så stille sive ud af landet. Derfor er det også god timing 

omkring en snak om et nybygningsskibsværft. 

 

Kommunikation 

Vi skal være mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – tydelige budskaber 

om fremgang, gode jobmuligheder, spændende virksomheder, bosætningsmuligheder 

osv. Det er vigtigt, at vi også i denne sammenhæng fokuserer på fremtidig byudvikling 

og på, at vores byer er i udvikling. 

 

Det handler om en langsigtet strategi – om at sætte en retning for, hvad og hvordan vi 

kommunikerer.  

 

Vi skal være stærkere på kommunikationsdelen vel og mærke for hele kommunen – 

fokuseret kommunikation i forhold til arbejdskraft, bosætning og vækst. Omverdenen 

skal ikke være i tvivl om, at her er der vækst og gode jobmuligheder. 

 



 

 

 

 

 

 

Side4/15 
Vi skal gøre os lækre! Vi skal være bevidste om, hvornår det er, vi har noget at byde 

på? Virksomhederne ved, hvornår de har behovet. Gabet mellem antal arbejdspladser 

og arbejdsstyrken bliver aldrig konkret. Formidlingen handler om, at der er et 

kontinuerligt behov. 

 

Vi skal hele tiden italesætte, at her går det godt, og her sker der noget. Vi skal være 

mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – signalere, at her er der fremgang, 

vi mangler hænder osv. Vi skal fortælle de gode historier om, at begge parter har fået 

job her, at her er der også ægtefællejob. 

  

Vi skal også tænke kommunikation i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Vores 

image udadtil er vigtigt. Mange tror, at det er svært at få arbejde i Frederikshavn, at her 

er stor ledighed, svært at finde beskæftigelse osv.. Vi er simpelthen ikke gode nok til at 

synliggøre og fortælle de gode historier om, at her går det godt, og her er vækst. 

Omverdenen har en opfattelse af, at her går det skidt, sygehuset skærer ned, værftet er 

lukket, kommunen er ved at gå bankerot osv. – her går det kun nedad. MEN det gør det 

jo ikke, vi har mange muligheder her – og flere forskellige typer jobs.  

 

Det er svært at ”sælge” arbejdspladser, som ikke er her endnu (job i forbindelse med 

havneudvidelserne) – det er en kontinuerlig proces. Da havneudvidelserne blev meldt 

ud, var der travlt i jobbutikken. Der var henvendelser fra hele landet, men vi havde jo 

ikke jobbene endnu. Det handler om timing for budskabet og reelle jobmuligheder. 

 

Der er mange elementer i både at tiltrække og opkvalificere arbejdskraft. Det er en 

langsigtet strategi. Det handler ikke kun om synlighed. Vi skal også have folkeskolen 

med udover de andre aktører, som vi har omtalt (fagforbund, virksomheder, 

ungdomsuddannelser). 

 

Evt. samarbejde med øvrige nordjyske kommuner om tiltrækning af kompetent 

arbejdskraft.  

 

Tiltrækning af arbejdskraft 

Det gælder både den danske arbejdskraft og den udenlandske. Det er vigtigt, at vi 

tænker i bosætning, når vi taler om stabil og tilstrækkelig arbejdskraft. Det gælder 

måske især den udenlandske arbejdskraft. Udlændinge, som finder beskæftigelse i 

lokale virksomheder, flytter ofte hertil med hele familien. En øget bosætning kan få 

betydning for livet i de mindre lokalsamfund, skoler, institutioner, foreninger og ikke 

mindst for den kommunale økonomi.  

 

Vi har brug for at vide noget om dem, som flytter hertil. Vi har bl.a. brug for at vide 

noget om, hvem de er, deres alder, branche, uddannelse, og hvorfor de valgte at flytte 

hertil. Omvendt har vi brug for at vide noget om dem, som har valgt at flytte herfra. 

 

 

 

Tiltrækning af nye virksomheder 

Velvidende, at det kan være et paradoks, når vi står og mangler arbejdskraft, er det 

vigtigt også at tiltrække nye virksomheder. Nye virksomheder kan være med til at skabe 

endnu mere kraftfulde klynger og tiltrække kompetent arbejdskraft. Virksomhederne 

flytter derhen, hvor arbejdskraften er. Arbejdskraften flytter derhen, hvor der er et stabilt 



 

 

 

 

 

 

Side5/15 
arbejdsmarked og sikkerhed for job (rotation). 

 

 

GRUPPEMEDLEMMER 

Birgit Hansen, Anders Broholm, Erik Kyed Trolle, John Karlsson, Jens Ole Jensen, 

Carsten Sørensen, Mikael Jentsch og Bente Jokumsen 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer på tværs af udvalg 

For at dæmme op for manglen på arbejdskraft er det vigtig at sætte fokus på 

synliggørelsen af karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv. 

Der er brug for en tæt kobling mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, det lokale 

erhvervsliv og kommunens folkeskoler, for at vi kan trække i samme retning om at sikre 

tilstrækkelig kompetent arbejdskraft. 

 

Beslutningstemaer i Børne- og Ungdomsudvalget 

Hvordan vil vi tilrettelægge vejledningsindsatsen i kommunens folkeskoler, således den 

bidrager til at dæmme op for det fremadrettede behov for erhvervsfaglig arbejdskraft i 

Frederikshavn Kommune? 

 

Hvorledes kan de fire vækstspor implementeres i kommunens folkeskoler, således de 

bidrager til; 

 
 større bevidsthed blandt de unge omkring karriere- og uddannelsesmuligheder 

i lokalområdet 

 at motivere de unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse 

 en stærkere kombination mellem praktik og teori i undervisningen 

 at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i folkeskolerne. 

Beslutningstemaer i Arbejdsmarkedsudvalget 

Der er brug for, at vi kontinuerligt har fokus på at opkvalificere de ledige, således de 

kan indgå i arbejdsstyrken.  

 

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Med afsæt i den demografiske udvikling og den øgede efterspørgsel på erhvervsfaglig 

arbejdskraft, er der brug for at flere unge samt ledige i vores beskæftigelsessystem 

vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Således er den nationale målsætning, om 

at mindst 25 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, ikke 

tilstrækkelig i forhold til den udfordring, vi står overfor i Frederikshavn Kommune. Derfor 

vil vi lokalt have en målsætning om, at: 

 
45 % af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse 
 

På baggrund af den fremadrettede efterspørgsel på arbejdskraft skal vi være med til at 

sikre, at de unge kan træffe kvalificerede valg af uddannelse. 
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Dette skal ske gennem flere forskellige indsatser; 

 
 De fire vækstspor – en integreret del af folkeskolen 

 Elever i grundskole og unge i uddannelse skal gennem vejledning have viden 

om de muligheder, der er i lokalområdet 

 Elever skal have praktisk erfaring med det erhvervsliv, der er i Frederikshavn 

Kommune 

 Der skal være et stærkt samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner 

og erhvervsliv. 

De fire vækstspor i folkeskolen 

Eleverne i kommunens folkeskoler skal i forskellige sammenhænge introduceres til og 

arbejde med de fire vækstspor: Energi, Det maritime, Fødevarer samt Oplevelser & 

Turisme. Formålet er i højere grad at gøre eleverne bevidste om de muligheder, der er 

for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet.  

 

Med afsæt i en erhvervsstruktur bestående primært af produktionsarbejdspladser er der 

i Frederikshavn Kommune et stort behov for at øge antallet af mennesker med en 

erhvervsuddannelse. I løbet af en kortere årrække står en del af den nuværende 

arbejdsstyrke overfor at forlade arbejdsmarkedet, hvilket skaber et stigende behov for, 

at flere tager en erhvervsuddannelse.  

 

I dag vælger 24,2 % af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse.  

Det er således nødvendigt med et stærkt samarbejde med erhvervslivet i forhold til at 

gøre de erhvervsfaglige uddannelser interessante gennem oprettelse af tilstrækkeligt 

mange praktikpladser. Derfor er det vigtigt at få det lokale erhvervsliv til at støtte op om 

indsatsen for, at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. 

For at nå målet er der et ønske om, at der etableres en særlig koordinerende funktion, 

der skal understøtte målsætningen. Det skal ske gennem en særligt tilrettelagt 

vejledningsindsats samt særligt tilrettelagte undervisningstilbud – så som 

projektorienterede virksomhedsforløb m.v. 

 

Erhvervsskolerne er i nogen grad udfordret på at gøre sig attraktive over for de unge. 

Men med implementeringen af EUD-reformen får erhvervsskolerne fra august 2015 

mulighed for at tilbyde en faglig uddannelse på højt niveau – EUX. For at løse den 

overordnede udfordring omkring tilstrækkelig arbejdskraft er det således vigtigt at få 

EUX elever indenfor fagretninger, hvor der forventes mangel på arbejdskraft.  

Der skal skabes en drøm hos de unge, der fremadrettet skal få dem til at vælge 

erhvervsuddannelse og job i Frederikshavn Kommune. Således påhviler der både 

vejledere, lærer, forældre og andre at bidrage til, at unge kan træffe kvalificerede valg 

af uddannelse.  

Der er således fremadrettet brug for et samarbejde mellem Arbejdsmarkeds- og Børne- 

og Ungdomsudvalget med henblik på at løfte denne opgave i fællesskab. 

 
 

GRUPPEMEDLEMMER 

Lars Oldager, Pia Karlsen, Christina L. Eriksen, Jytte Høyrup, Kenneth Bergen og 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer i Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg samt Kultur- og 

Fritidsudvalget  

 

De tre udvalg skal arbejde med følgende: 

 
 Hvordan styrker vi indsatsen for at skabe mere liv i bymidterne?  

 Hvordan skaber vi øget aktivitet og nye muligheder i kommunen ved at agere 

ud fra et ønske om at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”?   

 Hvordan kan vi skabe et større råderum for de unge og understøtte deres 

aktiviteter, så de får et større ejerskab til byen?  

 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Fokus på behovet for at skabe forandringer i byerne  

Livet og kvaliteten i bymidterne er under pres, og nye funktioner skal erstatte det liv, 

som hidtil har været der i kraft af omfanget af butikker. Udfordringen skal håndteres for 

at opretholde den eksisterende detailhandel og for at understøtte den fremtidige 

bosætning og tiltrækning af ny arbejdskraft. Der skal være en særlig opmærksomhed 

på at fastholde de unges interesse for at blive boende i kommunen. 

Der skal tænkes nyt og anderledes for at skabe mere liv og nye fællesskaber i 

bymidterne.  Eksempelvis skal der være øget opmærksomhed på at etablere nye 

attraktioner, kommunale funktioner som f.eks. institutioner samt boliger og grønne 

områder i bymidterne.  

For at skabe øget liv i bymidterne skal de fortættes, og der skal arbejdes for at 

iværksætte nye anvendelser af eksisterende bygninger og pladser. Eksempelvis kan 

den tidligere ”Martinfabrik” tænkes som iværksættersted (som Spinderihallen i Vejle), 

der kan etableres midlertidige aktiviteter på Værkergrunden, opsættes fodboldmål på 

Rådhuspladsen eller –parken, der kan åbnes for mere uformel brug af Kulturhuset 

Kappelborg eller etableres  ”attraktive steder” på vejen imellem uddannelsessteder og 

banegård, hvor særligt de unge færdes naturligt. 

Løsning af regnvandsproblemer kan tænkes ind i og finansiere fornyelser i byerne. 

 

Fokus på processen 

Der skal øget fokus på processen, der skal medvirke til at skabe forandringerne. 

Der skal særligt sigtes mod en proces, der kan skabe ejerskab til byen hos de unge. De 

skal lokkes ud i gadebilledet og opfordres til at komme mere aktivt på banen og selv 

bidrage til at skabe nye muligheder for ophold og aktiviteter.  

Samtidig skal kommunen strække sig for at skabe et råderum og understøtte unges 

spontane idéer, når situationerne opstår. 

Generelt skal kommunen sigte mod at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”. 

 

Fokus på at skabe et nyt image  

Af hensyn til den fremtidige bosætning og tiltrækning af arbejdskraft skal der arbejdes 

på at forandre kommunens dårlige image, som er forårsaget af dårlig økonomi, politisk 

uenighed mv. 
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En dominerende forestilling om kommunen som et sted med meget høj arbejdsløshed, 

manglende oplevelses- og jobmuligheder skal ændres. De gode og interessante jobs, 

nærheden til lufthavn og storbyer (Aalborg og Gøteborg), kulturtilbud i området mv skal 

understrege de gode muligheder for at leve ”det hele liv” i kommunen.    

Der skal være et særligt fokus på dem, der allerede har tilknytning til stedet.  

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Bent Pedersen, Ida Skov, Ole Rørbæk, Mette Hardam, Bjarne Kvist og Anders Brandt. 

Christian Roslev og Marianne Ellersgaard 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på tværs af udvalgene 

Indsatsen for at skabe synlighed omkring Frederikshavn Kommune som en kommune i 

fremdrift, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, at arbejde og at bo, skal skærpes.  

Behovet for at styrke kommunikationsindsatsen går på tværs af de fem temaer, der 

blev drøftet på byrådsseminaret. Der ligger således en fælles kommunikationsopgave 

på tværs af de politiske udvalgsområder. 

 

Beslutningstema på Økonomiudvalgets område 

Der er et udtrykt behov for at synliggøre og tegne en klar profil af Frederikshavn 

Kommune.  

En skarpere profilering og synliggørelse af Frederikshavn Kommunes styrkepositioner 

forudsætter en målrettet kommunikationsstrategi og en indsatsplan for, hvilke konkrete 

tiltag der skal sættes i gang for at lykkes med kommunikationen. 

Vi skal opretholde det permanente tryk og et kontinuerligt flow af historier for at danne 

nye billeder i folks bevidsthed om, hvad Frederikshavn Kommune er, hvad vi kan, hvad 

vi har, og hvor vi er på vej en. Det kan vi ikke, som vi er gearet lige nu. 

Et beslutningstema for Økonomiudvalget er derfor: 

Hvordan tilvejebringer vi det nødvendige set up for, at dette kan bringes frem? 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Hvad vil vi være kendte for? 

Vi vil være kendte som den kommune, der er bedst til at byde nye medborgere 

velkomne! 

Vi vil fordomsfrit sige ”velkommen” til vores borgere, der kommer ude fra og sige, at her 

er der job og muligheder for at leve ”det hele liv”. 

 

Hvem vil vi gerne tiltrække? 

Vi skal have modet og handlekraften til at byde nye borgere velkomne - det gælder 

også udenlandske medborgere. 

 
 Arbejdskraft, der har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger 

(når vi er sikre på, at arbejdspladserne er der) 

 Nye indbyggere, der kan skabe liv og udvikling i lokalsamfundene 

 Nye virksomheder, der kan skabe job og styrke klyngerne indenfor de fire 

vækstspor 

 Turister, der får lyst til at vende tilbage til kommunen på nye besøg. 

 

Hvilken fortælling vil vi skabe om vores lokalsamfund? 

Vi skal fortælle i det ganske land og udland, at vi har arbejdspladser på vej ind, og vi 

har en bosætningspolitik, der sigter på at stille os til rådighed for potentielle nye borgere 

og tilflyttere og understøtte dem i at kunne leve ”det hele liv” i Frederikshavn Kommune. 

Fortællingen om vores lokalsamfund rummer en række perspektiver, som understøtter 

det, vi gerne vil være kendte for! Vi skal blive meget bedre til at fortælle de gode 
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historier, som kan medvirke til at styrke kommunens image. Vi skal i vores 

kommunikation synliggøre alt det positive, der er særegent for Frederikshavn 

Kommune, og som kan danne nye billeder i bevidstheden hos de mennesker, der ikke 

kender Frederikshavn Kommune, eller som har et billede af stedet baseret på fortiden. 

 

Nogle af de karakteristika, der gør Frederikshavn Kommune særegen, er – nævnt i 

vilkårlig rækkefølge: 

 
 Vi giver ikke op 

 Vi tør godt 

 Vi ser muligheder fremfor begrænsninger 

 Vi finder altid en vej – ”overlevelsesånd” 

 Vi er en kombination af forskellige sindelag 

 Vi er mangfoldige i forvejen  

 Vi gør Danmark større for egne midler 

 Vi er porten til verden 

 Vi er mere kendte i Brüssel end i København 

 Vi er en del af en global verden  

 Dynamisk, inspirerende og innovativ: Vi har en perfekt størrelse til at sætte nye 

eksperimenter i gang og teste, om det virker – fx Energibyen 

 Vi er en kommune i rivende udvikling på alle fire vækstspor 

 Vi investerer i fremtiden – bl.a. havneudvidelserne. 

Hvad vil vi som politikere sigte imod og satse på inden for vores tema? 

Vi vil satse på et tæt samarbejde med erhvervsvirksomhederne om at være 

ambassadører ude i verden for, at Frederikshavn Kommune er et godt sted at drive 

virksomhed i. Det er vigtigt, at de virksomheder, der er her, går ud og anbefaler 

Frederikshavn Kommune som en erhvervsvenlig kommune.  

 

Vi skal tættere på de gode historier om familier, der er flyttet til kommunen, og som 

oplever, at de her kan leve ”det hele liv” – uanset om de er danske eller er flyttet her til 

fra udlandet. 

 

Vi skal understøtte, at virksomheder, borgere og andre, der vil os det godt, har 

muligheden for at fortælle de gode historier om, hvorfor det er attraktivt at drive 

virksomhed, at arbejde, at bo og at leve i Frederikshavn Kommune, fordi de gode 

historier, der går fra mund til mund er den bedste måde at tiltrække nye virksomheder 

og nye borgere, 

 

Vi skal arbejde endnu mere målrettet med tiltrækning af nye virksomheder og 

rekruttering af arbejdskraft, der bosætter sig i kommunen. 

 

Vi skal derfor sætte os nogle klare mål og følge op på de tiltag, vi sætter i gang. Det 

kan konkret handle om at tiltrække nye virksomheder, der kan sammen med 

eksisterende virksomheder kan medvirke til at danne nye stærke klynger indenfor de 

fire vækstspor på samme vis, som det er tilfældet med den maritime klynge i dag. 

 

Hvor meget, hvordan og sammen med hvem vil vi investere? 

Vi skal styrke musklerne i Erhvervshus Nord og i Udvikling og Erhverv for at sætte 

mere kraft under indsatsen med at rekruttere arbejdskraft, tiltrække nye virksomheder 

og udvikle vores styrkepositioner indenfor de fire vækstspor. 
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Vi skal afsætte et væsentligt beløb - fx 1 mio. kr. om året til opsøgende arbejde for at 

tiltrække nye virksomheder til kommunen. Det kunne også være i et samarbejde med 

nabokommunerne. 

 

Vi skal sætte alle de mange, gode frivillige kræfter i Frederikshavn Kommune i spil i 

indsatsen for at tage godt imod vores gæster og nye borgere. 

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Jens Hedegaard Kristensen, Bahram Dehghan, Lars Møller, Irene Hjortshøj, Frode 

Thule Jensen, Mogens Brag, John Kristensen, Karin Rasmussen 

  



 

 

 

 

 

 

Side13/15 VELFÆRD 
 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Det politiske budskab er, at vi skal investere i fællesskabet!  

 
1. Vi skal investere i forebyggelse – så vi får færre udsatte 

2. Vi skal investere i velfærdsteknologi – og dermed understøtte borgerens 

selvhjulpenhed og livskvalitet.  

De fagudvalg, der træffer beslutninger vedrørende velfærdsområdet, vil på baggrund af 

inputs fra byrådsseminaret og den formulerede politik få præsenteret beslutningsoplæg 

vedrørende: 

 
 Forslag til hvordan der kan ”investeres” i evidensbaserede tidlige og 

sammenhængende indsatser inden for og på tværs af fagcentre og 

faggrænser? 

 Forslag til nye investeringsområder for velfærdsteknologi? 

 Forslag til hvordan kommunen bedst kommunikerer det politiske budskab om 

fokus på borgerens selvhjulpenhed?  

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Politik: ”Den, der kan selv, skal selv” 

I temadrøftelsen vedrørende velfærd var der bred opbakning til politikformulering 

omkring: ”Den, der kan selv, skal selv”, som har været retningsgivende i forhold til 

budgetlægningsprocessen for 2015. Politikken skal være med til at sikre, at vi fortsat 

kan tage os af de svageste i samfundet. 
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Fokus på borgerens ressourcer og behov 

Det er centralt i det politiske budskab, at borgerne selv skal være med til at bestemme i 

deres liv – og også selv være med til at tage konsekvenserne af deres valg. Der skal 

være fokus på, at alder og diagnoser ikke har noget at gøre med behov for hjælp. Det 

er et spørgsmål om borgerens funktionsniveau, om borgeren har behov for støtte og 

hjælp. 

 

Spørgsmålet, om hvad og hvor meget (ydelsesniveau) det offentlige skal stå for, blev 

også drøftet. Det blev i den forbindelse pointeret, at der ikke skal være en ”ydelses-

automatik” – at man ikke pr. automatik har ret til det samme som naboen, eller til at få 

hjemmehjælp ”fordi man er blevet gammel”. 

Vi skal væk fra at gøre det for borgerne, og i stedet for udvikle og motivere borgerne til 

selv at gøre det! 

 

Styrke fællesskabet 

Ensomhed udgør et af de største sociale problemer. Men kommunen kan og skal ikke 

være borgernes sociale relation. Derimod skal kommunen i højere grad arbejde på at 

bringe borgeren ind i sociale fællesskaber.  

 

Det er borgerne, der er velfærdsproducenterne. Vi skal have udfoldet, hvad det betyder 

og medfører i praksis. Alle skal føle, at der er behov for alle! 

Vi skal også blive bedre til at definere, hvad det er, kommunen kan på det sociale og 

sundhedsmæssige område. Det handler fx om muligheden for at skabe helhedsblik i 

forhold til det sociale, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Vi skal arbejde på at 

skabe helhed og sammenhæng på tværs af kommunale indsatser. 

 

Tidlig indsats og forebyggelse 

Tidligere har vi haft fokus på at finde besparelser i forhold til det forebyggende for at få 

råd til det specialiserede. Dette fokus har været med til at indskrænke normalområdet, 

idet pengene i stigende grad er anvendt til det specialiserede. Det har så at sige 

medført en ”ond spiral”, hvor mere specialisering har ført til yderligere indskrænkning af 

normalområdet. Der er tid til et perspektivskifte, hvor vi satser på mere forebyggelse og 

tidlige indsatser med henblik på at få færre udsatte. 

 

Vi skal forebygge social isolation fx ved at fokusere på, hvordan vi kan være med til at 

skabe inklusion i normalområdet. Det kræver, at vi er villige til at investere og til i højere 

grad at se kommunale indsatser (og midler) på tværs af fagenheder og faggrænser. 

Forebyggelse starter hos børnene. ”Børn bestemmer ikke, hvilke forældre de har, så 

derfor kan vi ikke lægge ansvaret over på forældrene”. Indsatserne skal være 

evidensbaserede, dvs. at vi hele tiden skal vurdere, hvornår vores indsatser nytter 

noget – og vi skal have fokus på, at vi ikke sætter ind for sent med vores indsatser. 

Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til alle sociale og 

sundhedsmæssige indsatser. Det medfører, at der skal omprioriteres midler, så vi 

sætter ind med rette indsats på rette tidspunkt. 

 

Vi skal have modet til at omprioritere og investere – og have tålmodighed til at se 

afkastet! 

 

 



 

 

 

 

 

 

Side15/15 
Velfærdsteknologi 

Det blev bl.a. drøftet, om brugen og udbredelsen af velfærdsteknologi giver et ”koldt” 

samfund? Svaret er ”nej”, da det derimod er forbundet med stor værdighed at ”kunne 

mest muligt selv”. Vi skal tænke på, hvad borgerne selv kan blive i stand til ved hjælp af 

teknologi. Det handler også om, at kommunen ikke kan levere socialt samvær til 

borgerne i forbindelse med udøvelse af støtte og hjælp til borgeren. Kommunen skal 

understøtte borgerens sociale relationer. 

 

Velfærdsteknologi vs. Arbejdsmiljø? Skaber vi et dårligt arbejdsmiljø ved hjælp af 

teknologi til fx plejeopgaver. Svaret er ”nej”, da plejepersonalet fortsat skal tage sig af 

og yde hjælp til de svageste. Derimod kan velfærdsteknologi bidrage til et bedre 

arbejdsmiljø ved fx at minimere tunge løft og belastende arbejdssituationer. 

Timingen er rigtig i forhold til at investere i velfærdsteknologi – og vi skal turde 

investere, selv om der ikke er et umiddelbart pay-off! 

 

Kommunikation 

Vi skal hele tiden sørge for at forventningsafstemme kommunale indsatser med 

borgerne. Det skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 

Kommunen understøtter og motiverer borgeren til at udnytte ressourcerne i eget liv. Vi 

skal kort sagt opstille fælles mål med borgeren – og formulere målene, så det er muligt 

at følge op på, om de iværksatte indsatser virker og/eller har effekt for borgerens grad 

af selvhjulpenhed og livskvalitet. 

 

Borgerne skal have tillid til, at de kan få hjælp, når de har behov for det. Men der skal 

samtidig være fokus på, at flere penge ikke nødvendigvis fører til bedre velfærd.  

Der er også opmærksomhed på, at enkeltstående eksempler ikke skal sætte 

dagsordenen for området – og at man aldrig kan ”mætte” velfærdsområdet! 

 

GRUPPEMEDLEMMER: 

Karl Falden, Peter E. Nielsen, Helle Madsen, Jørgen Tousgaard og Brian Kjær. Rikke 

Albrektsen og Mette Brandt 
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Indkomne bemærkninger 

 

 
Teknik- & Miljøcentrets 

bemærkninger 
1. a Vejdirektoratet (VD)  
Oplyser, at VD ikke finder anledning til at gøre 
indsigelse imod planforslagene efter planlovens 
§ 29, stk. 3. Det forudsættes dog:  
 
• at vejadgangsforholdene, før realiseringen af 

lokalplanen, kan endeligt godkendes af VD 
efter lov om offentlige veje, jævnfør § 70, stk. 
3 og  

• at ombygningen af statsvejen Jerupvej, ud for 
ejendommen, vil blive udført efter et 
detailprojekt, der er godkendt af VD og uden 
udgift for staten af nogen som helst art, 
herunder til projektering, arealerhvervelse, 
anlæg og tilsyn med anlægsarbejdet 

 
VD oplyser uddybende, at etableringen af Farm 
Fun har givet anledning til trafikale problemer 
på Jerupvej. Som følge heraf lægger VD vægt 
på, at adgangsforholdene fra Jerupvej forbedres 
inden lokalplanen realiseres. VD har tidligere 
tilkendegivet, at det må påregnes, at både 
nuværende Farm Fun og det område 
lokalplanforslaget omfatter, skal 
adgangsbetjenes fra Jerupvej ad én og samme 
vejadgang og at der skal etableres en 
venstresvingsbane eller en passagelomme på 
Jerupvej ved denne fælles adgang.  
Som supplement til en venstresvingsbane, for 
nord-fra kommende trafikanter, oplyser VD, at 
en højresvingsbane, for syd-fra kommende 
trafikanter, også kan være en mulighed.  
 
1. b  
Det fremgår af lokalplanforslagets bestemmelse 
13, at Frederikshavn Kommune vil søge servitut 
om forbud mod beplantning nærmere end 25 m 
fra Jerupvej ophævet. Servitutten har ”Hjørring 
Amts Vejvæsen” som påtaleberettiget. 
Forbuddet var i sin tid etableret for at undgå 
sneansamling til ulempe for færdslen på 
Jerupvej. Af hensyn til trafiksikkerheden er VD, 
der har overtaget påtaleretten, nu mere 
interesseret i at få etableret en slørende tæt 
beplantning langs Jerupvej, hvilket også er 
sikret med lokalplanforslagets bestemmelse 7.6.  
På den baggrund er VD indstillet på at aflyse 
servitutten og har allerede iværksat en 
aflysning. 

Ad. 1.a 
Center for Teknik & Miljø har forud for 
udarbejdelse af lokalplanforslaget bl.a. været i 
dialog med VD. Det fremgår således allerede af 
lokalplanforslagets afsnit 8 ”Vej, stier og 
parkering” bestemmelse 8.1, at vejadgang til 
lokalplanområdet skal ske fra hovedlandevej 
438 ( Jerupvej ) via eksisterende  vej i km 18.375  
til Farm Fun. 
Det fremgår at forslagets Redegørelsesdel, at 
der, af hensyn til trafiksikkerheden og 
fremkommeligheden på Jerupvej, etableres en 
venstre-svingsbane eller en passagelomme efter 
Vejdirektoratets vilkår, for at godkende 
udstykningen. 
 
Det fremgår af lokalplanens bestemmelse 14 
”Tilladelse fra andre myndigheder” bl.a. at  
uanset foranstående bestemmelser må der ikke 
foretages ændringer af eksisterende lovlige 
forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra 
Vejdirektoratet, vedrørende adgang fra 
Jerupvej. 
Det er således Centret opfattelse at det allerede 
er sikret, at vejadgangen til feriehotellejlig-
hederne etableres under hensyntagen til 
trafiksikkerheden på hovedlandevejen og i 
dialog med VD. 
Der kan ikke i en lokalplan træffes bestemmelse 
om hvem der skal betale for opførelse af en 
bygning eller et anlæg. VD har allerede skriftligt, 
overfor ejeren af Farm Fun, stillet det som et 
vilkår at ombygningen af statsvejen Jerupvej, ud 
for ejendommen, vil blive udført efter et 
detailprojekt, der er godkendt af VD og uden 
udgift for staten af nogen som helst art, 
herunder til projektering, arealerhvervelse, 
anlæg og tilsyn med anlægsarbejdet. 
  
Ad. 1.b 
Tages til efterretning 
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1. c  
VD har vanskeligt ved, på baggrund af 
lokalplanforslaget, at vurdere, om skiltningen i 
lokalplanområdet vil komme i strid med: 
• forbuddet imod friluftsreklamer i det åbne 

land, efter naturbeskyttelseslovens § 21  
•  vejbyggelinjebestemmelser nærmere 20 m af 

Jerupvejs midte, tinglyste efter lov offentlige 
veje § 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
Gør indsigelse imod lokalplanforslaget efter 
planlovens § 29, stk. 1 og imod forslag til 
kommuneplantillæg nr. 09.54  efter planlovens 
§ 29, stk. 3.  
Gør opmærksom på, at planforslagene ikke kan 
vedtages endeligt før der er opnået enighed om 
de nødvendige ændringer og Naturstyrelsen 
skriftligt har frafaldet indsigelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 1.c 
Det fremgår af lokalplanens bestemmelse 6 om 
bebyggelsens udseende at: 
  
”6.10 Orienteringsskilte 
Ud over firma- og logoskilte må der inden for 
området kun opstilles fælles oplysnings- og 
henvisningsskilte. Skilte skal udformes med 
henblik på at orientere og må ikke virke 
dominerende. Skiltene skal med vejmyndig-
hedens tilladelse placeres i vejens rabatareal 
eller på bygningernes murværk”. 
 
Bestemmelsen retter sig overvejende mod 
regulering af skilte indenfor området. 
 
Det er alene af Redegørelsesdelen, at det 
fremgår, at opsætning af skilte inden for en 
vejbyggelinje kræver godkendelse af VD. Der 
kan indarbejdes bestemmelse i lokalplanen, der 
præciserer, at opsætning af skilte, der 
henvender sig til trafikanterne på 
hovedlandevejen, skal ske efter ansøgning og 
godkendelse af VD. 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
At der tilføjes bestemmelse 7.12 med 
følgende ordlyd: 
Opsætning af skilte der henvender sig til 
trafikanterne på hovedlandevejen skal ske 
efter ansøgning og godkendelse af 
Vejdirektoratet. 
 

 
Ad. 2 
Center for Teknik og Miljø har inviteret 
Naturstyrelsen (Nst.) til landsdelen og der har 
været afholdt flere møder med besigtigelse af  
bl.a. området omfattet af lokalplanforslaget.  
 
Naturstyrelsen har nu skriftligt meddelt at de 
frafalder indsigelsen. Det forudsætter, at 
lokalplanens redegørelsesdel - afsnittene om 
”Eksisterende forhold” og ”Lokalplanens 
sammenhæng med anden planlægning” 
suppleres med oplysninger der tydeliggør, at 
lokalplanen tilgodeser de statslige interesser 
samt at lokalplanens bestemmelse 4. 1 ændres 
(se under 2e). 
 
I dialogen med Nst. er de følgende 
bemærkninger bl.a. fremført overfor Styrelsen: 
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2a 
Efter planloven skal eksempelvis ferie- og 
fritidsanlæg i kystnærhedszonen baseres på 
reelle behov og realistiske forventninger 
til udviklingen i den regionale og lokale 
turisme.  Efter Naturstyrelsens opfattelse 
indeholder redegørelserne til planforslagene 
ikke kommunalbestyrelsens vurdering af 
behovet for yderligere 70 nye fritliggende 
hotelferielejligheder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b 
Efter planloven må ferie- og fritidsanlæg i 
kystnærhedszonen ikke placeres som 
enkeltanlæg, der opsplitter ubebyggede 
kyststrækninger. Indtil det lokalplanlagte 
sommerhusområde syd for lokalplanområdet er 
fuldt udbygget vil de 70 hotelferielejligheder 
fremstå som enkeltanlæg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ad. 2a 
Det fremgå af lokalplanforslagets Redegørelse s. 
12 -13 at det er byrådets Turismeredegørelse fra 
2011, der danner baggrund for planforslagene.  
Flere undersøgelser peger på, at de eksisterende 
hotel- og feriefaciliteter er af ”ældre dato” og at 
turisterne oplever eksisterende overnatnings-
faciliteter som ”nedslidte”. Der er et stort behov 
for en fornyelse og modernisering af turisme-
produkterne, herunder hotel- og ferieover-
natningsfaciliteterne, i Nordjylland. 
Byrådet ønsker med planforslagene at medvirke 
til, at der kan finde en fornyelse sted af hotel- og 
ferieovernatningsfaciliteterne. 
Behov for udbygning og fornyelse af over-
natningsfaciliteterne i Ålbækområdet er ikke 
konkretiseret. 
Mange nordmænd, særligt fra den sydlige del af 
landet, ønsker at erhverve fast ejendom, f.eks. 
som sommerbolig, i Nordjylland. Det er 
vurderingen, at ca. 100.000 nordmænd har den 
nødvendige tilknytning til Danmark, og derved 
opfylder de formelle regler, for at erhverve fast 
ejendom i Danmark.  
 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
At indsigelse/bemærkninger ikke giver 
anledning til ændringer i planforslagene. 
 

 
 
Ad. 2b 
Center for Teknik & Miljø er ikke af den 
opfattelse, at hotelferielejlighedernes placering 
er i strid med planloven.  
Det er ikke Centret opfattelse at projektet 
opsplitter en ubebygget kyststrækning. Centret 
ser nærmere projektet som en ”udfyldning” af et 
ubebygget ”hul” på kyststrækningen. 
 
Vurderingen bygges på følgende, der refererer 
til kortbilaget bagest i notatet – s. 15: 
Der er 500m - 750m fra lokalplanområdet til 
Ålbæk bys nuværende afgrænsning imod syd. 
Den overvejende del af arealet imellem den 
nuværende afgrænsning af Ålbæk og 
lokalplanområdet er omfattet af 
kommuneplanen. Arealet er udlagt til og 
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anvendes til hhv. Rekreativt område 
(Campingplads) Sommerhusområde og 
Rekreativt område (Mini sommerland). Det er 
alene et areal på ca. 125 m imellem den nordlige 
afgrænsning af eksisterede Mini sommerland og 
de arealer der er omfattet af kommuneplanen 
(Sommerhusområdet), der er ”uplanlagt” - det 
vil sige ikke omfattet af Kommuneplanen. 
 
Det område der er omfattet af planforslagene 
udgør en del af det område der i kommune-
planen er udlagt til Rekreativt formål Mini 
sommerland. Området er i dag omfattet af 
Lokalplan 177-L.   Feriehotellejlighederne 
integreres i og skal drives sammen med Mini 
sommerlandet.  
Umiddelbart syd for området omfattet af 
planforslagene ligger et sommerhusområde. Det 
er rigtigt, at sommerhusområdet endnu ikke er 
fuldt udbygget og at hotelferielejlighederne 
derfor ikke fra dag ét vil komme til at ligge 
”skulder ved skulder” med et Mini sommerland 
og et sommerhusområde. Centret kender ikke til 
sommerhusområder der er udbygget over så 
kort en periode at de i en årrække ikke er 
fremstået i landskabet som enten beliggende 
alene eller på ”bar mark”. Der foregår løbende 
udbygning af sommerhusområdet. Det er i 
sagens natur usikkert hvornår 
sommerhusområdet er fuldt udbygget. 
 
Feriehotellejlighederne henvender sig til ét 
kundesegment, sommerhusbebyggelse 
henvender sig til et andet. 
 
Hverken sommerhusområdet eller 
feriehotellejlighederne vil dog fremstå i 
landskabet som enkeltanlæg. Både 
sommerhusområdet syd for lokalplanområdet 
og Minisommerlandet Farm Fun er omgivet af 
beplantning og er derfor ikke synlige set fra 
hovedlandevej 438. På grund af 
terrænforholdene – kystklitter mv. er 
områderne heller ikke synlige set fra kysten.   
 
Projektet ”opsplitter” heller ikke kystlandskabet, 
i betydningen at det afskærer offentligheden 
adgangen til Kattegatkysten. Ved etablering af 
stiforbindelser øst-vest i lokalplanområdet 
sikres offentligheden fortsat adgang til 
Kattegatkysten/stranden. 
 
Hotelferielejlighederne opføres som en lav 
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2c 
Det er statslige krav, at nye ferie- og 
fritidsanlæg skal placeres i tilknytning 
til eksisterende byer eller større ferie- 
og fritidsanlæg.  
Nye byzonefunktioner i kystnærhedszonen skal 
placeres i tilknytning til eksisterende byzone og 
drejes ind i landet. Naturstyrelsen ser ikke at 
disse krav er tilgodeset i planerne for de 7o 
hotelferielejligheder.  
 
 
 
 
 
 
 

bebyggelse, der ”holdes ved jorden”. En 
overvejende del af det byggeri lokalplanforslaget 
skal skabe mulighed for må maksimalt gives en 
højde på 6 m. De udvendige bygningsdele 
udføres i materialer og gives farver der passer 
naturligt ind i kystlandskabet. 
Hotelferielejlighedernes ubebyggede arealer 
bearbejdes landskabeligt.  Opholdsarealer 
udlægges som naturarealer og interne veje 
udlægges i grus, hvilket yderlige vil få projektet 
til at falde naturligt ind i landskabet. Mod 
hovedlandevejen etableres en tæt beplantning af 
egnstypiske træer og buske. 
 
Centret er derfor ikke enig i at lokalplanområdet 
– hverken visuelt eller funktionelt – vil fremstå 
som et enkeltanlæg, der opsplitter en ubebygget 
kyststrækning.  
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
 
At der som indledning til Redegørelsens 
afsnit Eksisterende forhold s. 9 tilføjes: 
 
Aalbæk by er en lokalby med et 
indbyggertal på små 2.000 indbyggere. 
Byen har flere dagligvarebutikker, relativt 
stort udvalg af udvalgsvarebutikker, 
restaurationer, kro og servicevirksomheder. 
Havnen er netop udvidet med flere 
bådpladser, og der er udlagt flere arealer til 
byudvikling. 
 

 
 
Ad. 2c 
 
Lokalbyen Ålbæk er en eksisterende by i byzone.  
Der er udlagt nye byudviklingsområder i Ålbæk. 
Der er 1500m fra lokalplanområdet til Ålbæks 
centrum med dagligvarebutikker og 
udvalgsvarebutikker. Som nævnt under Ad.2 b 
er der 500m fra lokalplanområdet til Ålbæk bys 
nuværende afgrænsning (byzone) imod syd.  
Hovedlandevej 438 (Frederikshavn – Skagen) 
Jerupvej, der afgrænser lokalplanområdet mod 
vest, forbinder området med Ålbæk by. Jerupvej 
er udstyret med cykelsti i begge vejsider.  
Det eksisterende mini-sommerland Farm Fun, 
der ligger umiddelbart syd for Ålbæk by, 
betragtes som et ferie- og fritidsanlæg – ikke et 
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stort af slagsen, men et ferie- og fritidsanlæg, 
der er velbesøgt i sommerhalvåret. 
Lokalplanområdet ligger lige syd for og i 
umiddelbar forlængelse af eksisterende Mini 
sommerland Farm Fun. De hotelferielejligheder 
lokalplanforslaget skal skabe mulighed for skal 
drives sammen med Mini sommerlandet. 
Centret er således af den opfattelse, at 
placeringen af det nye ferie- og fritidsanlæg - 
hotelferielejlighederne er i overensstemmelse 
med planloven.  
 
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og 
skal forblive i landzone. Lokalplanforslaget skal 
således ikke skabe mulighed for etablering af en 
ny byzonefunktion. Centret er ikke af den 
opfattelse, at det nye ferie- og fritidsanlæg – 
hotelferielejlighederne – skal betragtes som en 
byzonefunktion.  
  
Hotelferielejlighedsprojektet kan ikke ”drejes 
ind i landet”. Jerupvej og jernbanelinjen 
Frederikshavn – Skagen udgør en væsentlige og 
uoverstigelige barrierer for det. 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
 
At der til Redegørelsens afsnit Lokalplanens 
sammenhæng med anden planlægning – 
underafsnittet Kystnærhedszonen s. 16 – 
som næstsidste afsnit - tilføjes: 
 
Den planlagte kystnære placering af 
hotelferielejlighederne er desuden valgt ud 
fra den korte afstand til eksisterende 
velfungerende by Aalbæk, nærheden til 
eksisterende minisommerland Farm Fun 
(som hotelferielejlighederne skal drives 
sammen med) og at Aalbæk by, Farm Fun 
minisommerland og hotelferielejligheder er 
hinandens forudsætninger.  
Den kystnære placering er en attraktion i 
sig selv og vil medvirke til, at stedet kan 
blive velfungerende med kort afstand - og let 
adgang til Kattegats kyst og familievenlige 
badestrand. 
Desuden kan projektet ikke placeres vest for 
hovedvejen/jernbane idet både 
Skagensbanen og hovedvej 438 udgør en 
barriere for hotelgæsternes sikkerhed og 
adgang til kysten. 
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2d 
Der kan kun planlægges for nye arealer til 
byzone eller arealer i landzone såfremt der er 
en særlig planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelse for kystnær 
beliggenhed. 
 
Naturstyrelsen vurderer, at redegørelsen for 
planlægning af de 70 hotelferielejligheder ikke i 
tilstrækkelig grad dokumenterer behovet for 
den påtænkte lokalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ad. 2d 
Som tidligere anført under Ad. 2 a er det 
byrådets Turismeredegørelse der danner 
baggrunden for planforslagene. I 
Turismeredegørelse er der bl.a. fastlagt 
landskabelige og arkitektoniske principper for 
lokalisering samt principper for lokalisering af 
overnatningsanlæg. Det er Centrets opfattelse, 
at planforslagene er en opfølgning på et solidt 
og opdateret beslutningsgrundlag.  
 
Ved at udvikle området syd for Ålbæk lettes 
overnatningspresset på Skagen i 
sommermånederne, overnatningsfaciliteterne 
fornys og mulighederne for helårsturisme 
styrkes.  
Den særlige planlægningsmæssige og 
funktionelle begrundelse for at etablere 
hotelferielejlighederne umiddelbart syd for 
eksisterende det minisommerland er, at: 
• hotelferielejlighederne skal drives sammen 

med minisommerlandet 
• projekt vil medvirke til at skabe et større 

sammenhængende ferie- og fritidsområde 
syd for Ålbæk  

• projektet vil støtte op om Ålbæk by og byens 
handels- og servicefunktioner.   

 
Ålbæk by, det eksisterende Minisommerland 
Farm Fun og de hotelferielejligheder, 
planforslagene skal skabe mulighed for, er 
hinandens forudsætninger. 
 
Lokalplanens redegørelse kan suppleres med 
den særlige planlægningsmæssige og 
funktionelle begrundelse for behovet for den 
kystnære placering/ den påtænkte lokalitet. 
 
Redegørelsen kan - jfr. tidligere – 
præciseres/suppleres med oplysninger om: 
• Den korte afstand til eksisterende by Ålbæk 
• Nærheden til eksisterende Minisommerland 

Farm Fun som hotelferielejlighederne skal 
drives sammen  

• At Ålbæk by, Mini sommerland og 
hotelferielejligheder er hinandens 
forudsætninger. 

• Den kystnære placering er en attraktion i sig 
selv 

• Den korte afstand og lette adgang til 
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2e 
Naturstyrelsen vurderer, at lokalplanforslagets 
bestemmelse 4.1 er i strid med planlovens § 5a, 
stk. 1. nr. 3 hvor det bestemmes, at der ikke 
må udlægges nye sommerhusområder i 
kystnærhedszonen.  
Forslagets bestemmelse 4.1 skaber mulighed for 
at de enkelte hotelferielejligheder kan 
udstykkes individuelt med grundstørrelser 
svarende til sokkel, terrasse og lignende. 
Samtidig fraviges bygningsreglementets 
bestemmelser om bebyggelsesprocent, 
grundstørrelse, højde/afstand til skel, 
tagudhæng og vinduer i skel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kattegats kyst og familievenlige badestrand 
 
Redegørelsen kan suppleres med oplysninger 
om: 

 
• At projektet ikke kan placeres vest for 

hovedveje/jernbane idet både 
Skagensbanen og hovedvejen 438 udgør 
barrierer for hotelgæsternes adgang til 
kysten.  

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
 
Se indstilling under Ad. 2c 
 

 
 
Ad. 2e 
Der er ikke tale om et nyt sommerhusområde, 
men et hotel - drevet efter planlovens 
bestemmelser om hoteldrift.  Hotellet udformes 
som individuelle hotelferielejligheder med egen 
indgang, hvortil der etableres reception og 
restauration. Hotelferielejlighederne er 
beliggende indenfor lokalplanens delområde 1 
jfr. planens kortbilag B. Reception og 
restauration er beliggende indenfor delområde 
2. 
 
Bebyggelsen vil ikke fremstå som 
sommerhusbebyggelse. Den bebyggelsesplan 
der knytter sig til lokalplanforslaget sikrer en 
væsentlig tættere bebyggelse end et 
sommerhusområde, men med et attraktivt 
åbent areal imellem bebyggelsen og kysten.  
 
Center for Teknik og Miljø har foreslået ejeren 
af Farm Fun i samråd med rådgiver formulerer 
lokalplanens bestemmelse 4.1 således, at den 
tilgodeser de statslige interesser. 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
 
At der i Redegørelsesdelen under afsnittet 
Lokalplanens formål og indhold s. 12 tilføjes 
flg. som næstsidste afsnit: 
 
Der er tale om et hotel, der er drevet efter 
hotel- og restaurationslovgivningen 
bestemmelser, hvilket vil sige en selvstændig 
virksomhed, der modtager overnattende 
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3. Danmarks Naturfredningsforening 
(DN) Fr.havn/Læsø 
 
Gør indsigelse imod lokalplanforslaget idet de 
er af den opfattelse, at det er: 
• til skade for de landskabelige herligheds-

værdier, som kommunen gerne vil profilere 
sig på   

• i strid med gældende regler og praksis for 
fysisk planlægning i det åbne land. 

 
Spørger:  
• Hvad vi skal med endnu et 

kæmpeferiecenter?  
• Er der nogen, der synes det går for godt med 

Hotel Skagen Strand i Hulsig?  
• Hvorfor tro på at ejeren af Farm Fun vil være 

bundet op på hotelpligten?  
 
Mener det snare er reglen end undtagelsen, at 
hotelejer får hotelpligten ophævet. Med 

gæster med mulighed for servering. Hotellet 
udformes med individuelle 
hotelferielejligheder beliggende så tæt 
sammen, at hotellet opfylder reglerne for 
samlet beliggenhed. Med det formål at sikre, 
at området ikke vil kunne betragtes som en 
slags sommerhusområde, indeholder 
lokalplanen bestemmelser om, at området 
ikke kan udstykkes i individuelle 
grundstykker eller som sokkelgrunde. 
Lokalplanområdet kan således højst 
udstykkes i 2  ejendomme, der henholdsvis 
indeholder: 
• Ferielejlighederne i delområde 1 med 

fællesfaciliteter som reception og 
morgenmadsrestaurant i delområde 2. 

• Den resterende del af delområde 2, der 
omfatter eksisterende bolig samt turisme 
og fritidsformål, herunder aktivitetshal 

 
At bestemmelse 4.1 ændres til: 
 
Området kan udstykkes i op til 2 
ejendomme, der henholdsvis indeholder: 
• Ferielejlighederne i delområde 1 med 

fællesfaciliteter som reception og 
morgenmadsrestaurant i delområde 2. 

• Den resterende del af delområde 2, der 
omfatter eksisterende bolig samt turisme 
og fritidsformål, herunder aktivitetshal 

 
 
Ad. 3 
 
Det er Nordjyllands Amt der har kortlagt og 
vurderet de landskabelige kvaliteter i 
Nordjylland. Det område lokalplanforslaget 
omfatter, udgør ikke en del af det Nordjyllands 
Amt i Regionplan 2005 har karakteriseret som 
Særligt værdifulde landskaber. De særligt 
værdifulde landskaber fremgår af 
Kommuneplanens kortbilag og er vist på 
kortbilag bagest i Indsigelsesnotatet – s. 15. 
  
Det er Center for Teknik & Miljøs vurdering at 
lokalplanens bestemmelser sikrer, at opførelse 
af de 70 feriehotellejligheder sker under 
hensyntagen til områdets landskabelige værdier. 
Bestemmelser om byggeriet ydre udtryk og 
anlæg af de ubebyggede arealer er fastlagt bl.a. 
under hensyntagen til eksisterende landskab og 
natur. Byggeriet ”holdes ved jorden” og vil ikke 
være synligt set fra stranden, hvilket er søgt 
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planforslagets indbyggede mulighed for 
udstykning af de enkelte huse ligger en 
udstykning ” lige til højrebenet”. 
 
Mener at projektet hurtigst muligt bør skrottes.  
 
Udtrykker, at turisme er en vigtig del af 
Frederikshavn Kommune erhvervsgrundlag og 
derfor skal plejes og udvikles på en fornuftig 
måde. Men med den aggressive form for 
planlægning i Skagensområdet er Kommunen i 
fuld gang med at afmontere det værn mod 
turismemæssigt kaos, som bl.a. reglerne 
omkring kystnærhedszonen er en vigtig del af.  
 
Er af den opfattelse, at hvis Kommunens 
nuværende planlægning fortsættes, vil vi om 
nogle årtier kunne se tilbage og sige: ”Det var 
der, det tog fart”, mens vi kigger ud over et 
landskab, som er blevet totalt underlagt 
markedsmekanismerne inden for 
turismeerhvervene. Spørger på den baggrund: 
”Hvem ønsker det?” 
Vedlægger DN´s brev af 24. juli 2013 til 
Naturstyrelsen hvor de beder Styrelsen gå aktivt 
ind i sagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

illustreret med visualiseringen i 
Redegørelsesdelen s. 15 samt Landskabssnit set 
fra syd bilag D s. 37 og Visualisering 1 og 2 i 
Bilag E s. 39. 
Byggeriet vil heller ikke blive synligt fra 
hovedlandevej 438.  
 
Frederikshavn Kommune har foretaget en 
Miljøscreening af lokalplanforslaget iht. Lov om 
Miljøvurdering af Planer og Programmer og 
vurderet, at forslaget ikke er omfattet af lovens 
krav om, at der skal foretages en 
miljøvurdering. Dette begrundes med, at 
resultatet af screeningen, der bl.a. omfatter 
forslagets indflydelse på landskabet, ikke giver 
anledning til at antage, at det projekt der ligger 
til grund for forslaget vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt. Screeningen var indsat som bilag 
bagest i lokalplanforslaget og var offentliggjort 
sammen med forslaget. 
Centret er således ikke enig i at projektet vil 
påvirke natur og landskab negativt. 
 
Det er ikke Centrets opfattelse at planforslagene 
er i strid med ”gældende regler og praksis” for 
fysisk planlægning i det åbne land. Al byggeri og 
anlæg i det åbne land, herunder bygninger og 
anlæg hvis anvendelse knytter sig til 
jordbrugserhvervene, er indgreb i naturen. Som 
anført ovenfor er det samlede projekt 
arkitektonisk og landskabeligt bearbejdet med 
det sigte at indpasse det i det eksisterende 
landskab. 
 
Det er ikke Centrets vurdering at et feriecenter 
med 70 hotelferielejligheder kan betegnes som 
et ”kæmpe” feriecenter.  
Èt af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor 
er Turisme. Det fremgår af lokalplanforslagets 
Redegørelse at det projekt, planforslagene skal 
skabe mulighed for, er en opfølgning af byrådets 
Turismeredegørelse fra 2011. Af den fremgår, at 
naturrelateret turisme er højt prioriteret.  
Som tidligere anført er der behov for udvikling 
og fornyelse af det nordjyske turismeprodukt. I 
den forbindelse oplyses det bl.a. at turisterne 
oplever nogle af de eksisterende turistfaciliteter 
og overnatningsmuligheder som nedslidte. Som 
anført under Ad. 2 ønsker byrådet med 
planforslagene at medvirke til at der kan finde 
en fornyelse sted af hotel- og ferieovernatnings-
faciliteterne. 
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4. ejer af ejendommen Tranebærvej 10 
9982 Aalbæk 
 
Giver indledningsvis udtryk for at det er 
visionært af Frederikshavn Kommune både at 
understøtte et helårs hotelprojekt, som med 
sikkerhed vil skaffe turisme til Ålbæk, og sikre 
helårsturisme, der vil skaffe et pænt antal nye 
lokale arbejdspladser. 
 
Er imidlertid af den opfattelse, at det står 
lysende klart, at der ikke er tale om et 
hotelprojekt, men at ansøger kun bruger 
lovgivningen om Hotelferielejligheder/ 
Sommerhuslovens regler om hoteldrift til at 
opføre sommerhuse, for senere at udstykke og 
frasælge hotelferielejligheder. 
Gør indsigelse imod lokalplanforslaget, idet: 
• forslaget åbner mulighed for at den enkelte 

hotelferielejlighed kan udstykkes  
• hotelferielejlighederne tillades udlejet mere 

end 5 nætter ad gangen 
• det forudsætter dispensation fra 

Kystnærhedszonen, Skov- og 
Strandbeskyttelseslinjerne 

 
• det vil påføre en miljøbelastning af området 
• det skaber mulighed for for høj udnyttelse af 

området 
• det ikke er belyst hvordan det vil påvirke 

Farm Funs dyrehold 
• der er ikke behov for flere sommerhuse i 

området 
• ansøger allerede er falleret 
• parkeringsforholdene er utilstrækkelige 
• oversigts- og tilkørselsforhold fra 

hovedlandevejen er yderst problematisk 
• det er urimeligt at pålægge kommunens 

skatteborgere udgift til kloakering samt 
omlægning af ledningsføring 

Er af den opfattelse, at hvis lokalplanen skal 
vedtages skal det sikres: 
• at der bliver tale om helårs hoteldrift - 

Ad. 3 (fortsat) 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
At indsigelse/bemærkninger ikke giver 
anledning til ændringer i planforslagene. 

 
 
Ad. 4 
Som anført under Ad.2 og Ad.3 er ét af målene 
med byrådets Turismeredegørelse, at øge 
mulighederne for helårsturisme i Nordjylland. 
Det vil styrke landsdelen og øge mulighederne 
for at opretholde den nuværende butiksstruktur.  
 
Som anført under Ad. 2 b er der ikke tale om et 
nyt sommerhusområde. Lokalplanens 
bebyggelsesplan sikrer en væsentlig tættere 
bebyggelse end i et sommerhusområde. 
 
Fsva. mulighederne for udstykning se Ad. 2 e. 
 
Det fremgår af lokalplanforslagets redegørelse s. 
16 i tekst og på kortbilag, at: 
• projektet respekterer 

Strandbeskyttelseslinjen 
• det alene er Skovbeskyttelseslinjen, der 

”kastes” af skoven vest for hovedlandevejen, 
Naturstyrelsen enten skal ansøges om 
tilladelse til at ophæve - eller Frederikshavn 
Kommune selv skal meddeler dispensation 
fra.  

 
Dette fremgår også af lokalplanforslagets 
redegørelse - afsnit Tilladelse fra andre 
myndigheder s. 20 - at Naturstyrelsen skal 
meddele tilladelse til ophævelse af 
Skovbyggelinjen. 
 
Det fremgår af lokalplanforslagets bestemmelse 
14. 1 at Naturstyrelsen skal give tilladelse til 
ophævelse af Skovbyggelinjen. 
Idet planforslagene respekterer 
Strandbeskyttelseslinjen, forudsættes der ikke 
tilladelse til ophævelse af Strandbeskyttelses-
linjen. 
 
Som tidligere anført, er konklusionen af den 
Miljøscreening, der er gennemført af det projekt 
lokalplanforslaget skal skabe mulighed for, at 
projektet ikke vil påvirke miljøet herunder 
dyrene på Minisommerlandet Farm Fun - 
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herunder restaurant med publikumsadgang  
• at der ikke kan ske udstykning af 

hotelferielejligheder 
• at belastningen af området nedbringes ved 

at reducere projektet fra 70 enheder med 
700-800 gæster til 25-30 enheder med 250-
300 gæster  

• at miljøbelastningen på området bliver 
acceptabel 

• at færdselssikkerheden fra/til A10 sikres 
med anlæg af en rundkørsel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Bestyrelsen for Grundejerforeningen 
matr. nr. 33 c Sørig, Raabjerg sogn 
Gør indsigelse imod projektet, idet de finder, at:  
• den voldsomme udnyttelse af et lille område 

vil påvirke natur og landskab negativt 
• det vil være til stor skade for den følsomme 

og bevaringsværdige natur - herunder 
landskabet omkring Knasborg Å og det 
grønklitbælte, der strækker sig fra Jerup 
strand og nordpå til Ålbæk.  

 
Har meget svært ved at se, at projektet ligger i 
en by og vil kunne anvendes til andre formål, 
hvis det skulle blive urentabelt. Mener derfor 
projektet er i strid med kommuneplanens 
retningslinje 4.2.5 hvoraf det fremgår, at: 
 
”Byrådets ønske om at knytte arealer til 
eventuelle nye regionalt betydende 

væsentligt.  
Lokalplanforslaget skal ikke skabe mulighed for 
et nyt sommerhusområde. Forslaget skal skabe 
mulighed for en fornyelse af områdets 
overnatningsfaciliteter i form af 
hotelferielejligheder drevet efter 
sommerhuslovens bestemmelser om hoteldrift.  
 
Succesfuld drift af minisommerlandet og de 
feriehotellejligheder planforslagene skal skabe 
mulighed for, forudsætter et tilstrækkeligt antal 
p-pladser. Af lokalplanforslagets bestemmelse 
8.7 fremgår, at der i umiddelbar nærhed af hver 
hotelferielejlighed skal etableres 1 p-plads pr. 
lejlighed. Herudover skal der udlægges ½ p-
plads pr. lejlighed indenfor delområde 2 
(ankomstområdet). I delområde 2 skal der 
udlægges 1 p-plads pr. påbegyndt 25 m2 

publikumslokaler. Centret er af den opfattelse at 
der er sikret tilstrækkelig p-areal. 
 
Fsva. færdselssikkerhed og adgangsvejen fra 
hovedlandevej 438 se Ad. 1.a 
 
Skatteborgerne pålægges ikke yderligere 
udgifter til kloakering som følge af projektet. 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
At indsigelse/bemærkninger ikke giver 
anledning til ændringer i planforslagene. 

 
 
Ad. 5 
Som oplyst under Ad. 3 har Frederikshavn 
Kommune foretaget en Miljøscreening af 
lokalplanforslaget iht. Lov om Miljøvurdering af 
Planer og Programmer og vurderet, at forslaget 
ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal 
foretages en miljøvurdering. Dette begrundes 
med, at resultatet af screeningen ikke giver 
anledning til at antage, at det anmeldte projekt 
vil påvirke miljøet væsentligt. Screeningen var 
indsat som bilag bagest i lokalplanforslaget og 
var offentliggjort sammen med forslaget.  
 
Centret er således ikke enig i at projektet vil 
påvirke natur og landskab negativt. 
 
Som anført under Ad. 3 omfatter 
lokalplanforslaget ikke arealer der i Regionplan 
2005/Kommuneplanen er udpeget som særlige 

13 
 



Lokalplan SKA.F.11.09.01/tillæg 09.54 til kommuneplanen 

 

 

 

 

 

overnatningsanlæg til BYER frem for en 
spredning i det åbne land, som påvirker natur 
og landskab.” 
”I byerne vil bygningerne også lettere kunne 
bruges til andre formål, hvis et 
overnatningsanlæg viser sig at være 
urentabel.” 
Er foruroliget over, at planforslaget tillader en 
udstykning af de 70 ferielejligheder. Det kunne 
tyde på, et ønske om senere at få dispensation 
fra hotelpligten for at sælge grunde/huse.  
Er bekendt med, at 2 af grundejerforenings 
medlemmer har gjort indsigelse mod 
lokalplanforslaget. Kan som forening tilslutte 
sig disse indsigelser. 
 
Bestyrelsen for grundejerforeningen oplyser, at 
den er bekendt med, at to af foreningens 
medlemmer har gjort indsigelse imod 
lokalplanforslaget – se 4 – og at den kan 
tilslutte sig indsigelsen.  
 
Udover indsigelsen mod lokalplanforslaget har 
Bestyrelsen klaget  til  Natur- og 
Miljøklagenævnet over at Frederikshavn 
Kommune, på baggrund af screeningen af 
planforslagene har vurderet, at de ikke skal 
miljøvurderes iht. Lov om Miljøvurdering af 
planer og programmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

værdifulde landskaber. 
 
Det fremgår ikke af lokalplanen at området er 
beliggende i en by. Det fremgår af forslagets 
Redegørelsesdel s. 9 at området ligger 
umiddelbart syd for og i tilknytning til en by. 
 
Fsva. udstykning se Ad. 2 e 
 
Fsva. klagen over resultatet af Frederikshavn 
Kommunes miljøscreening af planforslagene 
har Natur- og Miljøklagenævnet den 8. oktober 
2014 oplyst; Frederikshavn Kommune, klager 
og ejeren af området omfattet af 
lokalplanforslaget, at Nævnet beklager, at der 
endnu ikke er truffet afgørelse i klagesagen, at 
det skyldes et meget stort antal sager og at de 
forventer at kunne færdigbehandle sagen inden 
for ca. 6 måneder. 
 
Klagen har ikke opsættende virkning og 
planprocessen kan fortsætte.  Beslutter Nævnet, 
at kommunens afgørelse om ikke SMV pligt er 
korrekt, slutter sagen blot der. 
 
Beslutter Nævnet, at der er SMV-pligt, 
igangsættes miljøvurderingen. Når 
miljøvurderingen foreligger skal planforslaget 
sendes i en ny offentlighedsfase, ledsaget af 
miljøvurderingen. Når offentlighedsfasen er 
afsluttet, skal der udarbejdes en 
sammenfattende redegørelse, og planen kan 
vedtages endeligt. 
 
En vedtagelse af lokalplanen inden Natur- og 
Miljølagenævnets afgørelse indebærer altså en 
risiko som kommunen bærer. 
 

 
Teknik- & Miljøcentret indstiller: 
At indsigelse/bemærkninger ikke giver 
anledning til ændringer i planforslagene. 

 

14 
 



Lokalplan SKA.F.11.09.01/tillæg 09.54 til kommuneplanen 

 

 

 

 

15 
 



Bilag: 5.2. Lokalplan SKA.F.11.09.01 Hotelferielejligheder ved
Aalbæk_09.12.2014.pdf

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 211767/14



Lokalplan SKA.F.11.09.01 

Hotelferielejligheder ved Aalbæk

December  2014



2

Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, 

Frederikshavn Kommune i samarbejde 

med NIRAS og Arkitema

December 2014



Lokalplan SKA.F.11.09.01 ● Indholdsfortegnelse

3

Indhold
Forord                                                                                          5

Hvad er en lokalplan?                                                                   7

Lokalplaners indhold                                                                        7
Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte                                  7
Lovgrundlag                                                                                     7
Lokalplanpligt                                                                                   7
Borgerdeltagelse                                                                              7
Kommuneplanen                                                                                     7
Plansystemdk.dk                                                                                       7
Hvordan er en lokalplan opbygget?                                                  8

Lokalplanredegørelse                                                                    9

Lokalplanens baggrund        9
Eksisterende forhold                                                                       9
Lokalplanforslagets formål og indhold                                             11
Lokalplanforslagets sammenhæng med anden planlægning                  13
Tilladelse fra andre myndigheder                                                   21

Lokalplanbestemmelser                                                                                           23

Formål                                                                23
Område og zonestatus                                        23
Arealanvendelse       23
Udstykning                                                                                 24
Bebyggelsens placering og omfang                                                 24
Bebyggelsens udseende                                 25
Ubebyggede arealer                                                                       26
Veje, stier og parkering                                                        27
Tekniske anlæg                                                                               28
Betingelser for at ny bebyggelse kan tages i brug                           28
Bonusvirkning                  29
Lokalplan og byplanvedtægt                                                          29
Servitutter                                                                                      29
Tilladelse fra andre myndigheder                                                   29
Lokalplanens retsvirkninger                                                            29

Vedtagelsespåtegning                                                                30

Kortbilag A                                                                                 31
Kortbilag B                                                                                 33
Kortbilag C                                                                                   35
Kortbilag D       37
Kortbilag E                  39      



4



5

Lokalplan SKA.F.11.09.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med det formål at give mulighed for opfø-
relse af hotel på et areal syd for Aalbæk med plads til 70 hotelferielejlig-
heder, restaurant og øvrige fælles faciliteter.
 
Byrådet har fremlagt forslag til lokalplan nr. SKA.F.11.09.01 og kommune-
plantillæg nr. 09.54 til offentlig debat i perioden fra onsdag den 10. juli 
2013 til onsdag den 11. september 2013. 

I løbet af debatperioden indkom fem indsigelser imod lokalplanforslaget 
fra bl.a.: Myndigheder, Interesseorganisationer, grundejerforening og pri-
vatpersoner. På baggrund af Naturstyrelsens indsigelse imod lokalplan-
forslaget er lokalplanens redegørelse – i forbindelse med den endelige 
vedtagelse - suppleret med oplysninger om Aalbæks betydning som lo-
kalby, om ændrede muligheder for udstykning samt en supplerende rede-
gørelse til afsnittet om kystnærhedszonen. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er den mulighed 
forslaget åbnede for udstykning af de enkelte hotelferielejligheder ligele-
des ændret. Lokalplanen åbner alene mulighed for en udstykning af om-
rådet i to ejendomme.
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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 overens-
stemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlings-
plan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme 
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gen-
nemføres.

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

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, an-
lægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er 
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kom-
mende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og som-
merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for 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 eje-
dommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er 
juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kort-
bilagene 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
Denne lokalplan giver mulighed for at udvikle et område syd for Aalbæk til 
hotelferielejligheder og tilhørende faciliteter. 

Frederikshavn Kommune har i 2011 vedtaget en turismeredegørelse, der 
bl.a. danner baggrund for byrådets beslutninger om placering af nye fe-
rie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen i Frederikshavn Kommune. Heraf 
fremgår det bl.a., at der skal gøres en større indsats for at sikre helårstu-
rismen i det nordjyske. Ved at udvikle lokalplanområdet med hotelferie-
lejligheder, konference- og wellnessmuligheder tages overnatningspres-
set på Skagen af i sommermånederne, og det vurderes, at helårsturismen 
styrkes. 

Det vurderes endvidere, at projektet er i overensstemmelse med kommu-
nens målsætning for turismeerhvervet og de retningslinjer, som fremgår 
af Frederikshavns Kommunes Turismeredegørelse 2011.

Eksisterende forhold
Aalbæk by er en lokalby med et indbyggertal på små 2.000 indbyggere. 
Byen har flere dagligvarebutikker, relativt stort udvalg af udvalgsvarebu-
tikker, restaurationer, kro og servicevirksomheder. Havnen er netop ud-
videt med flere bådpladser, og der er udlagt flere arealer til byudvikling.

Lokalplanen giver mulighed for at uderstøtte udviklingen i Aalbæk som et 
aktivt og attraktivt turistområde i Nordjylland tæt ved strand og Katte-
gat og kun 20 km syd for Skagen. Syd for Aalbæk ligger turistattraktionen 
FarmFun, der er et velfungerende lille sommerland med danske og uden-
landske dyr.

Længere mod syd ligger et sommerhusområde ved Tranebærvej. I forbin-
delse med Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszo-
nen i Region Nordjylland (2007) blev der givet mulighed for etableringen 
af nyt sommerhusområde umiddelbart syd for lokalplanområdet i tilknyt-
ning til det eksisterende sommerhusområde. 

Imellem FarmFun og de kommende sommerhuse ligger et større areal, 
der ønskes inddraget som en del af udviklingen af Aalbæk som turist- og 
sommerhusområde. Det areal lokalplanen omhandler er tidligere, i hen-

Ålbæk

Sommerhusområde

Farm Fun

Skagen

Lokalplanområdet set fra nord
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hold til lokalplan L-177, tilladt anvendt til bibelcamping. Arealet planlæg-
ges med denne lokalplan anvendt til hotelformål med op til 70 fritliggen-
de hotelferielejligheder med fælles reception, restaurant og øvrige fælles 
faciliteter.

Området afgrænses mod vest af Jerupvej og mod øst af strandbeskyttet 
klitareal.

Indenfor lokalplanområdet ligger én helårsbolig. 

Lokalplanområdet fremstår i dag som et fladt terræn med en tæt hegns-
beplantning mod syd. Inden for lokalplanområdet findes 3 levende læ-
hegn placeret i nord-sydlig retning. Hegnene består af nåletræer i 5-7 m 
højde.

Der er vejadgang til området fra Jerupvej via adgangsvejen til FarmFun og 
helårsboligen.

Lokalplanområdet, der har en størrelse på ca. 6,3 hektar, ligger i land-
zone.

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af dialogen mellem Frederikshavn 
kommune og hhv. Naturstyrelsen og Vejdirektoratet. Efter dialog med Na-
turstyrelsen kan den ønskede bebyggelse opføres, hvis den tilpasses det 
omgivende landskab og ikke overskrider den gældende strandbeskyttel-
seslinje. Naturstyrelsen har vurderet, at der er grundlag for at få tilladelse 
til hotelferielejligheder og restaurant efter Sommerhuslovens § 1. stk. 4 til 
udlejning for mere end 5 nætter ad gangen. 

Efter aftale med Vejdirektoratet er det fastsat, at der kun kan etableres 
én samlet vejadgang fra Jerupvej til FarmFun og hotelferielejlighederne.

Læhegn, 
der kan bevares

Bevaringsværdigt hegn ud mod Jerupvej

Klitlandskab og strand øst for lokalplanområdet
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sommerhusområde

FarmFun

Jerupvej

Aktivitetshal

Lejrskole

Wellness og 
restaurant

Jerupvej

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse til hotelferielejligheder og 
giver mulighed for, at der kan opføres hotelbebyggelse med op til 70 frit-
liggende hotelferielejligheder samt bebyggelse til administration, restau-
rant, aktiviteter og ophold. Deruover sikrer lokalplanen, at den eksiste-
rende helårsbolig fortsat kan anvendes til bolig.

Lokalplanen fastsætter, at der skal være fælles vejadgang fra Jerupvej for 
FarmFun og hotelferielejlighederne. Vejadgangen vil være den eksisteren-
de vejadgang til FarmFun. De interne veje og stier i området fastlægges li-
geledes med bestemmelser for placering og bredder.

Den eksisterende grusvej, der giver adgang til huset ved klitterne (matr. 
26cø) indgår som en del af lokalplanen. Med lokalplanen sikres således 
fortsat adgang til ejendommen.

Matrikelkortet (kortbilag A) stemmer ikke helt overens med de faktiske 
forhold, og derfor er det afgrænsningen på Kortbilag B, der viser, at grus-
vejen er en del af lokalplanen. Afgrænsningen mod øst følger kommu-

Bebyggelsesplan, der viser muligheder for udbygning af området

huset ved klitterne 



12

Lokalplan SKA.F.11.09.01 ● Hvad er en lokalplan?Lokalplan SKA.F.11.09.01 ● Lokalplanredegørelse

neplanens afgrænsning, der følger den tidligere beliggenhed af strand-
beskyttelseslinjen. Med denne afgrænsning respekteres den eksisterende 
strandbeskyttelseslinje, der i forhold til tidligere er rykket lidt nærmere 
klitterne og stranden.
 
Lokalplanen bestemmer, at der skal etableres en tæt egnstypisk beplant-
ning mod Jerupvej. Det eksisterende læhegn langs Jerupvej kan bevares 
og indgå som en del af denne beplantning. De 2 øvrige læhegn inden for 
lokalplanområdet forudsættes fjernet, da de ikke vurderes at være be-
varingsværdige og ikke naturligt kan indgå i bebyggelsen uden at skabe 
utilsigtet skyggeforhold på terrasserne mod henholdsvis øst og vest.

Med det formål at give forbedret mulighed for adgang til kysten (ud-
over langs eksisterende og kommende veje og stier) udlægges der et areal 
langs lokalplanområdets sydlige grænse til grøn kile. Der gives også mu-
lighed for, at der kan etableres en sti i denne grønne kile, der udlægges i 
en bredde på 5,5 m.

Stien, der kan etableres i den grønne kile kan videreføres til kysten som 
vist på bebyggelsesplanen side 11 og på kortbilagene B og C. Som forud-
sætning for meddelelse af byggetilladelse vil der, efter lokalplanens ved-
tagelse, blive tinglyst deklaration, der sikrer det viste stitracé udenfor lo-
kalplanområdet.

Der udlægges areal til hotelferielejligheder, til aktivitetshal samt til ad-
ministrations – og restaurationsbygning. Dertil kommer tilhørende vel-
færdsbygning og administration, restaurant og aktiviteter, 2 ferielejlighe-
der, lejrskole og værksted, fælles arealer til veje og stier, samt friarealer 
for husene.

Der er tale om et hotel, der er drevet efter hotel- og restaurationslov-
givningen bestemmelser, hvilket vil sige en selvstændig virksomhed, der 
modtager overnattende gæster med mulighed for servering. Hotellet ud-
formes med individuelle hotelferielejligheder beliggende så tæt sammen, 
at hotellet opfylder reglerne for samlet beliggenhed. Med det formål at 
sikre, at området ikke vil kunne betragtes som en slags sommerhusom-
råde, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at området ikke kan ud-
stykkes i individuelle grundstykker eller som sokkelgrunde. Området kan 
således højst udstykkes i 2 ejendomme, der henholdsvis indeholder:

• Ferielejlighederne i delområde 1 med fællesfaciliteter som reception 
og morgenmadsrestaurant i delområde 2.

• Den resterende del af delområde 2, der omfatter eksisterende bolig 
samt turisme og fritidsformål, herunder aktivitetshal

Lokalplanen ophæver den del af lokalplan nr. 177-L for Ferie- og fritids-
anlæg (FarmFun), der omfatter den eksisterende bolig og værksteder samt 
området, der var udlagt til bibelcamping. Med denne lokalplan planlæg-
ges der således ikke for selve mini-sommerlandet FarmFun.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en 
række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug ude-
lukkende på vedvarende energi i år 2015. Beslutningen omfatter et geo-
grafisk område omkring Frederikshavn by, men det betyder ikke, at det 
ikke også kan være hensigtsmæssigt og ønskeligt, at der i den øvrige del 
af kommunen tages initiativer, der trækker i samme retning. Byrådet øn-
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sker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og res-
sourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet 
og ejernes økonomi. Dette er blandt andet baggrunden for lokalplanens 
krav om lavenergibebyggelse og tilstræbelse til anvendelse af bæredyg-
tige byggematerialer.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Turismeredegørelse
Frederikshavn kommune har i 2011 vedtaget en Turismeredegørelse, der 
danner baggrund for byrådets beslutninger om placering af nye ferie- og 
fritidsanlæg i kystnærhedszonen i Frederikshavn kommune. Heraf frem-
går, at det er et ønske, at der gøres en større indsats for at sikre helårs-
turismen i det nordjyske. Ved at udvikle et område med hotelferielej-
ligheder, konference- og wellnessmuligheder syd for Aalbæk tages over-
natningspresset på Skagen af i sommermånederne, og helårsturismen 
styrkes. 

Turismeredegørelsen peger på, at nye ferie- og fritidsaktiviteter først og 
fremmest skal placeres i tilknytning til eksisterende anlæg, og at de en-
kelte aktiviteter skal støtte op om og underbygge hinanden. Således kan 
nye ferie- og fritidsanlæg i tilknytning til byer og bysamfund medvirke til 
at styrke byernes handelsliv og service. 
 
Det er også byrådets opfattelse, at natur- og kystområder skal kunne be-
nyttes i udviklingen af turisterhvervet, når det sker på et bæredygtigt 
grundlag, og at der er behov for et vist råderum, ikke mindst i landets 
yderområder, hvor udviklingspotentialet for turismen og erhvervsudvik-
lingen ligger i kystnærhedszonen.

Det fremgår samtidig af Turismeredegørelsen, at der omkring Aalbæk er 
uudnyttede arealer, der tilgodeser nærheden til kysten og stranden, og 
som kan være anvendelige for fremtidige turismeprojekter.

Med en placering syd for Aalbæk skabes der et større, sammenhængende 
ferie- og fritidsområde, der gensidigt støtter op om hinanden og er hin-
andens forudsætninger. Beliggenheden tæt på Aalbæk vil desuden være 
et supplement til byens service- og handelsliv, som midlertidigt og på sigt 
vil kunne skabe nye jobs og være et væsentligt tilskud til lokalområdets 
økonomi. 

Endelig lægges der i Turismeredegørelsen vægt på, at der i planlægnin-
gen og projektbearbejdningen af nye ferie- og fritidsanlæg inddrages ar-
kitektoniske og landskabsmæssige overvejelser for at sikre kvaliteten og 
skabe attraktive miljøer i og omkring kystnærhedszonen. Dette er bl.a. 
sikret gennem en nænsom placering af veje og bebyggelse i området, en 
landskabelig bearbejding af udearealerne mellem husene (små klitland-
skaber), fastholdelse af eksisterende og supplerende beplantning mod Je-
rupvej og grønne gennemgående korridorer til færdsel mellem bebyggel-
sen og kystlandskabet.

Lokalplanen og det samlede anlæg er i overensstemmelse med kommu-
nens Turismeredegørelse.
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Kommuneplanens retningslinier for ferie- og fritidsformål
Udbygningsplanerne for området ved FarmFun er en imødekommelse af 
kommunens politiske fokus på at udvikle helårsturisme og turisme i det 
hele taget. Planlægningen er i overensstemmelse med retningslinierne 
for etableringen af ferie- og fritidsformål (retninglinie 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 og 
4.1.5) herunder hoteller (feriebyer) samt oplevelses- og aktivitetscentre, 
der som udgangspunkt skal ske i tilknytning til eksisterende byer samt 
eksisterende ferie- og fritidsanlæg. De nye faciliteter ligger tæt ved Aal-
bæk og FarmFun og supplerer samtidig sommerhusområdet mod syd mht. 
overnatningsmuligheder.

I henhold til kommuneplanens retningslinie 4.2.6 (rammer for hoteller 
mv.) kan der etableres hoteller med en kapacitet på op til 150 enheder, 
og der gives kun mulighed for 70 enheder i denne plan. Det er vurderet, 
at det er en passende størrelse i forhold til Aalbæk lokalsamfund og som-
merhusområdet. 

I henhold til Kommuneplanens retningslinje 4.2.9 (hotelpligt) skal area-
ler til hotelformål inden for kystnærhedszonen udelukkende anvendes til 
hoteldrift eller lignende virksomhed. Det vil sige, at bebyggelsen ikke kan 
omdannes til fx ferieboliger eller sommerhuse.
Projektet tager endvidere højde for de planlægningsmæssige forhold, der 
gælder for området. Det gælder afstand til strandbeskyttelseslinjen og 
den eksisterende kommuneplanafgrænsning samt at bebyggelsen er pla-
ceret med god afstand til Jerupvej, så der i henhold til den udarbejdede 
støjrapport ikke vil være støjramte hotelferielejligheder eller nære friare-
aler.

Lokalplanen og det samlede anlæg er i overensstemmelse med kommune-
planens retningslinier.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanramme nr. SKA.F.11.02, der 
fastsætter områdets anvendelse til alene at omfatte et minisommerland.
Med nærværende lokalplan fastsættes områdets anvendelse til også at 
omfatte hotelformål. 

Der er derfor i forbindelse med denne lokalplan udarbejdet et kommune-
plantillæg, der fastsætter anvendelsen for kommuneplanrammen til også 
at omfatte hotelformål samt en bebyggelsesprocent for den enkelte grund  
på 30.

Lokalplanens forhold til den eksisterende lokalplan L-177
Denne lokalplan erstatter lokalplan L-177 for ferie- og fritidsanlæg (Farm-
Fun) inden for lokalplanområdet. Den nordlige del af lokalplan L-177 vil 
fortsat være gældende for mini-sommerland FarmFun, mens området, der 
var planlagt til bibelcamping, nu planlægges til hotelformål.

Der er overført enkelte bestemmelser og muligheder fra den tidligere lo-
kalplan, hvilket bl.a. sikrer, at der kan etableres en lejrskole med over-
natningsmulighed for op til 50 personer svarende til en skoleklasse med 
lærere og vejledere. Der kan også fortsat opretholdes 2 ferielejligheder og 
en bolig inden for området.

Kystdirektoratet
Kystdirektoratet anbefaler i alle lokalplaner i kystnære områder, at der for 
ny bebyggelse fastsættes en sokkelkote på mindst + 1,50 m DNN, da dette 
er en af forudsætningerne for at få erstattet stormflodsskader i henhold 
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til „Lov om erstatning af skader forårsaget af stormflod“.

Det bemærkes hertil, at terrænkoterne i den laveste del af området ligger 
i minimum kote 3 m og dermed noget højere end den anbefalede mind-
ste sokkelkote.

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. Det-
te begrundes med, at resultatet af screeningen ikke giver anledning til 

at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt. 
Screeningen var indsat som bilag bagest i lokalplanforslaget og offentlig-
gøres sammen med forslaget.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for Planlovens 3 km kystnærhedszone, og der 
skal derfor redegøres for bebyggelsens visuelle påvirkning af kystlandskabet. 
I henhold til Planloven skal den større bygningshøjde begrundes ved 
bebyggelse over 8,5 m. Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde 
på 6 m for hotelferielejlighederne i delområde 1 og 8,5 m for bebyggelse 
inden for delområde 2 til bl.a. aktivitetshus, wellness og restaurant.

Med denne bygningshøjde vil bebyggelsen ligge skjult af klitter og tæt 
beplantning mellem lokalplanområde og kysten/klitlandskabet, hvilket er 
vist på visualiseringerne herunder og på kortbilag E. 

Knasborg Bro

sommerhusområde Knasborg Å

Den hvide bygning på 
matr. nr. 26 cø

FarmFun
Jerupvej

Aktivitetshal

Lejrskole

Wellness og 
restaurant

Je
ru

pv
ej

2

1

1

54.75°

60.94°

54.75°

Visualisering 1

fotostandpunkter
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Visualisering 1 viser beliggenheden af bebyggelsen set fra stranden og ud-
løbet af Knasborg Å. Som det fremgår af visualiseringen vil bebyggelsen 
ikke være synlig fra stranden, da den er skjult bag henholdsvis klitter og 
tæt beplantning i 8-10 m højde, der primært består af nåletræer. På vi-
sualeringeringen ses den hvide bygning på matr. 26 cø. 

Se også snit på kortbilag D.

Visualisering 2 viser beliggenheden af bebyggelsen set fra én af de højeste 
klitter, der ligger nærmest lokalplanområdet. Som det fremgår af visua-
liseringen vil bebyggelsen ikke være synlig fra klitterne, da den er skjult 
bag den tætte nåletræsbeplantning i 8-10 m højde.

I henhold til planlovens § 5b skal der være en planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelse for kystnær lokalisering af anlæg i landzone sam-
tidig med at ferie- og turistanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende 
turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysam-
fund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. 

Turistpresset skal tages af Skagen og der skal gøres en aktiv indsats for at 
sikre helårsturismen. Hvis dette skal tages alvorligt, kan det kun være ak-
tuelt at udlægge nye arealer til turist- og fritidsformål nær vandet, der er 
den store attraktion i området. Aalbæk er et eksisterende bysamfund og 
med mini sommerlandet FarmFun som nærmeste nabo er lokaliseringen i 
overensstemmelse med kommunens turismepolitik.

Den planlagte kystnære placering af hotelferielejlighederne er desuden 
valgt ud fra den korte afstand til eksisterende velfungerende by Aalbæk, 
nærheden til eksisterende minisommerland Farm Fun (som hotelferielej-
lighederne skal drives sammen med) og at Aalbæk by, Farm Fun minisom-
merland og hotelferielejligheder er hinandens forudsætninger. 

Den kystnære placering er en attraktion i sig selv og vil medvirke til, at 
stedet kan blive velfungerende med kort afstand - og let adgang til Kat-
tegats kyst og familievenlige badestrand.

Desuden kan projektet ikke placeres vest for hovedvejen/jernbane idet 
både Skagensbanen og hovedvej 438 udgør en barriere for hotelgæsternes 
sikkerhed og adgang til kysten.

I henhold til kommuneplanens retningslinje 5.9.4 (offentlighedens ad-
gang) skal planlægning og administration inden for kystnærhedszonen 

Visualisering 2
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Visualisering 2

sikre, at offentlighedens adgang til og langs kysten opretholdes og for-
bedres på et bæredygtigt grundlag. Der bør planlægges for at sikre og 
forbedre adgangen til og langs kysten. Det drejer sig særligt om sommer-
husområderne, ligesom der kan være behov for forbedring af adgangs- og 
parkeringsforholdene ved de mest populære badestrækninger på Østky-
sten. Med projektet forbedres adgangsmulighederne til stranden.

Strandbeskyttelseslinje
Projektet medvirker til at sikre offentlighedens adgang til kysten og hol-
der sig inden for strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanens afgrænsning mod 
øst følger kommuneplanens afgrænsning, der følger den tidligere belig-
genhed af strandbeskyttelseslinjen.  Lokalplanens afgrænsning respekte-
rer den eksisterende strandbeskyttelseslinje, der i forhold til tidligere er 
rykket lidt nærmere klitterne og stranden. 

skovbyggelinje

lokalplanafgrænsning

strandbeskyttelseslinje

strandbeskyttelseslinje og skovbyggelinje

Skovbyggelinje
Den del af lokalplanområdet, der ligger nærmest Jerupvej, er omfattet af 
skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17, der sikrer at der 
ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en af-
stand af 300 m fra skove. 

Frederikshavn Kommune vil søge Naturstyrelsen om ophævelse af skov-
byggelinjen inden for hele lokalplanområdet. Hvis der ikke opnås op-
hævelse af skovbyggelinjen, skal Frederikshavn Kommune dispensere fra 
skovbyggelinjen, før lokalplanen kan realiseres’.

Fortidsminder 
Hvis der i området træffes spor efter fortidig aktivitet i form af jordfaste 
fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks standses og fundet ind-
berettes til Vendsyssels historiske Museum jf. museumslovens §27.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes varme-
forsyningsplan. Opvarmning kan ske som individuel forsyning, dog må 
byggeri ikke opvarmes med direkte elopvarmning.

Der er truffet beslutning om, at ny bebyggelse i området som minimum 
skal opføres som lavenergibyggeri, der opfylder kravene for Energiklasse 
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2015, jf. bygningsreglementets bestemmelser. Opføres byggeriet som lav-
energibebyggelse vil der ikke være tilslutningspligt til kollektiv varmefor-
syning. Opføres byggeriet efter 2015, vil opfyldelse af 2015-kravene ikke 
være at karakterisere som lavenergibyggeri. Ifølge Planlovens §§ 19 og 21a 
er det tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav 
der stilles, for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri. 

Vandforsyning
Lokalplan området skal i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsy-
ningsplan 2009-19 forsynes fra Frederikshavn Vand A/S.

Elforsyning
Lokalplanområdet ligger indenfor Nord Energi Net A/S´s forsyningsområde 
og hotelferielejligheder mm. skal forsynes med el fra Nord Energi Net A/S.

Selskabets transformerstation nr. 1474, ligger indenfor området og der går 
10kV kabler syd/nord igennem området. Omtrentlig placering af transfor-
merstation og kabler fremgår af kortskitsen nedenfor.

Såfremt der skal ske ændringer/flytning, skal Nord Energi i god tid før ar-
bejdet igangsættes kontaktes, så der kan træffes de nødvendige foran-
staltninger.

Alle ændringer af Nord Energi´s forsyningsanlæg udføres af Nord Energi 
efter regning.

10 KV ledning

lokalplanafgrænsning

placering af forsyningskabler inden for lokalplanområdet

Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spilde-
vandsplan, hvorfor det vil være en forudsætning for projektets gennem-
førelse, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. 

Området vil sandsynligvis blive udlagt som separatkloak. Hermed menes, 
at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige klo-
aksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til 
regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det of-
fentlige kloaksystem. Hvis de befæstede arealer og tagarealer tilsammen 
overstiger 30 % af det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning 
etablere forsinkelse af regnvand på grunden. 

Der ligger efterfølgende en opgave i at udarbejde en plan for håndte-
ring af overfladevand på egen grund. Det kan fx være nedsivning på egen 
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grund og begrønning af tage, så regnvandet opsamles her og fordamper. 

Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private klo-
aksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.

Alternativt kan området blive udlagt som spildevandskloak. Hermed me-
nes, at spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, mens regnvand 
nedsives eller afledes lokalt på anden vis. Der må ikke afledes drænvand 
til det offentlige kloaksystem.

Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at det kan blive nød-
vendigt at etablere nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Klo-
akanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, 
at der indenfor 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 reparationsarbejder.

Det kan endvidere blive nødvendigt at etablere pumpestationer og evt. et 
regnvandsbassin i området. 

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.avoe.dk.

Støjforhold
Der er foretaget en beregning for vejtrafikstøj i lokalplanområdet. Der er i 
beregningen forudsat en årsdøgntrafik på 5.500 (oplyst af Vejdirektoratet) 
og en hastighed på 80-90 km/h. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 4 2007 ”Støj fra veje” er grænseværdien for vejtrafikstøj for hoteller, 
kontor mv. L

den 
63 dB. Beregningen viser, at støjbelastningen fra vejtrafik-

støj i lokalplanområdets vestlige skel vil ligge under L
den

 63 dB i hele lo-
kalplanområdet. Vejtrafikstøjens påvirkning af lokalplanområdet fremgår 
af kortskitsen herunder.
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Jordforurening
Hvis der ved bygge-, anlægs- og jordarbejde træffes forurening, skal ar-
bejdet straks standses, og byrådet skal underrettes. Der skal foretages en 
vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse, og 
det vurderes om en umiddelbar indsats overfor forureningen er påkrævet.
Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.

Veje
Der er adgangsvej fra Jerupvej til lokalplanområdet i Hovedlandevejen km 
18.375 til FarmFun og helårsboligen. Jerupvej er statsvej, hvor Vejdirekto-
ratet er myndighed.

Vejdirektoratet vurderer, at etableringen af 70 hotelferielejligheder in-
denfor lokalplanområdet vil give anledning til en stærk forøgelse af tra-
fikken til og fra Farmfun og dermed konsekvenser for trafiksikkerheden 
omkring overkørslen mellem lokalplanområdets adgangsvej og Jerupvej. 
Af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommeligheden etableres en ven-
stresvingsbane eller en passagelomme efter Vejdirektoratets vilkår, for at 
godkende udstykningen.

Opsætning af skilte inden for en vejbyggelinie kræver godkendelse af Vej-
direktoratet.

Bredden på adgangsvejen fra Jerupvej til Farmfun udvides med henblik 
på at modstå den øgede trafik, som kan forventes at opstå i forbindelse 
med etableringen af de 70 hotelferielejligheder. Lokalplanen fastsætter 
en mindste bredde på adgangsvejen på 5 m.

Fællesvejen gennem (hotelferielejligheds-)bebyggelsen udlægges som en 
struktur af ’ringe’, der griber ind i hinanden. Hvor ringene mødes, opbry-
des vejene i T-kryds, der skaber et let slyngende, varieret og hastigheds-
dæmpende vejforløb. Med den valgte vejstruktur udgås etableringen af 
vendepladser i området. 

Sommerhusområde

FARMFUN

Aktivitetshal

Lejrskole

Wellness og 
restaurant

hotelferielejligheder

Je
ru

pv
ej

Principskitse for adgangsforhold samt Vejdirektoratets krav om svingbane fra 

Jerupvej
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Tilgængelighed
Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller ad-
gangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af 
30 m. For hver 25 p-pladser skal der etableres 1-2 handicap p-pladser. Den 
første af disse bør have mål til en minibus - dvs. 4,5 m x 8 m. Øvrige han-
dicap p-pladser skal være 3,5 m X 5 m. For yderligere oplysninger kan der 
tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederiks-
havn Kommunes Handicapråd.

Servitutter
Følgende tre servitutter er de eneste, der har betydning for lokalplanen:
Beplantningslinie - lyst 23.01.1961. Regulerer beplantning mv. i en afstand 
af 25 m fra vejskellet.
 
Der søges om ophævelse af servitutten med henblik på en realisering af 
lokalplanen. 

Byggelinie - lyst 12.08.1991. Byggelinie placeret 20m fra vejmidte.

10KV ledning samt transformer - lyst 22.08.2001. Beliggenheden er vist på 
Kortbilag B. 

Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at en del af ledningen omlæg-
ges.

Aflysning af planer og gældende lokalplaner
Lokalplanen erstatter den del af eksisterende Lokalplan 177-L, som er om-
fattet af nærværende lokalplan.

Tilladelser fra andre myndigheder
Gennemførelse af lokalplanen forudsætter tilladelser fra Vejdirektoratet 
med henblik på etablering af svingbane på Jerupvej samt Naturstyrelsen 
med henblik på ophævelse af skovbyggelinjen.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr.937 af 26. september 2009 - med senere 
ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 
nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

1.1 mulighed for opførelse af hotel med op til 70 lejligheder i forbin 
 delse med tilhørende velfærdsbygning og administration, restau- 
 rant og aktiviteter,

1.2 mulighed for én bolig, 2 ferielejligheder, lejrskole og værksted,

1.3 fremtidig bebyggelses placering og ydre udtryk indpasser sig i og  
 underordner sig det kystnære klitlandskab,

1.4 vejadgangen til området fra hovedlandevej 438 Frederikshavn -  
 Skagen, Jerupvej etableres så trafiksikkert som muligt,

1.5 at områdets interne veje får et forløb og en udformning der be- 
 grænser bilernes hastighed og øger trafiksikkerheden,

1.6 etablering af et stisystem, der sikrer offentlighedens adgang til   
 kysten,

1.7 etableringen af en grøn kile syd for hotelferielejlighederne, og

1.8 et tæt beplantet areal mod Jerupvej, enten ved bevaring af 
 eksisterende beplantning og/eller etablering af ny egnstypisk be- 
 plantning.

2. Område og zonestatus 

 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter del af 
matr.nr. 26f. Aalbæk, Råbjerg.

Opdeling i delområder

2.1  Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og 2, som vist på kortbi- 
 lag B.

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

3. Arealanvendelse

3.1  Lokalplanområdet må kun anvendes til hotel-, turisme- og fri-
 tidsformål. Eksisterende helårsbolig kan opretholdes.

 3. 2 Nyt byggeri skal opføres som minimum energiklasse 2015, jf. byg 
 ningsreglementets bestemmelser (BR10). Kravet gælder ikke ved  
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 ombygning af eksisterende bygninger, der kan udføres efter al-  
 mindelig gældende krav i bygningsreglement (BR10). 

3.3  Der kan etableres transformere, pumpestationer og lignende in- 
 den for lokalplanområdet.

Delområde 1:
3.4 Indenfor delområde 1 kan der etableres hotel i form af hotellej-  
 ligheder. 
 
Delområde 2:
3.5 Indenfor delområde 2 kan der etableres bebyggelse til  turisme-  
 og fritidsformål så som værksted og lejrskole samt fællesfacili-  
 teter, der knytter sig til hotelferielejlighederne i delområde 1 så  
 som restaurant og aktivitetshal.

3.6 Indenfor delområde 2 kan den eksisterende boligejendom  
 også i fremtiden anvendes til 2 ferielejligheder og lejrskole med  
 overnatningsmulighed for op til 50 personer.

4. Udstykning

4.1 Området kan udstykkes i op til 2 ejendomme, der henholdsvis 
 indeholder:

• Ferielejlighederne i delområde 1 med fællesfaciliteter som 
reception og morgenmadsrestaurant i delområde 2.

• Den resterende del af delområde 2, der omfatter eksiste-
rende bolig samt turisme og fritidsformål, herunder akti-
vitetshal

4.2 Der kan ikke foretages yderligere udstykning.

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1 Ny bebyggelse til hotelferielejligheder skal placeres indenfor de  
 byggefelter der er vist indenfor delområde 1 på kortbilag B. 
 Ny bebyggelse til restaurant, aktivitetshus og wellnesscenter mv.  
 skal placeres indenfor de byggefelter, der er vist indenfor delom- 
 råde 2 på kortbilag B.

5.2 Der må ikke opføres garager og carporte.

5.3 Synlige transformere, pumpestationer og lignende skal i videst   
 muligt omfang indpasses i den kommende bebyggelse eller 
 placeres i – eller i umiddelbar tilknytning til -  eksisterende eller  
 kommende beplantning.

Delområde 1 
5.4 Indenfor delområde 1 kan der opføres ny bebyggelse med et be- 
 bygget areal på op til 10.500 m2

5.5 Ny bebyggelse opføres med en indbyrdes afstand på maks. 5 m.

5.6 Ny bebyggelse må opføres med en højde på maks. 6 m målt fra  
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 terræn til tagryg. Skorstene er ikke omfattet af højdebegræns-  
 ningen.

Delområde 2 
5.7 Indenfor delområde 2 kan der opføres ny bebyggelse med et be- 
 bygget areal på op til 4.500 m2.

5.8 Indenfor delområde 2 skal ny bebyggelse opføres i én etage med  
 en højde på maks. 8,5 m målt fra terræn til tagryg. Enkelte byg- 
 ninger kan opføres i to etager. Skorstene er ikke omfattet af   
 højdebegrænsningen. 

 

6. Bebyggelsens udseende

6. 1 Bebyggelsens ydre inden for delområde 1 skal fremstå med ens- 
 artede materialer og farver samt med ensartet taghældning og   
 tagudformning i princippet som vist på kortbilag D.

6.2  Farver
 Indenfor delområde 1 skal træbeklædning fremtræde i sort, hvid 
 eller jordfarver. Der henvises til den klassiske jordfarveskala ud  
 arbejdet af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Social-
 ministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” novem-  
 ber 2006. 
 
6.3 Inden for delområde 2 skal facader fremtræde i hvid, grå,  
 sort eller i jordfarver (jf. 6.2).   

6.4 Facader
 Indenfor delområde 1 skal facader skal udføres som træ-/bræd-  
 debeklædning.

6.5 Inden for delområde 2 skal facader på ny og eksisterende bebyg  
 gelse fremstå i teglsten som blank mur eller som mur, der vand  
 skures eller pudses. Facader på ny bebyggelse kan også udføres  
 som træ-/bræddebeklædning.

Fællesbestemmelser
6.6 Ventilationsafkast
 Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes tage eller  
 facader.
 
6.7 Tagform
  Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning 

på mellem 15 og 45 grader.

6.8  Tagmaterialer
  Til tagbeklædning på ny og eksisterende bebyggelse må kun an-

vendes tagpap, mørke matte tagsten eller sedum eller anden form 
for grønne tage. Tagbeklædning på eksisterende bebyggelse må 
derudover også omfatte plane- eller bølgede eternitplader. Der 
må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.

6.9 Solfangere
  Der kan opsættes solfangere og solceller i tagfladen, såfremt de 

integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfan-
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gere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller 
genboer. 

6.10 Orienteringsskilte
  Ud over firma- og logoskilte må der inden for området kun opstil-

les fælles oplysnings- og henvisningsskilte. Skilte skal udformes 
med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende. Skil-
tene skal med vejmyndighedens tilladelse placeres i vejens rabat-
tareal eller på bygningernes murværk. 

6.11  Belysning af skilte skal være afskærmet mod vejarealer og må ikke 
virke blændende for trafikken eller i øvrigt til gene og ulempe for 
denne.

6.12 Synlige transformere, pumpestationer og lignende skal fremstå   
 med samme facadeudtryk som den øvrige bebyggelse inden for  
 henholdsvis delområde 1 og 2. Alternativt skal anlæggene skjules  
 af egnstypiske beplantning. Der kan anvendes anden taghæld-  
 ning og tagmaterialer end den øvrige bebyggelse.

7. Ubebyggede arealer

7.1 Fælles friarealer som angivet på kortbilag B må ikke bebygges.

7.2 Fælles friareal langs lokalplanområdets sydlige skel, som angivet  
 på kortbilag B, skal udlægges i en bredde på min. 5,5 m.

7.3  Friareal, beplantning
  Beplantning inden for friarealet, som er markeret på kortbilag B, 

skal ske med egnskarakteristiske træer og buske.

7.4  Fælles friarealer, indretning og beplantning
  De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en 

god helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bæn-
ke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og be-
plantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedispone-
ring, der omfatter alle friarealerne. Det skal samtidig sikres, at de 
funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.

7.5  Eksisterende læhegn
 Eksisterende læhegn, markeret på kortbilag B, kan bevares og   
 vedligeholdes, så det fremstår som et tæt, afskærmende hegn.
  Beplantningen kan udtyndes og beskæres som del af den almin-

delige vedligeholdelse. 

7.6 Fælles friareal - tæt beplantning 
 Tæt beplantning, som vist på kortbilag B skal fremstå med en høj  
 tæt beplantning af egnstypiske træer og buske.

7.7 Fælles friareal -klitbeplantning
 Fælles friareal - klitbeplantning, som vist på kortbilag B skal ud - 
 formes som små forhøjninger med klitbeplantning.

7.8 Terrænreguleringer 
 Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre til 
 pasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg.  
 Større tilpasninger (større niveauforskel end 50 cm) skal ske med  

Bemærkning
Klitbeplantning omfatter ma-
rehalm, havtorn samt græs-
ser og planter med et rodnet, 
der kan binde sandholdigt 
jord/sand.
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 skråninger og støttemure. Større tilpasninger kræver tilladelse   
 fra Frederikshavn Kommune.

7.9 Renovation
  Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sor-

tering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med 
Frederikshavn Kommunes regulativ.

7.10 Lyskilder på veje
 Lyskilder skal placeres højst 3,0 m over terræn.

7.11 Lyskilder på fællesarealer skal placeres højst 1,20 m over terræn.

7.12 Opsætning af skilte der henvender sig til trafikanterne på 
 hovedlandevejen skal ske efter ansøgning og godkendelse af 
 Vejdirektoratet

8. Veje, stier og parkering 

8.1  Veje
 Vejadgang til området skal ske fra hovedlandevej 438, Frederiks- 
 havn - Skagen Jerupvej, km 18.375, via eksisterende vej til Farm- 
 Fun, som vist på kortbilag B..

8.2 Der udlægges arealer til privat veje a-b-c, som vist på kort  
 bilag B.
 
8.3 Vej a-b-c - i delområde 2 - udlægges, som i princippet vist på   
 kortbilag B, som privat vej med et vejudlæg på 8 m og en køre-  
 banebredde på min. 6 m de første 50 m og herefter med en 
 kørebanebredde på min 5 m - regnet fra vest mod øst. 
 Vejen anlægges med en belægning af grus.

 Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan flyttes nogle få   
 meter i forbindelse med den endelige fastlæggelse af vejforløbet.

8.4 Ved punkt b skal der sikres ordentlige oversigtsforhold i henhold  
 til vejreglerne.

Delområde 1
8.5 Veje i delområde 1 udlægges, som i princippet som vist på kort-
 bilag B, som private veje med et vejudlæg på min. 8 m og en kø- 
 rebanebredde på 5 m - svarende til en lav hastighed på 10-20   
 km/t. 

 Med ’i princippet’ menes, at vejen kan flyttes nogle få meter i   
 forbindelse med den endelige fastlæggelse af vejforløbet. Den 
 viste vejstruktur -af ”ringe” der mødes - skal dog fastholdes.   
 Hvor ringene mødes,  skal der skal sikres ordentlige oversigtsfor- 
 hold. 
 
 Vejen anlægges med en belægning af grus.

8.6  Stier
 Der udlægges areal til 4,0 m brede stier, som vist i princippet på  
 kortbilag B. Alle stier udlægges som private stier.
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 Med ”i princippet” menes, at stierne kan flyttes nogle meter i   
 forbindelse med den endelige fastlæggelse af stiforløbet.
 Stier anlægges med en belægning af grus.

 Parkering
8.7 Indenfor delområde 1 skal der i umiddelbar nærhed af lejlighed- 
 en etableres 1 parkeringsplads pr. hotelferielejlighed. Parke-  
 ringspladsen skal udlægges inden for de udlagte byggefelter. Her  
 udover skal der udlægges areal til ½ parkeringsplads pr. hotel-
 ferielejlighed. Arealudlægget kan ske indenfor delområde 2. Par- 
 kering anlægges med en belægning af grus.

Delområde 2
8.8 Der skal udlægges 1 p-plads pr. påbegyndt 25 m2 publikumslokale  
 (restaurant, aktivitetshus og wellnesscenter).

8.9 I forbindelse med lejrskolen udlægges areal til 50-personers bus  
 foruden 2 parkeringspladser

8.10  For hver 25 p-pladser skal der være 1-2 afmærkede handicappar- 
keringspladser med målene 3,5 m x 5 m. Den første af disse skal  
have målene 4,5 m x 8 m.

8.11 Tilgængelighed 
 Alle adgangsveje, 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 gæl - 
 dende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.

9. Tekniske anlæg

9.1  Forsyningsledninger skal udføres som jordkabler.

9.2 Afvandingen af området skal fastlægges i et tillæg til den gæl-  
 dende spildevandsplan for Frederikshavn Kommune.

9.3 Der må ikke opsættes udvendige antenner.

9.4  Tekniske anlæg til områdets forsyning
  Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transfor-

matorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen. 

9.5  Øvrige tekniske anlæg
 Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op- 
 fylder kravende i punkt 3.3
 
9.6  Kloakering
 Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter   
 Frederikshavn Kommunes anvisninger.

9.7 På kortbilag B er vist en 10 kv ledning, der skal omlægges på en  
 del af strækningen, så den vil ligge i et vejareal.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Kloakering
 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilslut-  
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 tet det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes 
 anvisninger.

10.2  Ubebyggede arealer
 Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal de i lokalplanen   
 nævnte bestemmelser om bebyggelsens parkeringsforhold   
 være etableret, jf. §§ 7.6 og 7.7.

11. Bonusvirkning

11.1   Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens §35 stk. 1, der 
er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse for så vidt angår 

opførelse af ny bebyggelse inden for delområde 1.

12. Lokalplan og byplanvedtægt 

12.1  Lokalplan L-177 Ferie- og fritidsanlæg (FarmFun)
  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan SKA.F.11.09.01.ophæves den del af lokalplan L-177 Ferie- og 
fritidsanlæg (FarmFun), tinglyst 02.12.2002, for det område, der er 
omfattet af lokalplan SKA.F.11.09.01.

13. Servitutter

13.1 Der søges om ophævelse af følgende servitut: Beplantnings-  
 linje - lyst 23.01.1961. Regulerer beplantning mv. i en afstand   
 af 25 m fra vejskellet.

 
14. Tilladelser fra andre myndigheder

14.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages 
 ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået 
 tilladelse hertil fra: Vejdirektoratet, vedrørende adgang fra Je-  
 rupvej, samt Naturstyrelsen vedrørende ophævelse af skov-  
 byggelinjen indenfor lokalplanområdet.

15. Lokalplanens retsvirkninger

15.1   Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-
domme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun ud-
stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med 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. 

15.2   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. 

15.3   I lokalplanens § 8,6 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-
forsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For be-
byggelse, der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter 
planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter 
§20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den 26. juni 2013 i henhold 
til planlovens § 24.

På byrådets vegne

Lars Møller    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Byrådet har den XX.XX.201? vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til 
planlovens § 27.

På byrådets vegne

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og 

Miljø, Frederikshavn Kommune i 

samarbejde med Landinspektørfi rmaet 

LE34. December 2014.
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Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at ændre anvendelsen fra 

offentlige formål til bolig- og erhvervsformål.

 

Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.BE.04.01.01 til offentlig 

debat i perioden fra den 07.10.2014 til den 02.12.2014. I denne periode var 

det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigel-

ser og ændringsforslag.

Der er ikke modtaget indsigelser som har afstedkommet ændringer i lo-

kalplanen.

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 

Frederikshavn Kommune

Center for Teknik og Miljø

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn.

E-mail: tf@frederikshavn.dk 

Byfogedskoven

Frederikshavnsvej

Sct.
 Laurentii V

ej

Chr. X’s Vej

B
u
ttervej

Ve
str

e S
tra

ndve
j

N

Lokalplanområdets placering i Skagen By.
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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 foreta-

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

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

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

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

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

nemføres.

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

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

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

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

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

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

merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 

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

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

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

endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 

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

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

i Plansystemdk.dk.
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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

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
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet har været an-

vendt som ældreboliger, men behovet for ældreboliger er faldende i Ska-

gen, hvilket betyder, at områdets boliger ikke kan lejes ud. Nærværende 

lokalplan skal ændre områdets anvendelse så lokalplanområdet i stedet 

kan anvendes til boligformål, erhvervsmæssig overnatning samt service-

erhverv og liberalt erhverv.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at ændre områdets anvendelse samt sikre den be-

varingsværdige bygning ”Hvide Hus”. Herudover fastlægger lokalplanen 

mulighed for udstykning i fi re parceller. 

Lokalplanområdet opdeles i fi re delområder - delområde I, II, III og IV. Del-

område I omfatter den bevaringsværdige bebyggelse ”Hvide Hus”, Delom-

råde II omfatter de eksisterene ét etages rækkehuse, delområde III omfat-

ter den eksisterende to etagers bebyggelse og delområde IV omfatter fæl-

les opholdsareal, fællesbygninger samt vej- og parkeringsareal.

Delområde I, II og III kan anvendes til boligformål samt erhvervsmæssig 

overnatning som f.eks. vandrehjem, hotel og lignende. Herudover er der 

mulighed for indretning til serviceerhverv, liberalt erhverv og andre er-

hverv inden for virksomhedsklasse 1 - 2.

Delområde IV kan alene anvendes til fællesareal herunder vej- og parke-

ring samt fællesfaciliteter som f.eks. fælleshus.

Lokalplanområdet kan udstykkes i de på kortbilag 2 viste delområdegræn-

ser. Udstykning af lokalplanområdet kan afstedkomme krav fra bygnings-

myndigheden om etablering af brandmur eller nedrivning af overdæknin-

ger, trappegange og lign.

Ny bebyggelse kan alene opføres inden for et fastlagt bebyggelsesfelt, jf. 

kortbilag 2. Bebyggelsesfeltet omfatter i sin udstrækning primært den ek-

sisterende bebyggelse. Lokalplanen fastlægger det maksimale antal etag-

meter for hvert delområde.

Dele af lokalplanområdets eksisterende bebyggelse med gårdmiljø mellem byg-

ningerne
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Mod delområde IV kan bebyggelsen inden for delområde II og III opføres 

i skel. Bebyggelse på delområde IV må alene omfatte fælleshus, garager, 

carporte, skure og lignende mindre bygninger f.eks. til opbevaring af red-

skaber til vedligeholdelsesarbejder inden for delområde IV.

Lokalplanen anfører en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, der 

primært skal sikre den bevaringsværdige bygning ”Hvide Hus” samt lokal-

planområdets øvrige bebyggelses sammenhæng hermed. Det vil sige

der fastsættes krav til bl.a. materialer og farve på tag og ydervægge.

Ydervægge skal udføres som vandskuret murværk, der gives farven hvid, 

mens tagbeklædningen skal være røde vingetegl uden udhæng. Døre og 

vinduer i den bevaringsværdige bygning, Hvide Hus, kan kun gives farven 

hvid, hvilket svarer til det originale udtryk.

Herudover indeholder lokalplanen en række bestemmelser om skorstene, 

udvendig bræddebeklædning, kviste, tagrender og altaner.

Hegn inden for lokalplanområdet skal være levende hegn, plankeværk el-

ler stakit. Lokalplanens bestemmelser angiver nærmere bestemmelser om 

højde, farve, materialer og udformning af stakitter og plankeværk.

Hans Baghs Vej med lokalplanområdet på venstre side og 

parcelhusområde på højre.

Intern vej i lokalplanområdet med lægehus i baggrunden.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der i sin helhed udgør matr.nr. 526a Skagen Bygrunde, 

er i henhold til matriklens oplysninger 6.235 m². Ejendommen er belig-

gende i byzone i den sydlige del af Skagen by, nordøst for Byfogedskoven.

Lokalplanområdet grænser mod øst op til Hans Baghs Vej, mod syd til 

Skovbrynet og mod vest til Anemonevej. Både vest, nord og øst for lokal-

planområdet ligger parcelhuse, mens der syd for lokalplanområdet ligger 

dels Byfogedskoven og dels Skagen gl. sygehus, der ved lokalplanens ud-

arbejdelse består af lægehus, sundhedscenter samt gigt- og rygcenter.

Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse indrettet som ældre-

boliger inkl. servicearealer. Området består af den bevaringsværdige byg-

ning Hvide Hus opført i starten af 1900-tallet. Herudover fi ndes der inden 

for lokalplanområdet en række nyere bygninger fra 1970’erne.

Den østlige del af lokalplanområdet er indrettet med fælles indkørsel og 

parkering for områdets beboere og brugere.
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Dele af lokalplanområdets eksisterende bygninger. En af områdets parkeringspladser. I baggrunden ses Hans 

Baghs Vej.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer

Lokalplanområdet er i kommuneplanens retningslinjer beliggende inden 

for et område udpeget som særligt værdifuldt landskab. De særligt vær-

difulde landskaber omfatter hele Skagen By og omegn og er udpeget for 

at bevare særegne og egnkarakteristiske landskabstræk. Lokalplanen skal 

sikre en ændret anvendelse af eksisterende bygninger. Lokalplanen vur-

des ikke at have indfl ydelse på områdets landskabstræk og anses for væ-

rende i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme 

SKA.O.04.03, et område ved Hans Baghs Vej til offentlige formål som syge-

hus, genoptræningscenter og lignende.

Kommuneplanrammen fastlægger området til byzone. Bebyggelse må op-

føres med en maksimal bygningshøjde på 11 m og parkering skal ske på 

egen grund. Kommuneplanrammen fastlægger herudover ingen bestem-

melser.

Da nærværende lokalplan fastlægger anvendelsen for lokalplanområdet 

til bolig- og erhvervsformål udarbejdes der et kommuneplantillæg, der 

sikrer overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan. Kommune-

plantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen.

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 miljøscreeningen af planen viser, at der ikke er nogle 

af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentligt påvirket.  

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for 

Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-

bugten.

Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun 

ske når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel be-

grundelse herfor, jf. planlovens §5b, nr. 1.
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Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i et område udlagt 

til byzone med eksisterende bebyggelse i og omkring lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet kan ikke ses fra kysten og vil således ikke afstedkomme 

visuel påvirkning af kysten.

Fredninger

Lokalplanområdet grænser mod sydvest op til Byfogedskoven, der er fre-

det. Aktiviteter inden for lokalplanområdet vurderes ikke at påvirke By-

fogedskoven.

Kulturmiljøer

Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for-

tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberet-

tes til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren 

kan forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske 

Museum om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for øde-

læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder 

økonomiske konsekvenser.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Inden for lokalplanområdet ligger den fredede bygning ”Hvide Hus”. Byg-

ningen, der er opført i år 1900, er registreret med en samlet bevarings-

værdi på 2. I Skagen defi neres bygninger i lokalplaner med bevaringsvær-

dier fra 1-4 som bevaringsværdige.

Hvide Hus er en villa opført i historicistisk stil med national-romantiske 

træk. Bygningen fremstår pudset og hvid med røde vingetegl. Døre og 

vinduer er originale og udført i hvidmalet træ.

Ifølge Ernst Mentze’s bog om P. S. Krøyer kom Joh. F. Brodersen (kendt un-

der navnet Hans Brodersen) og hans hustru Henriette (kendt under nav-

net Henny) til Skagen i 1896 med deres fi re børn. Familien boede i en år-

række til leje inden de i 1903 fl yttede til »Det hvide Hus« som Hans Bro-

dersen, der da var blevet kæmner, havde ladet opføre. Familien - »Den 

glade Familie« - sluttede hurtigt venskab med fl ere af datidens kendteste 

kunstnere i Skagen - bl.a. Drachmann og Krøyer, og »Det hvide Hus« blev 

et sted, hvor man gerne samledes.

Den bevaringsværdige bygning ”Hvide Hus”. 
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Frederikshavn Kommunes Bygningsforbedringsudvalg kan på baggrund af 

en konkret vurdering give økonomisk støtte til udvendige genopretnings- 

og opretholdelsesarbejder på bevaringsværdige bygninger. Det forudsæt-

ter som minimum, at bygningerne er kategoriserede med bevaringsvær-

dier 1-4, og at bygningerne anvendes helt eller delvis til beboelse. Støtten 

gives som kontant tilskud. Der gives ikke støtte til rene vedligeholdelses-

arbejder.

Såfremt en bevaringsværdig bygning ønskes nedrevet kan det kun ske ef-

ter en særlig procedure, herunder en offentlig bekendtgørelse.

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

Området skal i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 

2009-19 tilsluttes Frederikshavn Vand A/S.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-

plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-

aksystem. I henhold til spildevandsplanen er området fælleskloakeret, 

hermed menes, at regn- og spildevand afl edes i samme ledning til det 

offentlige kloaksystem. 

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 35 % 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

Det bevaringsværdige hus ”Hvide Hus” - år 2014.
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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.avoe.dk.

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-

handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Bygningsreglementets krav om støjniveauet fra trafi k, som skal overhol-

des inden døre, når vinduerne er lukkede, 33 dB skal overholdes.

Lokalisering af virksomheder

I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det 

på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af 

omgivelserne. Enhver aktivitet er klassifi ceret efter, hvor meget den erfa-

ringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og tra-

fi k.

Jordforurening

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

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.

Skovbrynet med Hans Baghs Vej i baggrunde. En af lokalplanområdets fælles parkeringspladser.

Veje

Lokalplanområdet har vejadgang (fysisk overkørsel) til Skovbrynet for pri-

vat vej- og parkeringsanlæg på matr.nr. 526a Skagen Bygrunde.

Inden for lokalplanområdet skal der indrettes parkering svarende til om-

rådets faktiske anvendelse. Parkeringskravet er et minimumskrav og er 

inkl. carport og garage.

Inden for lokalplanområdet skal der etableres minimum 1 p-plads pr. bo-

lig. Ved anvendelse til erhverv skal der etableres minimum 1 p-plads pr. 

60 m². Ved erhvervsmæssig overnatning skal der etableres minimum 1 p-

plads pr. boligenhed uanset antallet af værelser heri.

Ved udformning af p-pladser i forbindelse med erhvervsformål skal et 

passende antal udformes som handicapparkering. 
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Parkeringspladserne kan f.eks. etableres som vist på kortbilag 2, der viser 

et forslag til indretningen.

Kollektiv trafi k

Lokalplanområdet trafi kbetjenes med kollektiv trafi k fra Skagen Station, 

hvor toget kører mod Frederikshavn.

Tilgængelighed

For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat 

bestemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser 

mellem disse, skal udformes med ramper og lignende,  så der er fuld til-

gængelighed for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter  

gældende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.

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 lokalplanudarbejdelsen er følgende servitutter lyst på ejendommen.

1. Dok. om byggelinjer mv. lyst 16.09.1965

2. Dok. om oversigt mv. lyst 15.02.1967

3. Dok. om varmeforsyning mv. lyst 06.10.1988

4. Lokalplan nr. 157-O.40, lyst 16.09.1998

Ad 1) Byggelinje i forhold til Hans Baghs Vej. Hans Baghs Vej er udvidet si-

den tinglysningen, bl.a. med parkeringslommen ud for matr.nr. 526a Ska-

gen Bygrunde. Der er ikke aktuelle planer om yderligere udvidelse af Hans 

Baghs Vej end den som allerede er udført. Modulvogntogs planlagte be-

nyttelse af Hans Baghs Vej  til havnen, skønnes ikke at medføre geometri-

ske ændringer ved lokalplanområdet.

Ad 2) Servitutten fastlægger et oversigtsareal ved skæringen mellem Skov-

brynet og Hans Baghs Vej. Oversigtsarealet er vist på kortbilag 2.

Ad 3) Servitutten pålægger, at ejendomme, der allerede er tilsluttet fjern-

varme, skal forblive tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Ad 4) Nærværende lokalplan afl yser med sin vedtagelse lokalplan nr. 157-

O.40 for den del, der er omfattet af lokalplanormådet i nærværende lo-

kalplan. Servitutten bør derfor afl yses.

Afl ysning af planer og servitutter

Lokalplan SKA.157-O.40 afl yses for den del, der er omfattet af nærværende 

lokalplan.  Afl ysningen sker med den endelige vedtagelse af nærværende 

lokalplan.
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I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 - 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 boligformål, erhvervsmæssig over-

natning, serviceerhverv, liberalt erhverv og andre erhverv inden 

for virksomhedsklasse 1-2.

1.2 at sikre den bevaringsværdige bygning ”Hvide Hus”

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanens område omfatter matr.nr. 526a Skagen Bygrun-

de samt alle parceller, der efter den 07.10.2014 udstykkes fra den 

nævnte ejendom. 

2.2  Lokalplanområdet opdeles i fi re delområder betegnet delområde 

I, II, III og IV.

2.3 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse

Delområde I, II og III

3.1  Delområderne må anvendes til boligformål, erhvervsmæssig over-

natning f.eks. hotel, vandrehjem og lignende, serviceerhverv, li-

beralt erhverv og andre erhverv inden for virksomhedsklasse 1-2. 

Delområde IV

3.2  Delområde IV må anvendes til fællesareal, herunder opholdsareal, 

bygninger til fællesfaciliteter samt vej- og parkeringsformål.

4. Udstykning

4.1  Lokalplanområdet kan udstykkes i 4 parceller. Udstykningen skal 

i princippet følge delområdeafgrænsningen, jf. kortbilag 2. Med ”i 

princippet” menes, at der kan foretages mindre afvigelser herfra 

blot følgende principper overholdes:

•  Skellet mellem delområde I og II fastlægges 1.00 m fra eksisteren-

de bebyggelse på delområde II.

•  Skellet mellem delområde II og III fastlægges minimum 1.00 m fra 

eksisterende bebyggelse.

•  Skellet mellem delområde II og IV samt delområde III og IV fast-

lægges i eksisterende bebyggelse.

Lokalplanbestemmelser

Eksisterende bebyggelse omfat-

ter ligeledes eksisterende over-

dækkede arealer.

En udstykning af lokalplan-

området kan kræve bygnings-

mæssige ændringer, herunder 

etablering af brandmur samt-

nedrivning af overdækninger, 

trappegange og lign. 

Virksomhedsklasse 1 omfatter 

virksomheder og anlæg, som 

kun påvirker omgivelserne i 

ubetydelig grad og således kan 

integreres med boliger.

Virksomhedsklasse 2 omfat-

ter virksomheder og anlæg, som 

kun påvirker omgivelserne i rin-

ge grad og ville kunne indpla-

ceres i områder, hvor der også 

fi ndes boliger.
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•  Skellet mellem delområde I og IV fastlægges minimum 1.00 m fra 

eksiterende bebyggelse.

4.2  Såfremt ”Sidebygning til Hvide Hus”, jf. kortbilag 2 og pkt. 6.8 

nedrives, kan skelforløbet ændres mellem delområde I og IV så-

ledes at delområdegrænsen ikke følges. Principperne for udstyk-

ningen i pkt. 4.1 skal efterkommes og grundstørrelsen må ikke 

være mindre end 900 m². 

5. Bebyggelsens placering og omfang

Delområde I

5.1  Ny bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag 2 viste byg-

gefelt.

5.2  Det maksimale etageareal inden for delområde I må ikke over-

stige 500 m².

5.3  Bebyggelse, inden for byggefeltet på delområde I, kan kun opfø-

res såfremt bygningsdel markeret som ”Sidebygning til Hvide Hus” 

på kortbilag 2 er nedrevet.

5.4  Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 10 m, målt fra et 

fastlagt niveauplan.

Delområde II

5.5  Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byg-

gefelter.

5.6   Det maksimale etageareal inden for delområde II må ikke over-

stige 600 m².

5.7  Mod delområde IV kan ny bebyggelse opføres i skel. Mod øvrige 

delområder skal bebyggelsen placeres minimum 1.00 m fra skel.

5.8  Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 6 m, målt fra et 

fastlagt niveauplan.

Delområde III

5.9  Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byg-

gefelter.

5.10   Det maksimale etageareal inden for delområde III må ikke over-

stige 1200 m².

5.11  Mod delområde IV kan ny bebyggelse opføres i skel. Mod øvrige 

delområder skal bebyggelsen placeres minimum 1.00 m fra skel.

5.12  Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8 m, målt fra et 

fastlagt niveauplan.
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Delområde IV

5.13  Ny bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag 2 viste byg-

gefelt.

5.14  Bebyggelse inden for delområde IV må alene udgøre fællesbygnin-

ger samt garager, skure og lignende mindre bygninger.

5.15    Det maksimale etageareal inden for delområde IV må ikke over-

stige 100 m². 

5.16  Mod delområde III kan ny bebyggelse opføres i skel. 

5.17  Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 4 m, målt fra et 

fastlagt niveauplan.

6. Bebyggelsens udseende

Fællesbestemmelser for lokalplanområdet

6.1 Ydervægge skal udføres som vandskuret murværk.

6.2 Vandskurede ydervægge skal fremstå i farven hvid.

6.3  Mindre bygningsdele kan udføres med ydervægge af bræddebe-

klædning. 

6.4  Ved udvendig bræddebeklædning skal vinduer og døre anbringes i 

plan med ydervæggen. Skodder må ikke opsættes.

6.5  Tagbeklædning på hovedhuse skal udføres af røde vingetegl i tra-

ditionel størrelse (som gl. dansk model) uden udhæng.

6.6  Tagrender, tagnedløb, skotrender, inddækninger og lignende skal 

udføres af zink, kobber eller tilsvarende materiale.

6.7  Ventilationåbninger og lignende kræver godkendelse. De skal ud-

føres og placeres så diskret som muligt, f.eks. som fælles skorsten.

Delområde I

6.8  Der kan ikke ske tilbygning til den bevaringsværdige bebyggelse 

”Hvide Hus”. Eksisterende ”Sidebygning til Hvide Hus”, jf. kortbi-

lag 2, kan nedrives. 

   Den øvrige del af ”Hvide Hus” må ikke nedrives og må kun ombyg-

ges eller på anden måde ændres efter de følgende bestemmelser.

6.9  Der kan opføres garage, carport, udhus og lignende mindre byg-

ninger, jf. pkt. 5.1 og korbilag 2. Nyt byggeri samt ombygninger in-

den for delområde 1 skal indordne sig under proportioner og byg-

gestil for ”Hvide Hus” således, at den samlede bebyggelse frem-

står som en helhed.

6.10  På ydervægge skal murværk afsluttes mod tag med en muret ge-

sims i traditionel udformning.
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6.11  Murfalse ved døre og vinduer, gesimser og skorstene på kalkede/

overfl adebehandlede huse skal fremstå hvide, uanset husets øv-

rige farve.

6.12  Tagets nederste sten skal vippes, og kantforskalling bør hvidtes.

6.13  Kviste skal placeres harmonisk i tagfl aden mindst 3 tagsten fra kip 

og mindst 3 tagsten fra udvendige bygningssider, bortset fra ta-

skekviste, der kan udføres til kip.

6.14  Der må ikke opsættes solfangere på den bevaringsværdig bygning 

- Hvide Hus.

6.15 Skorstene må ikke nedrives, men skal bevares og vedligeholdes.

  En skorsten skal som hovedregel placeres symmetrisk i kippen, og 

kun undtagelsesvis i tagfl aden. I så fald skal den placeres mindst 

3 tagsten fra kip og udvendige bygningssider.

  Skorstenspiber skal udføres i samme materialer som det øvrige 

hus. Ved overfl adebehandlede huse skal skorstene fremstå hvid.

6.16  Vinduer og døre skal tilpasses husets oprindelige arkitektur og 

som hovedprincip anbringes rytmisk og taktfast i facaden, og der 

skal være sammenhæng mellem etagerne, så helhedsindtrykket af 

huset bliver harmonisk.

6.17  Vinduer og døre skal udføres af træ og behandles med dækkende 

maling i faven hvid.

  Der må ikke anvendes termoglas i de yderste rammer ved spros-

sede vinduer.

6.18  Gamle bevaringsværdige vinduer og døre skal i videst mulig om-

fang bevares ved istandsættelse og vedligeholdelse.

  Hvis udskiftning er påkrævet, skal vinduer og døre genfremstilles 

som kopier af de gamle med genanvendelse af gamle beslag, hvor 

dette er muligt.

6.19  Der må ikke etableres nye altaner. Eksisterende altaner kan ved-

ligeholdes og udkiftes.

6.20  Glaspartier, glaskarnapper og lignende glaskonstruktioner af ny-

ere oprindelse kan ikke udføres i forbindelse med den bevarings-

værdige bygning ”Hvide Hus”.

6.21  Tagrender må opsættes, hvor de er en del af husets oprindelige 

arkitektur eller hvor de er påkrævet af konstruktionsmæssige el-

ler andre årsager.

Delområde II, III og IV

6.22  Vinduer og døre skal udføres af træ eller træ/alu. Vinduerne skal 

fremstå i faverne hvid, sort eller svenskrød.
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Albertslund parklamper er stan-

dard i og omkring de ældre by-

dele i Skagen.

7. Ubebyggede arealer

7.1  Hegning skal etableres som levende hegn eller som plankeværk 

eller stakit efter følgende retningslinjer.

 Plankeværker

  Plankeværker skal udføres af lodretstillede brædder evt. afsluttet 

med overligger. Plankeværker skal males svenskrød, grå eller sort. 

Overligger skal males i samme farve eller i hvid.

 

  Plankeværker skal have en min. højde på 0.80 m og en maks. høj-

de mod offentlig vej på 1.20 m og mod nabo uden for lokalplan-

området på 1.80 m. Plankeværker inden for lokalplanområdet må 

gives en maks. højde på 1.20 m.

 Stakitter

  Stakitter skal opføres i træ som spolestakitter og dækkes med hvid 

maling.

  Stakitter skal have en min. højde på 0,80 m og en maks. højde 

mod offentlig vej på og mod nabo på 1,20.

7.2  Den interne vej- og stibelysning skal være parklamper. Belysnin-

gen skal etableres som energivenlig belysning. 

8. Veje, stier og parkering

8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Skovbrynet, som 

vist på kortbilag 2, for privat vej- og parkeringsanlæg på matr.nr. 

526a Skagen Bygrunde. 

8.2  Der skal anlægges parkeringspladser inden for lokalplanområdet 

svarende til den faktiske anvendelse. Der skal minimum anlæg-

ges:

• Bolig     1 P-plads pr. bolig. 

• Erhvervsmæssig overnatning  1 P-plads pr. boligenhed uanset 

antallet af værelser heri

• serviceerhverv/liberalt erhverv 1 P-plads pr. 60 m²

  Parkeringspladserne kan f.eks. anlægges som vist på kortbilag 2. 

8.3  Alle nye veje, parkeringspladser og stier i lokalplanområdet etab-

leres som interne veje/private fællesveje. Frederikshavn Kommu-

ne skal godkende et detail projekt for vejanlægget. Drift og ved-

ligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. Grund-

ejerforeningen skal tage skøde på de private fællesveje indenfor 

lokalplanområdet.

8.4  For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle skal nye veje, tor-

ve, p-pladser og stier samt forbindelser mellem disse, udformes 

med ramper og lignende,  så der er fuld tilgængelighed for alle, så 
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vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gældende Byg-

ningsreglement, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.

9. Tekniske anlæg

9.1  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un-

der terræn.

9.2  Der må ikke opsættes individuelle udvendige antenneanlæg på 

bygningsfacader og tage, der vender ud mod offentlige veje.

9.3  Bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjern-

varme.

10. Grundejerforening 

10.1  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 

samtlige grundejere inden for lokalplanenes område. 

10.2  Grundejerforeningen for matr.nr. 526a Skagen Bygrunde og par-

celler heraf (delområde I, II og III) skal forestå drift og vedligehol-

delse af beplantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier på del-

område IV. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, 

som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

10.3 Grundejerforeningen skal tage skøde på delområde IV.

10.4  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godken-

des af Frederikshavn Kommune.

10.5  Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kom-

mune kræver det.

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan SKA.BE.04.01.01 ophæves lokalplan SKA.157-O.40, ”For et 

område til offentligt formål som sygehus mm. ved Hans Baghs Vej 

i Skagen By”, tinglyst 16.09.1998, for det område, der er omfattet 

af lokalplan SKA.BE.04.01.01.

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. 

Grundejerforeningen kan hen-

te inspiration i Vejdirektoratets 

”Håndbog for drift af veje og 

stier”.
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12.2  Når det i en lokalplan er bestemt, at en bebyggelse ikke må ned-

rives uden tilladelse fra byrådet, og tilladelsen nægtes, kan ejeren 

forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. 

Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et 

væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og 

afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed 

og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

12.3  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 lokalplan. 
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget af Økonomiudvalget den 30.09.2014 i henhold til 

planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

  Borgmester             Kommunaldirektør 

Økonomiudvalget har den 21.01.2015 vedtaget lokalplanen endeligt i hen-

hold til planlovens § 27.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

            borgmester             kommunaldirektør 

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.2015.
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Kommuneplantillæg nr. 09.79

Kommuneplantillæg nr. 09.79 er udarbejdet for at åbne mulighed for, at 

matr.nr. 526a Skagen Bygrunde kan anvendes til boligformål.

Rammeområdenr.  SKA.BE.04.01

Områdenavn   Skovbrynet

Overordnet anvendelse   Område til Bolig- og erhvervsformål

Anvendelse    Området skal anvendes til boligformål, 

erhvervsmæssig overnatning f.eks. hotel, 

vandrehjem og lignende, serviceerhverv, 

liberalterhverv og andre erhverv inden for 

virksomhedsklasse 1 -2.

Virksomhedsklasse   1-2

Nuværende zonestatus  Byzone

Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent   30 % for åben-lav boligbebyggelse. 35 % 

for øvrige anvendelser.

Etageantal og   Maks. 10 m.

bygningshøjde    

Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en be-

H
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varingsværdi på 1-4, må ikke nedrives, 

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  Bygninger og anlæg skal ved akitektur og 

beplantning mv. sikres et attraktivt ud-

seende. Støre masteanlæg skal søges mi-

nimeret og samordnet med andre.

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede Ingen bestemmelser

arealer     

Parkering    Parkering skal etableres på egen grund. 

Der skal etableres det nødvendige an-

tal parkeringspladser. Behovet vurderes i 

hvert enkelt tilfælde.

Andre forhold   Ingen bestemmelser

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.79 vedtages til fremlæggelse i pe-

rioden fra den 07.10.2014 til den 02.12.2014.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

             Borgmester            Kommunaldirektør 

Kommuneplantillæg nr. 09.79 er endeligt vedtaget den 21.01.2015.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

             Borgmester            Kommunaldirektør 



Bilag: 7.1. Ansøgning

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 215659/14











Bilag: 8.1.  Oversigtskort Ndr. Strandvej 10. Ålbæk.pdf

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 3042/15





Bilag: 9.1. Disponering af spildevandsslam fra Skagen, Sæby og Frederikshavn
Renseanlæg

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 1936/15



Disponering af spildevandsslam fra Skagen, Frederikshavn og Sæby Renseanlæg.

I forbindelse med disponering af afvandet spildevandsslam fra Forsyningens renseanlæg, ønsker 
Frederikshavn Kommune, en vurdering af andre disponeringsmuligheder.
Spildevandsslammet fra renseanlæggene bliver i dag disponeret på landbrugsjord. Ordningen varetages af 
Miljøservice, som i øvrigt varetager slamdisponering fra en lang række Forsyningsvirksomheder. 
Spildevandsslammet fra Forsyningens renseanlæg har status som A-slam.

Der kan peges på følgende afsætningsmuligheder
Slamkvalitet Landbrugsjord Kompostering Forbrænding Deponering
A + + + +
B - + + +
C - - + +

Slammængder og kvalitet
Renseanlæg Slamkvalitet Mængde (ton)
Frederikshavn A 2.500
Skagen A 4.900
Sæby A 7.600

Økonomiske konsekvenser

Renseanlæg Landbrug kr./ton Deponering kr./ton Forbrænding kr./ton
Frederikshavn 340 925 480
Skagen 350 925 480
Sæby 235 925 480
Total disponeringspris 4,4 mio. 13,9 mio. 7,2 mio.

Priserne på landbrugsløsningen variere, idet det har betydning om der er lagerkapacitet på de enkelte 
spildevandsanlæg. Sæby har den laveste pris, idet der er lagerkapacitet på anlægget.
Eksport til evt. Tyskland er undersøgt, og det er i dag ikke en mulighed. 



Bilag: 10.1. Tilsagn (ID 472192)

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 1919/15
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Region Nordjylland 
Att.: Jens  Mogensen 
Niels Bohrs Vej 30 
9220 Aalborg Øst 
 
 

Center for Erhverv 
J. nr. 2007-0018 

Ref: Ulrich Lopdrup 

 

Den 18. december 2014 

 

Meddelelse om tilsagn til etablering af partnerskab til fremme af gas i tung transport. 
 
Energistyrelsen har behandlet Deres ansøgning og skal herved meddele tilsagn til projektet 
”Nordjysk Partnerskab for biogas i tung transport”. Afgørelsen er truffet i medfør af § 6 i 
bekendtgørelse nr. 1289 af 13. november 2013 om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas 
og brint til transport m.v., samt ændringer i bekendtgørelsen af 3. november 2014 (BEK nr. 1170) 
og 20. november 2014 (BEK nr. 1219). Projektet kan først igangsættes, når Energistyrelsen har 
modtaget vedlagte Erklæring om accept af tilsagnet i underskrevet tilstand. 
 
Baggrund  
Energistyrelsen har modtaget ansøgninger om støtte til partnerskaber til fremme af gas til tung 
transport for over 25 mio. kr. Den samlede støttepulje for 2014 udgør knap 10 mio. kr., og det 
har derfor været nødvendigt for Energistyrelsen at prioritere mellem og indenfor de enkelte 
ansøgninger. Som det fremgår af vejledningen kan Energistyrelsen vurdere, at det er 
nødvendigt at tilpasse omfanget af ansøgningen og reducere støttebeløbets størrelse, herunder 
hvis det samlede beløb for alle ansøgninger overskrider den økonomiske ramme for puljen. 
 
Energistyrelsen har vurderet ansøgningerne, på baggrund af de vurderingskriterier, som er angivet 
i ”Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede el-, 
gas-, og brændselsdrevne transportmidler i Danmark, version 3”, Energistyrelsen 2014. 
Energistyrelsen har på den baggrund besluttet at meddele Dem tilsagn som beskrevet nedenfor. 
 
Tilsagn  
Der gives hermed tilsagn om et tilskud på maksimalt 714.800,00 kr. ekskl. moms til ovennævnte 
projekt. Tilskuddet kan ikke overstige ovenstående maksimumsbeløb. Tilskuddet udbetales på 
grundlag af dokumentation af de faktiske omkostninger og sker under forudsætning af, at 
projektet eller den del af projektet, der søges om udbetaling for, er gennemført som angivet i 
ansøgningen og i vilkår for tilsagnet. 
 
Støtten gives til nedenstående formål og med følgende fordeling, idet det forudsættes at der 
anvendes biogas (enten direkte eller certificeret): 
 
1. Køretøjer - meromkostninger til anskaffelse eller finansiel leasing af de omfattede 

køretøjer. 
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2. Gas tankstationer - omkostninger til anskaffelse, installation og opsætning. 
3. Yderligere veldokumenterede og velafgrænsede poster til projektomkostninger, der er 

nødvendige for at gennemføre projektet og for at øge miljøbeskyttelsesniveauet. 

Køretøjer (2 lastbiler og 2 busser) 484.000 kr. ekskl. moms 
Gas tankstationer (2 udbygninger) 222.800 kr. ekskl. moms 
Yderligere projektomkostninger     8.000 kr. ekskl. moms 

 
Energistyrelsen skal understrege, at alle økonomiske aftaler i projektet, herunder for køretøjer 
og gas tankstationer skal være bindende indgået og dokumentation skal være indsendt til 
Energistyrelsen senest 15. oktober 2015 i form af underskrevne slutsedler, købsaftaler mv. I 
modsat fald vil Energistyrelsen kunne tilbagekalde tilsagnet. 
 
Ved anmodning om udbetaling skal det vedlagte ansøgningsskema om udbetaling benyttes. 
 
Tilsagnet om tilskud er betinget af, at vedlagte ”Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af 
statsstilskud til etablering af partnerskaber med det formål at udbrede el, gas og brint til 
transport i Danmark” overholdes, og at de i nærværende tilsagn angivne betingelser 
overholdes. Det er tilsagnshaver, der er ansvarlig over for Energistyrelsen for projektets 
gennemførelse og for overholdelsen af de i tilsagnet og standardvilkårene anførte betingelser.  
 
De skal senest 15. januar 2014 fremsende en underskrevet erklæring om accept af vilkår for 
tilsagnet. Hertil skal den vedlagte ”Erklæring om accept af tilsagn” benyttes. Modtager 
Energistyrelsen ikke denne erklæring kan Energistyrelsen beslutte, at tilsagnet bortfalder. 
Energistyrelsen skal skriftligt underrettes, såfremt fristen ikke overholdes. Energistyrelsen kan 
dispensere fra tidsfristen efter ansøgning herom.  
 
Energistyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. 
bekendtgørelsens § 20. Dog kan klager over retlige spørgsmål i forbindelse med 
Energistyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen indbringes for Energiklagenævnet inden 4 
uger fra meddelelse om afgørelse. 
 
Hvis De har spørgsmål vedrørende sagen, kan De kontakte Ulrich Lopdrup på tlf. 3392 7547 
eller Michael Rask på tlf. 3392 7530.   
 
Der vedlægges:  
• Erklæring om accept af tilsagnet  

• Standardvilkår for tilsagnet  
• Ansøgning om udbetaling  
• Ansøgererklæring (indsendes sammen med ansøgning om udbetaling) 
• Kort vejledning til udarbejdelse af dokumentation af projektet til Energistyrelsens 

hjemmeside  
 
 
 
Med venlig hilsen 
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Morten Pedersen 
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Energistyrelsen 
Center for Erhverv      J.nr. 2007-0018 
Amaliegade 44        
1256 København K        
 
 
 
 
 
 
Tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. 
ACCEPT AF ENERGISTYRELSENS TILSAGN 
 
Region Nordjylland 
Att.: Jens  Mogensen 
  
 
skal herved bekræfte at have modtaget Energistyrelsens tilsagn af  om tilskud til projektet ” Nordjysk 
Partnerskab for biogas i tung transport”. 
Undertegnede skal herved meddele (sæt kryds): 
 
[  ] at tilsagnet accepteres med de anførte betingelser. 
 
[  ] at tilsagnet ikke kan accepteres, og at tilskudsansøgningen opgives. 
 
[  ] at tilsagnet ikke kan accepteres på de foreliggende betingelser. Nærmere begrundelse 

herfor vedlægges. 
 
 
 
___________________________________________________________                         
Dato    Underskrift (den der tegner virksomheden) 
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Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af 
partnerskaber med det formål at udbrede el, gas og brint til transport i 
Danmark. 

 
Til tilsagnet er knyttet en række standardvilkår, som fremgår af det følgende. Herudover kan 
Energistyrelsen til det enkelte tilsagn knytte vilkår, som er specifikt for det pågældende 
tilsagn. Det fremgår af bekendtgørelsen om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og 
brint til transport m.v., at tilskuddet helt eller delvist bortfalder, hvis vilkår for tilsagn ikke 
opfyldes.   

 
Der henvises til bekendtgørelse nr. 1289 af 13. november 2013 om tilskud til strategiske 
partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v., samt ændringer i bekendtgørelsen af 3. 
november 2014 (BEK nr. 1170) og 20. november 2014 (BEK nr. 1219). 

 
I. Tilsagn om tilskud er betinget af: 
 
• at tilsagnet accepteres. Senest den 15. januar 2015 skal ansøger skriftligt meddele 

Energistyrelsen, at tilsagnet og tilsagnsvilkårene accepteres. Den accepterklæring, der er 
vedlagt tilsagnet, skal benyttes. Hvis tilsagnet ikke accepteres af ansøger inden for denne 
frist, kan Energistyrelen beslutte at tilsagnet bortfalder. 

 
• at ansøger afholder alle udgifterne til projektet (Energistyrelsen udbetaler tilskud 

efterfølgende). 
 
• at ændringer i ejerforhold meddeles Energistyrelsen straks.  
 
• at der ikke er indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder 

eller gennemført indkøb m.v. vedrørende det tilskudsberettigede formål, inden ansøger 
skriftligt har accepteret tilsagnet. Dette gælder dog ikke arbejder udført i forbindelse med 
udformning og dokumentation af tilskudsansøgningen. 

 
• at det ansøgte projekt gennemføres som forudsat i ansøgningen og tilsagnet med dertil 

knyttede vilkår. Tilsagnet bortfalder, hvis projektet afviger fra dette, medmindre 
Energistyrelsen har givet skriftlig tilladelse hertil.  

 
• at alle tilskudsberettigede arbejder udføres af momsregistrerede virksomheder. Dette 

gælder dog ikke eventuelt eget arbejde eller arbejde, der er momsfritaget i henhold til 
momsloven. 

 
• at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre 

projektet. 
 

• at tilskuddet er anvendt økonomisk forsvarligt til det angivne formål. 
 

• at reglerne for opnåelse af tilskud i bekendtgørelse om tilskud til strategiske 
partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. er overholdt. I modsat fald kan 
tilskuddet kræves tilbagebetalt. 
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• halvårligt i projektperioden – begyndende den 1. juni 2015 – at fremsende en 
statusrapport. Rapporten har fokus på, hvordan projektet følger den angivne projektplan, 
evt. aftalte ændringer i forhold til denne, herunder afvigelser fra tidsplanen og (hvis 
relevant) en handlingsplan til, hvordan projektet igen bringes i overensstemmelse med den 
angivne tidsplan. Rapporten sendes til tilknyttede sagsbehandler. 

 
• at tilsagnsmodtager ved projektets afslutning foretager en slutrapportering. Slutrapporten 

skal udarbejdes i et rapportformat, hvor indholdet er formidlet på en sammenhængende 
måde. Rapporten må maksimalt fylde 10 sider plus bilag. Rapporten skal omfatte følgende 
elementer: 
− Indholdsfortegnelse. 
− Engelsk og dansk sammenfatning. Sammenfatningen omfatter en kort beskrivelse af 

projektets formål, projektets aktiviteter og konklusioner. Hver sammenfatning skal 
fylde 1-2 sider. 

− Problemstilling. Beskrivelse af projektets formål. 

− Beskrivelse af de aktiviteter, som er gennemført, samt det data som er tilvejebragt.  
− Konklusion. Beskrivelse af de konklusioner og resultater, som projektet har ført til. 
Energistyrelsen kan, hvis særlige forhold taler herfor, dispensere for krav til udarbejdelse 
af slutrapport. Rapporten sendes til tilknyttede sagsbehandler. 

• umiddelbart efter projektstart at partnerskabet udarbejder en kort projektbeskrivelse til 
Energistyrelsen webside, som fremsendes til Energistyrelsen. Projektbeskrivelsen 
opdateres efter projektets afslutning. Teksten skal følge de retningslinjer, fra 
Energistyrelsen som er vedlagt. 
 

• at Energistyrelsen til enhver tid kan kræve yderligere oplysninger om projektets faglige 
og økonomiske status, eksempelvis i form af revisorpåtegnet opgørelse af projektets 
omkostninger på det pågældende tidspunkt. 

 
• at tilsagnsmodtager ved projektets afslutning forelægger projektregnskab for 

Energistyrelsen. 
 

• at de opnåede erfaringer, resultater, data m.v. fra projektet er offentligt tilgængelige, med 
mindre der indgås aftale med Energistyrelsen om noget andet inden projektet 
påbegyndes. 

 
• at det ved offentliggørelse af projektets erfaringer og resultater eller ved omtale i pressen 

af projektet m.v. skal fremgå, at projektet har modtaget tilskud fra Energistyrelsen under 
Klima- og Energi og Bygningsministeriet. 

 
• For projekter der får tilskud til offentlige ladestandere til elbiler er det et vilkår for tilsagn, 

at de støttede ladestandere indgår i offentligt tilgængelige fælles kort over offentlige 
ladestandere i Danmark, herunder med GIS kompatibelt data der muliggør dette. 
 

• For projekter der får tilskud til offentlige ladestandere til elbiler er det et vilkår for tilsagn, 
at de støttede ladestandere skal være let tilgængelige og anvendelige for andre 
elbilbrugere.  
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• For projekter, hvor der indgår der indgår udvikling eller afprøvning af kommunikations- 

og datainfrastruktur for ladestandere og elbiler i relation til elmarkedet, elsystemet og 
balancering af vedvarende energikilder ser Energistyrelsen gerne, at projektet deltager i 
EVCOM branchesamarbejdet, der omhandler etablering af standardiserede IT- og 
datasystemer bl.a. med henblik at elbiler kan opnå samfundsøkonomisk og 
privatøkonomisk gevinst af den vedvarende energi og markedsdeltagelse. Hvis projektet 
ønsker at samarbejde med EVCOM, kontaktes Energistyrelsen, som vil videreformidle 
kontakten til Energinet.dk eller Dansk Energi, som står for Branche Samarbejdet. 

 
Såfremt ovenstående vilkår ikke overholdes, kan Energistyrelsen forlange hel eller delvis 
tilbagebetaling af udbetalt støtte.  

 
II. Ny ejer eller bruger indtræder i tilsagn om til skud 

 
Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig anmodning tillade, at en anden tilskudsberettiget 
myndighed, virksomhed, institution eller organisation indtræder i et allerede meddelt tilsagn i 
stedet for den oprindelige tilsagnsmodtager, også selv om projektet er påbegyndt. 
Anmodningen skal være underskrevet af indehaverne eller de ansvarlige ledere for 
overdragende og indtrædende tilskudsmodtager.  

 
Overdragelsen er betinget af, at projektet vil blive gennemført i overensstemmelse med 
projektbeskrivelsen og som forudsat i tilsagnet. Den nye tilsagnsmodtager indtræder i de 
rettigheder og forpligtelser som fremgår af tilsagnet med dertil knyttede vilkår.  

 

III. Ansøgning om udbetaling 
 

Udbetaling af tilskuddet sker efter ansøgning. Der kan enten ansøges om udbetaling når 
projektet er afsluttet, eller undervejs i projektet i takt med at tilsagnshaveren har afholdt 
udgifterne (kaldet ratevis udbetaling). 

 
Tilskud udbetales til afholdte udgifter inden for rammerne af tilsagnsbeløbet og de i tilsagnet 
fastsatte regler for opgørelse af udgifter, som kan refunderes.  

 
Ansøgning om udbetaling sker ved indsendelse af ansøgningsskemaet "Ansøgning om 
udbetaling", som er vedlagt tilsagnet. I skemaet specificeres de afholdte projektudgifter. 
Udbetalingsansøgningen skal være fuldstændigt udfyldt, herunder være underskrevet af 
ansøgerens indehaver eller ansvarlige leder. Fakturaen fremsendes elektronisk til 
Energistyrelsen, og stiles til: 
 
Energistyrelsen 
Center for erhverv 
Partnerskaber til fremme af el, gas og brint i transport i Danmark 
Att.: Ulrich Lopdrup 
EAN nr. 5798000020016 
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Af fakturaen skal fremgå projektets J.nr. (2007-0018) og om der er tale om slutudbetaling 
eller rateudbetaling. Leverandører kan sende elektroniske fakturaer til det offentlige på 
Virk.dk, der har en elektronisk blanket. 

 
Tilskud kan udbetales ratevis eller ved projektets afslutning (slutudbetaling). Regler for 
hvordan der ansøges om ratevis udbetaling eller udbetaling ved projektets afslutning fremgår 
af punkt 1 og 2 nedenfor. 
 
III.1. Ratevis udbetaling. 
 
Ved ratevis udbetaling kan udbetaling enten ske årligt for udgifter afholdt i det foregående 
kalenderår, eller når beløbet til udbetaling overstiger kr. 500.000 siden seneste udbetaling. 
Ansøgningen skal indeholde en erklæring fra ansøger om, at projektet forløber som forudsat i 
tilsagnet. Det er endvidere en betingelse, at projektet efterfølgende gennemføres som forudsat 
i tilsagnet. I modsat fald kan tilskuddet kræves tilbagebetalt. Energistyrelsen kan beslutte, at 
en vis andel af tilskuddet først kan udbetales ved projektets afslutning efter reglerne i afsnit 
III.2   
 
A. Ansøgning om udbetaling af 1. rate vedlægges følgende: 
 
• projektregnskab, se pkt. V.1 nedenfor. 
• liste over regnskabsbilag. På listen angives fakturanummer og -dato, det udførende firma 

og dets CVR-nummer samt fakturabeløb.  
• regnskab for eget arbejde (forbrug af egne timer samt timerate) i projektet. 
• ”ansøgererklæring”, hvilket er en erklæring underskrevet af virksomhedens indehaver 

eller ansvarlige leder om, at projektregnskabet er rigtigt, og at projektet er gennemført 
som forudsat i ansøgningen og tilsagnet. Blanketten “ansøgererklæring”, der er vedlagt 
tilsagnet, skal benyttes. 

• revision af projektregnskab. Projektet skal revideres i henhold til bekendtgørelse nr. 199 
af 28. februar 2014 (Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i 
henhold til bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til 
transport m.v.) samt senere ændringer til bekendtgørelsen af 3. november 2014 (BEK nr. 
1171). Projektregnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
For projekter, hvor ansøger/administrator er en institution, der revideres af 
Rigsrevisionen, se punkt IV. 
 

B. Ansøgning om udbetaling af yderligere ratevise udbetalinger (gælder ikke ved 
ansøgning af udbetaling af 1. rate): 
 
• projektregnskab, se pkt. V.1 nedenfor. 
• liste over regnskabsbilag. På listen angives fakturanummer og -dato, det udførende firma 

og dets CVR-nummer samt fakturabeløb.  
• kopi af ordrebekræftelser på foranstaltninger, der er omfattet af projektet. 
• kopi af originale løn- og regningsbilag for afholdte, tilskudsberettigede udgifter. 

Regningsbilagene skal opfylde de krav, der er anført nedenfor, se pkt. V.2. 
• ”ansøgererklæring”, hvilket er en erklæring underskrevet af virksomhedens indehaver 

eller ansvarlige leder om, at projektregnskabet er rigtigt, og at projektet er gennemført 
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som forudsat i ansøgningen og tilsagnet. Blanketten “ansøgererklæring”, der er vedlagt 
tilsagnet, skal benyttes. 

 
Ved afslutning af et projekt, hvortil der er ydet ratevis udbetaling, skal der endvidere 
indsendes et samlet projektregnskab og en slutrapport omfattende de dokumenter og 
underkastet den revision, som fremgår af afsnit III.2, IV og V nedenfor. 

 
III.2. Udbetaling ved projektets afslutning. 

 
Ansøgning om udbetaling ved projektets afslutning foretages således:  

 
C. Ansøgning om udbetaling af tilskud på under 500.000 kr. Ansøgning om udbetaling 
vedlægges følgende: 
• projektregnskab, se pkt.V.1. nedenfor. 
• liste over regnskabsbilag. På listen angives fakturanummer og -dato, det udførende firma 

og dets CVR-nummer samt fakturabeløb.  
• kopi af ordrebekræftelser på foranstaltninger, der er omfattet af projektet. 
• kopi af originale løn- og regningsbilag for afholdte, tilskudsberettigede udgifter. 

Regningsbilagene skal opfylde de krav, der er anført nedenfor, se pkt. V.2. 
• ”ansøgererklæring”, hvilket er en erklæring underskrevet af tilsagnshavers indehaver eller 

ansvarlige leder om, at projektregnskabet er rigtigt, og at projektet er gennemført som 
forudsat i ansøgningen og tilsagnet. Blanketten “ansøgererklæring”, der er vedlagt 
tilsagnet, skal benyttes. 

• slutrapport for projektet, der beskriver projektforløbet og dets resultater. 
 
D. Ansøgning om udbetaling af tilskud på 500.000 kr. eller derover. Ansøgning om 
udbetaling vedlægges følgende: 
• projektregnskab, se pkt. V.1 nedenfor. 
• liste over regnskabsbilag. På listen angives fakturanummer og -dato, det udførende firma 

og dets CVR-nummer samt fakturabeløb. 
• regnskab for eget arbejde (forbrug af egne timer samt timerate) i projektet. 
• ”ansøgererklæring”, hvilket er en erklæring underskrevet af virksomhedens indehaver 

eller ansvarlige leder om, at projektregnskabet er rigtigt, og at projektet er gennemført 
som forudsat i ansøgningen og tilsagnet. Blanketten “ansøgererklæring”, der er vedlagt 
tilsagnet, skal benyttes. 

• revision af projektregnskab Projektet skal revideres i henhold til bekendtgørelse nr. 199 
af 28 februar 2014 (Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i 
henhold til bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til 
transport m.v.) samt senere ændringer til bekendtgørelsen af 3. november 2014 (BEK nr. 
1171). Projektregnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
For projekter, hvor ansøger/administrator er en institution, der revideres af 
Rigsrevisionen, se punkt IV. 

• slutrapport for projektet, der beskriver projektforløbet og dets resultater. 
 

IV. Revision af projektregnskab. 

Ved aflæggelse af projektregnskab jf. pkt. III.2 ovenfor, skal det for tilskudsmodtagere, som i 
alt har modtaget tilskud på 500.000 kr. eller derover til det pågældende projekt, ved 
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revisionen afprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med det meddelte tilsagn og bekendtgørelse nr. 
199 af 28. februar 2014 (Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i 
henhold til bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til 
transport m.v.) samt senere ændringer til bekendtgørelsen af 3. november 2014 (BEK nr. 
1171). Revisor skal påse, at der omkring forvaltningen af projektudgifterne er tilrettelagt en 
betryggende og effektiv forretningsgang, der sikrer en korrekt bogføring, herunder at 
udgifterne vedrørende projektet holdes afskilt fra bogføringen af ansøgerens øvrige indtægter 
og udgifter. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet. 

 
Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som 
dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revision af statens regnskaber m.v., jf. Rigsrevisorloven 
(lovbekendtgørelse 101 af 19. januar 2012).  

 
Ved aflæggelse af projektregnskab for projekter, som i alt har modtaget tilskud på under 
500.000 kr., skal der ikke ske revision. I stedet foretager Energistyrelsen bilagsgennemgang, 
jf. afsnit VI.  

 
For institutioner, der er undergivet revision efter lov om revision af statens regnskaber m.m. 
(rigsrevisorloven) § 2, og for institutioner, hvis regnskaber revideres af Rigsrevisionen eller 
rigsrevisor i henhold til anden hjemmel, gælder der særlige regler i forhold til revision af 
regnskabet. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen.   

 
Ifølge § 4 i lov om revision af statens regnskaber m.v. kan Rigsrevisionen direkte kræve 
forelagt til gennemgang regnskaber fra institutioner m.v., der modtager tilskud fra staten.   
 
Energistyrelsen kan forlange at der gennemføres revision af projektregnskabet i forbindelse 
med rateudbetalinger (altså ud over 1. rate).    

 

V.  Krav til projektregnskab og løn- og regnskabsbilag. 

 
V.1.  Projektregnskab 
I projektregnskabet anføres de afholdte, tilskudsberettigede udgifter. Regnskabet skal være 
underskrevet af virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder.  

 
Ved udbetaling vedlægges delregnskab for den del af projektet, hvortil der søges om tilskud.  

  
Regnskabet skal opdeles på de samme udgiftsposter, som er anvendt ved ansøgningen om 
tilskud, således at en sammenligning kan ske umiddelbart.  

 
Af regnskabet skal fremgå budget- og regnskabstal for projektets totale udgifter og indtægter, 
specificeret på de budgetposter, som lå til grund for ansøgningen om tilskud. Ansøgerens 
eventuelle egenfinansiering skal ligeledes fremgå. For lønomkostninger skal angives 
timeforbrug og timesatser. 
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Finansieringsudgifter (renter, gebyrer mv.) kan ikke medtages i de tilskudsberettigede 
udgifter. 

 
I projektregnskabet modregnes opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter og 
indtægter, herunder fra afhændelse af udskiftede dele. Sker sådanne ændringer i 
projektforløbet, skal ansøger meddele Energistyrelsen dette. Energistyrelsen vil da kræve et 
eventuelt for meget udbetalt tilskudsbeløb tilbage. Der udbetales ikke yderligere tilskud, 
såfremt evt. indtægter er mindre end forventet. 

 
V.2.  Krav til løn- og regnskabsbilag 
Regningsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte, tilskudsberettigede udgifter 
eller lægges til grund for et projektregnskab, skal af leverandøren eller det udførende firma 
være påført oplysninger om følgende:  

 
• hvilke leverancer der er foretaget, eller hvilket arbejde der er udført, 
• leverandørens eller det udførende firmas CVR-nummer. 

 
Indeholder regningen både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede anskaffelser eller 
arbejder, skal ansøger oplyse, i hvilket omfang udgifterne vedrører henholdsvis 
tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede leverancer eller arbejder. 

 
Energistyrelsen kan altid kræve de originale regningsbilag indsendt. 

 
 

VI. Kontrol med tilskudsmidlerne 
 

Energistyrelsen kontrollerer, at vilkårene for tilsagnet og reglerne i bekendtgørelse om tilskud 
til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. overholdes. Sagens bilag 
samt indholdet i erklæringer fra ansøgere og revisorer gennemgås. Energistyrelsen kan 
udbede sig de originale bilag eller yderligere dokumentation til brug for vurdering af sagen. 
Energistyrelsen kan forlange, at sådanne oplysninger bekræftes af en statsautoriseret eller 
registreret revisor i særlige erklæringer. 

 
Konsekvenserne af, at bekendtgørelsen eller vilkårene i tilsagnet ikke overholdes, kan være 
bortfald af tilskud eller hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud.   

 
Tilskud kan ligeledes helt eller delvist bortfalde, og udbetalte tilskud kræves tilbagebetalt, 
hvis tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet 
oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn eller udbetaling af tilskud.    
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J.nr.2007-0018 
 

ANSØGNING OM UDBETALING           
 
Region Nordjylland, skal herved ansøge om udbetaling af tilskud vedrørende projekt ” Nordjysk 
Partnerskab for biogas i tung transport” 
 
Ifølge Energistyrelsens tilsagn af kan tilskuddet maksimalt udgøre 714.800,00 kr. ekskl. moms. 
 
Angiv, om der søges om udbetaling af rate, eller om udbetaling ved projektafslutning. (sæt ét kryds)  
Der søges om udbetaling af rate     Ja ( )  
Der søges om udbetaling ved projektets afslutning    Ja ( )  
 
Der ansøges om udbetaling af støtte til anskaffelse af transportmidler drevet af el, gas eller 
brændselsceller eller infrastruktur til optankning eller opladning:  
kr._______________  
 
Der ansøges om udbetaling af støtte til ekstern rådgivning, projektudvikling, udarbejdning af 
ansøgningsmateriale, miljøundersøgelser, udgifter til dataindsamling, kommunikation og rapportering 
om projektet og dets resultater: 
kr._______________  
 
 I alt søges der om udbetaling af kr._______________  
 
Ansøgningen vedlægges dokumentation i form af kopier af betalte fakturaer eller af kontoudskrifter, 
hvor det klart fremgår hvad de afholdte udgifter dækker samt deres formål, og evt. timepris og 
timeforbrug hvor relevant. Desuden vedlægges et projektregnskab over de afholdte, 
tilskudsberettigede udgifter. Projektregnskabet består i et delregnskab for den del af projektet, hvortil 
der søges om udbetaling. Ved sidste udbetaling består projektregnskabet af et regnskab for hele 
projektet. Projektregnskabet underskrives af ansøger og skal være revideret og dokumenteret i 
overensstemmelse med kravene i tilsagnet og i " Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af 
statstilskud til etablering af partnerskaber med formål at udbrede el, gas og brint til transport i 
Danmark ", der var vedlagt tilsagnet. 
 
Kontooplysninger:  
 
Elektronisk faktura er fremsendt til: 
 
Energistyrelsen 
Center for erhverv 
Partnerskaber til fremme af el, gas og brint i transport i Danmark 
Att.: Ulrich Lopdrup 
EAN nr. 5798000020016  
 
Fakturaen er mærket med J.nr. 2007-0018 
 
Underskrives af virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder, der hermed bekræfter rigtigheden af 
ovenstående oplysninger.  
 
______________     _______________________________________________________  
Dato   Underskrift  
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J.nr. 2007-0018 
 

ANSØGERERKLÆRING vedrørende  
 
Tilskud til etablering af partnerskaber med formål at udbrede el, gas og brint til 
transport i Danmark  
 
(Denne erklæring indsendes sammen med ansøgning om udbetaling at tilskud.)  
 
Undertegnede tilsagnshaver Region Nordjylland erklærer herved i forbindelse med 
udbetalingsansøgning om statstilskud vedrørende projekt ”Nordjysk Partnerskab for biogas i 
tung transport”, som Energistyrelsen meddelte tilsagn til, at:  
 
• Projektregnskabet er rigtigt, udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og 

indeholder kun tilskudsberettigede udgifter.  

• Projektet er udført på de betingelser, som er angivet i vejledningen til ansøgningsskemaet, 
samt i tilsagnet og de medfølgende ” Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af 
statstilskud til etablering af partnerskaber med formål at udbrede el, gas og brint til 
transport i Danmark”, herunder følgende:  

• Projektet er gennemført som forudsat i ansøgningen og tilsagnet.  
• Projektet er gennemført indenfor den frist, der er fastsat i tilsagnet eller ved en eventuel 

fristforlængelse.  
• Der var ikke indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder 

eller gennemført indkøb m.v. vedrørende det tilskudsberettigede formål inden modtagelse 
af skriftligt tilsagn fra Energistyrelsen og ansøgers skriftlige accept heraf.  

• Alle tilskudsberettigede arbejder er udført af momsregistrerede virksomheder. Dette 
gælder dog ikke eget arbejde eller arbejde, der er momsfritaget i henhold til momsloven.  

• Tilskuddet er anvendt økonomisk forsvarligt til det angivne formål.  

• Eventuelt vedlagte kopier af ordrebekræftelser og andre bilag svarer til originalerne.  

 
 
 
 
 
 
Dato, underskrift ved virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder og stempel 
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VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF TEKST TIL ENERGISTYRELSENS WEBSITE 
 
Til Energistyrelsens website udarbejdes en projektside for alle støttede projekter. Projektet 
skal udarbejde en kort tekst om projektet. Teksten skal beskrivelse af projektet, herunder 
formål og hovedaktiviteter. 

Webteksten skal opdateres, når projektet afsluttes – ved længerevarende projekter, kan 
Energistyrelsen forlange, at teksten også opdateres i forbindelse med statusrapportering af 
projektets fremdrift. Såfremt I snart afslutter jeres projekt (senest i november 2014), vil det 
være muligt at vente med at aflevere en webtekst til projektets konklusioner foreligger. 

Retningslinjer for, hvordan du bør skrive din tekst til projektsiden: 

Rubrikken  (overskriften) skal være kort og sigende. Nøgleord for projektet skal indgå i 
overskriften (tænk: hvad ville du bruge som søgeord, hvis du skulle google dit projekt).  

Manchetten (ca 255 anslag – teksten som står under overskriften) skal fortælle det essentielle 
i projektet – hvad handler det om? Og evt. hvad konkluderes? 

Billede/figur. Anvend meget gerne en figur/graf, som illustrerer projektet eller projektets 
analyser. Billeder er også velegnede, hvis de fortæller en historie om projektet. Hvis ikke I har 
en relevant figur/graf eller billede, så skal I finde et ”stemningsbillede”, som relaterer til 
projektet. Billeder (også figurer/grafer) skal vedhæftes mailen særskilt. Send gerne oprindeligt 
billede (hvis det altså ikke fylder 10 MB). 

Formålet. Det skal fremgå, hvad projektets formål er, herunder hvilket output projektet fører 
til. 

Aktiviteter.  Angiv de væsentligste aktiviteter, som er omfattet af projektet. 

Konklusioner/output. Ved opdatering af webteksten, skal du beskrive disse 
konklusioner/output.  

Korte afsnit. Tilstræb at skrive korte afsnit 5-8 linjer. 

Afsnitsoverskrifter.  Anvend gerne mange overskrifter (for hvert eller hvert andet afsnit). 
Overskriften skal beskrive indholdet i teksten nedenfor. Afsnitsoverskriften behøves ikke at 
være kort (i modsætning til fx i aviser). Undgå overskrifter som ”Formål” – skriv i stedet på 
en linje, hvad formålet er. 

Punktopstillinger. Hvis der er noget at teksten, som har karakter af opremsninger, så er det 
en god idé at lave teksten om til bullets. 

Det vigtige først. Flyt det vigtigste frem til begyndelse af sætningen. 

Korte sætninger. Undgå lange sætninger med mange indskud. 

Længden af teksten er ikke afgørende. Det vigtige er, at du kommer rundt om det relevante 
i projektet. 

Ved spørgsmål tril udarbejdelse af webtekst for projektet kan du kontakte Ulrich Lopdrup på 
tlf. 3392 7547. 
 



Bilag: 11.1. Ansøgning

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 215918/14







Bilag: 12.1. Bemærkning vedr. naboorientering

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 194035/14



From:viumskagen@skagennet.dk
To:Internetpost Teknisk forvaltning
Subject:Jour. Nr.: 14-17074 - Opførelse af el-panel skur

Til
Martin Dyhrberg
 
Opførelse af el-panel skur – Jour. Nr.: 14-17074
Skagensvej 30, 9982 Skagen, matr. nr. 30A Ålbæk, Råbjerg
 
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Skagen og Råbjerg Sogne
har følgende bemærkninger   til projektet, at det naturligvis skal opfylde
lokalplan 166 – C16 bestemmelser og dette kan ikke være noget  problem.
Det fremsendte forslag er et misfoster af et skur at være og hvis man
ønsker at bygge 40 m2 solpaneler skal der findes en arkitektonisk
kvalitetsløsning og så kan man samtidigt integrere solpanelerne i taget så
de bliver en del af bygningen og ikke blot noget påsat.
 
Med venlig hilsen
 
p.f.v
 
for Bygnings- og Landskabskultur for Skagen og Råbjerg Sogne
Erik Vium
arkitekt cand.arch.
 
 



Bilag: 12.2. Beliggenhedsplan.pdf

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 159173/14





Bilag: 12.3. Plan, snit og facader.pdf

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 159172/14





Bilag: 12.4. Ansøgning om dipsensation

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 164298/14



Dispensationsansøgning
Vedr.: Skagensvej 30, 9982 Aalbæk, (14-17074)

På matriklen driver bygherren en virksomhed ved navn Det Bette Ølhus. Virksomheden er en 
special ølbutik med en tilhørende ølcafe. El forbruget er rimelig stort, ikke mindst om sommeren, 
hvor 7 køleskabe, 3 frysere og et 20 kvm. stort kølerum, skal forsynes med strøm. En fornuftig 
energiløsning vil på sigt være til gavn for økonomien og i disse økologitider til gavn for 
forretningens image og ikke mindst til gavn for samfundsøkonomien.

Et 6 KW solpanelanlæg (ca. 40 kvm solceller) med et batterianlæg, der vil kunne forøge 
egetforbruget med op til 40%, vil kunne reducerer forretningens strømforbrug fra nettet med mere 
end 50%, hvilket i den grad vil forbedre forretningens økonomi.

Det påtænkte solpanelskur er imidlertid ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan, hvorfor 
nærværende skrivelse er en dispensationsansøgning fra denne.

Ønsket om at bygge nærmere end 2,5 m fra skel, er et ønske om at få maximal solindfald på 
solcellefladen også om vinteren. Af samme årsag nedbrydes det eksisterende lysthus.

Ønsket om at bygge højere end 3,5 m, 2,5 m fra skel, er et ønske om at få den optimale vinkel på 
solcellefladen.

Ønsket om at opføre skuret med et asymetrisk sadeltag, er et ønske om få solcellefladen så langt ned 
til jorden som muligt, hvilket betyder at solcellefladen ikke genere naboer og således at 
sidebygningen på hovedhuset skjuler hele solcellefladen fra veje og fortov.

Ønsket om at udføre solcellefladen mere end halvdelen af tagfladens længde og mere end en 
tredjedel af tagfladen højde, er et ønske om at få en flot og harmonisk løsning på et solcelleanlæg. 
Hvilket også er årsagen til den valgte løsning. Fremfor at ansøge om tilladelse til montering af et 
solcelleanlæg på det eksisterende hus. Ønsket om at opføre solcelleskuret er udelukkende et ønske 
om at etablerer et solcelleanlæg.

Ønsket om ikke at indbygge solcellepanelerne  i tagfladen, er et ønske om at udføre en fornuftig og 
ordentlig konstruktion, der er tæt og vedligeholdelsesvenlig. Derfor er der også valgt en 
tagoverflade med tagpapbelægning.

Undertegnede finder at nærværende løsning på en solpanelflade er så nænsom og så nabovenlig som 
overhovedet muligt. Endvidere er alle tre naboer indforstået med opførelse af det ansøgte 
solcelleskur.

Med venlig hilsen

Frank Zobbe
Skagens vej 30
9982 Aalbæk
2025 8147
frankzobbe@yahoo.dk





Bilag: 12.5. Oversigtsfoto. Skagensvej 30, 9982 Ålbæk

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 216665/14





Bilag: 13.1. Budgetansvar PMU b2015.pdf

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 213498/14



Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder inden for Plan- og Miljø udvalgets driftsbudget 2015 samt 

det takst finansierede driftsbudget 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder inden for Plan- og Miljø udvalgets anlægsbudget 2015. 

 

Profitcenter Projekt Budgetansvar 

7050100000 Miljø og Teknik 
Ny Busterminal 
Frederikshavn 

Søren Steenbock Vestergaard 

7053000000  Direktørens område 
Pulje digitalisering og 
velfærdsteknologi PMU 

Søren Steenbock Vestergaard 

 

 

Centerchef Søren Steenbock Vestergaard - Center for Teknik og Miljø 

Profitcenter 
 

Budgetansvar 

5700000001 Kollektiv trafik Søren Steenbock Vestergaard 

5100000015 Renovation Søren Steenbock Vestergaard 

   



Bilag: 15.1. Notat

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 215494/14



VVM anmeldelse af 
biogasanlæg ved 
Østervrå trukket 
tilbage

Plan og Miljøudvalget 
den 13.01.2015

Sags.nr. 14/7315 Sagsbehandler: POHN

LandboNords VVM anmeldelse af et fælles biogasanlæg ved Østervrå har været i foroffentlighed fra den 11. 
juni til den 9. juli 2014 med henblik på muligheden for at fremsende input til indhold i VVM redegørelsen. 

Foroffentlighedsfasen har afstedkommet 19 tilbagemeldinger, hvoraf flere har budt ind på indhold i VVM 
redegørelsen, mens resten ikke har ønsket anlægget placeret i det udpegede område og har argumenteret 
for en anden placering. Bekymringerne har primært handlet om frygt for luftgener, faldende ejendomspriser 
og trafikale forhold.   

LanboNord har på denne baggrund trukket deres anmeldelse tilbage.



Bilag: 15.3. Meddelte påbud - PMU 13.01.2015

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 1338/15



Notat
Meddelte påbud Plan- og Miljøudvalget

13.01.2015
Sags.nr. 
07/1591

Sagsbehandler : CHLR

Center for Teknik og Miljø har siden mødet den 2. december 2014 meddelt følgende påbud:

Sagnr. 14/17008
Ejer af ejendommen Søholtvej 67, Østervrå er den 26. november 2014 meddelt påbud om 
indsendelse af oplysninger til brug ved revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse.



Bilag: 15.2. Afgørelse fra klageinstanser - PMU 13.01.2015

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 1525/15



Notat
Afgørelser fra klageinstanser Plan- og Miljøudvalget

13.01.2015
Sags.nr. 
07/1591

Sagsbehandler : CHLR

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser:

 Afgørelse om dispensation fra en lokalplanbestemmelse om anvendelse af ejendommen 
Doggerbanke 38, Skagen af 15. december 2014 

Ejerne af 2 naboejendomme har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 7. oktober 2014 
om dispensation fra en lokalplanbestemmelse om anvendelse af ejendommen. 

Natur- og Miljøklagenævnet er 15. december 2014 kommet frem til følgende afgørelse:

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Frederikshavns Kommunes afgørelse af 7. oktober 
2014 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. 

 Afgørelse om vedtagelse af Lokalplan SAE.T.13.02.01 – Efterforskningsboring Vendsyssel-1, 
Skiftergas ved Dybvad samt Kommunalplantillæg nr. 09.64 med tilhørende VVM-redegørelse og 
miljørapport samt VVM-tilladelse af 16. december 2014 

Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget 6 klager vedrørende plangrundlaget og VVM-
redegørelsen og miljørapporten. Klagerne består af omboende samt forskellige foreninger og 
organisationer, herunder Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace.

Natur- og Miljøklagenævnet er 16. december 2014 kommet frem til følgende afgørelse:

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagerne over Frederikshavns 
Kommunes afgørelse af 25. juni 2014 om vedtagelse af Lokalplan SAE.T.13.02.01 og 
afgørelse af 22. juli 2014 om udstedelse af VVM-tilladelse til projektet.

 Dispensation fra Naturstyrelsen vedr. strandbeskyttelseslinjen

Naturstyrelsen har meddelt dispensation til at bevare en 1 meter bred flisegang langs udhuset på 
ejendommen Carl Ewalds Vej 10, Frederikshavn, af 10. december 2014.

Naturstyrelsen har meddelt dispensation til at bevare/etablere flisegang omkring urtebede på 
ejendommen Holger Drachmanns Vej 17, Frederikshavn, af 11. december 2014.

Naturstyrelsen har meddelt dispensation til gangarealer omkring urtebede på ejendommen Holger 
Drachmanns Vej 11, Frederikshavn, af 16. december 2014.



Bilag: 15.6. Mail fra Borgermødet om anmodning om at deltage i PMU januar
2015

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. januar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 217778/14



From:Søren Steenbock Vestergaard
To:Birthe Lene Sloth
Subject:VS: VS: Borgermøde om afvanding og spildevandsplan i Skagen nord

Til orientering

 

Fra: Christian Roslev 
Sendt: 16. december 2014 19:09
Til: Søren Steenbock Vestergaard
Emne: Fwd: VS: Borgermøde om afvanding og spildevandsplan i Skagen nord

 

Er I med på den...

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

Fra: Anders Brandt Sørensen <abso@frederikshavn.dk>
Dato: 16. dec. 2014 18.29.44 CET
Til: Jens Ove Bagterp <jo@bagterp-skagen.dk>
Cc: maria <mariatvermoes@skagennet.dk>
Emne: Vedr.: VS: Borgermøde om afvanding og spildevandsplan i Skagen nord

Kære Jens Ove!

Vi behandler borgermødets konkrete indhold på næste PMU-møde.

Vh. Anders

Sendt fra min iPhone

Den 16/12/2014 kl. 18.26 skrev Jens Ove Bagterp <jo@bagterp-skagen.dk>:

Kære Anders.

Vi venter stadig spændt på en tilbagemelding, men måske har den første mail ikke fundet vej til din indbakke?

 

Med venlig hilsen
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Jens Ove Bagterp

jo@bagterp-skagen.dk

 

Fra: Jens Ove Bagterp [mailto:jo@bagterp-skagen.dk] 
Sendt: 11. december 2014 18:51
Til: 'Anders Brandt Sørensen'
Cc: 'Maria Tvermoes'
Emne: SV: Borgermøde om afvanding og spildevandsplan i Skagen nord

 

Kære Anders.

Tak for informationen. Et borgermøde på netop den dato må være nøje afstemt med indgangen til en ny æra i 
Frederikshavn Kommune!

 

Vi blev godt nok noget bekymret, da vi så referatet fra 11. november 2014:

1.      Der etableres en ny regnvandsledning fra Guldmajsgrøften til havnebassinet. Arbejdet udføres år 2016-2018/2019 
såfremt alle tilladelser og dispensationer kan opnås. Der startes ved havnebassinet. Når ledningen er udført kan det 
eksisterende regnvandsudløb til Guldmajsgrøften nedlægges.

 

Dersom det er udgangspunktet, ender et borgermøde i et slagsmål i stedet for i en konstruktiv dialog. Det ser vi 
nødigt.

 

I stedet foreslår vi et foretræde for det samlede PMU den 13. januar 2015, hvor vi arkiverer alle hidtidige 
dokumenter og starter på en frisk. Med oversigtplan for kloaksystem i Nordbyen vil vi præsentere:

·         En helhedsløsning for området nord for Hvidegrøften og øst for Buttervej, som kan overholde både de 
nye Vandplaner med EU’s vandrammedirektiv 2015 implementeret

o   Afvanding af hele området inkluderet fremtidig byudvikling (Min. 70 ha mod nu 20 ha)

o   Klimasikring

o   Spildevandssikring med rensning
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o   Ingen opsplitning af drænvand, vejvand og overfladevand som krævet af Frederikshavn 
Forsyning

o   En snuptagsløsning, som næppe andre har tænkt over

o   Kort tidsperspektiv

o   Rekreativt med opbakning fra lokalbefolkningen

o   Særdeles attraktiv økonomisk løsning

o   Langtidsholdbar!

 

Derefter har Center for Teknik og Miljø samt I  politikere et realistisk grundlag for at fremlægge et enkelt oplæg 
på borgermødet, så fokus bliver det væsentlige for området.

 

Vores mål er at være katalysator mellem Frederikshavn Kommune og områdets borgere, så 2015 kan blive 
præget af udvikling og handling.

 

Vi ser frem til en hurtig tilbagemelding.

 

PS. Denne mail er kun sendt til dig og cc. til Henrik. Du er selvfølgelig velkommen til at distribuere til relevante 
personer.

 

Med venlig hilsen på vegne af Borgermødet

 

Jens Ove Bagterp

jo@bagterp-skagen.dk

 

Fra: Anders Brandt Sørensen [mailto:abso@frederikshavn.dk] 
Sendt: 8. december 2014 20:11
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Til: Jens Ove Bagterp [jo@bagterp-skagen.dk]; Christian Roslev; Søren Steenbock Vestergaard; Jens Aage 
Hedegaard Kristensen; Erik Kyed Trolle; Birgit Stenbak Hansen
Emne: Borgermøde om afvanding og spildevandsplan i Skagen nord

 

Kære Jens Ove! 

Som du kan læse af PMU's dagsorden har vi besluttet, at der skal findes en løsning på vandproblemerne i 
Skagen nord. Der er løsninger på lang sigt, men vi skal have fundet en god løsning på kort sigt. 

Derfor afholder vi et borgermøde - formentlig bliver det 2. februar 2015 kl. 19-21.

Her vil kommunens folk gerne fortælle om spildevandsplanen og vi vil se på, hvilke gode løsninger der er på 
vandproblemerne på kortere sigt.

Jeg håber meget, at du/I vil møde op og deltage i den konstruktive dialog.

Vh. Anders
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