
Referat Plan- og Miljøudvalget
Ordinært møde

Dato 10. februar 2015

Tid 15:00

Sted ML 0.27

NB.

Fraværende Ingen 

Stedfortræder

Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) -
 Formand

Frode Thule Jensen (V) 

Erik Kyed Trolle (A) 

Jens Hedegaard Kristensen (A) 

Mogens Brag (V) 

   



Plan- og Miljøudvalget - Referat - 10. februar 2015 Side 2 af 24

Indholdsfortegnelse

Side

1. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015 og klimatilpasningsplan ...........................................................4

2. Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2012 - 2016 for Frederikshavn Kommune ....................................6

3. Forslag til lokalplan for et bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej i Skagen.......................................8

4. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg 09.69 for et centerområde med trafikterminal, 
Frederikshavn ..............................................................................................................................................10

5. Endelig vedtagelse af lokalplan - Sommerhusområde ved Kærstrand, Lerbækvej .....................................11

6. Oplæg til lokalplan for boligbebyggelse på Rolykkevej, Sæby ....................................................................12

7. Opsætning af solceller på Skagen Museum ................................................................................................14

8. Landzonesag, ansøgning om erhvervsmæssig benyttelse af bygningsanlæg, Ribberholtvej 6, 
Frederikshavn ..............................................................................................................................................17

9. Forundersøgelse for vandløbsindsats ved Vandværkssøen .......................................................................19

10. Overført anlægsbevilling til budget 2015 og 2016 .......................................................................................22

11. Orientering fra administrationen ..................................................................................................................23

Underskrifter: ....................................................................................................................................................... 24



Plan- og Miljøudvalget - Referat - 10. februar 2015 Side 3 af 24

Bilagsfortegnelse

Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 
1 23783/15 Åben Indsigelsesnotat
1 22865/15 Åben Sammenfattende redegørelse
2 4467/15 Åben Indsigelsesnotat 29. januar 2015
2 152901/14 Åben Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret
2 20741/15 Åben Forslag_Spildevandsplan_Frederikshavn_hovedrapport_ 08-

01-2015_PMU
2 20234/15 Lukket Lukket bilag
2 22475/15 Åben Spildevandsplan 2012-2016 - Sammenfattende 

redegørelse.pdf
3 20243/15 Åben Lokalplan SKA.BF.06.02.01_Bolig-, ferie- og fritidsområde ved 

Nordsøvej_01.02.2015.pdf
4 17172/15 Åben LP.FRE.OC.15.03.01 Centerområde med 

trafikterminal.27.01.2015.pdf
4 17175/15 Åben Kommuneplantillæg 09.69_27.01.2015.pdf
4 20783/15 Åben Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 

FRE.OC.15.03.01_Kpl.tillæg 09.69_03.02.2015.pdf
5 16362/15 Åben Indsigelsesnotat vedr. lokalplan FRE.S.18.06.01 

Sommerhusområde ved Kærstrand.docx
5 17980/15 Åben Lokalplan Til PMU 100215 290115.pdf
6 20864/15 Åben Rolykkevej 2, Sæby - 2015.01.30 Rolykkevej, Sæby.pdf
7 15283/15 Åben Solceller set fra Brøndumsvej.pdf
7 15280/15 Åben Lokalplan SKA.C.03.07.01 Kortbilag B..pdf
7 15275/15 Åben Solceller på bevaringsværdig bygning.pdf
7 15277/15 Åben Situationsplan - fremtidig.pdf
7 15282/15 Åben Flugtlinje fremtidigt.pdf
7 15271/15 Åben Solceller på ny tilbygning.pdf
7 16615/15 Åben Høringsnotat vedr. Solceller på Skagen Museum
7 19839/15 Åben Oversigtsfoto Skagen Museum.pdf
8 15872/15 Åben Oversigtskort .pdf
8 19409/15 Åben Foto af bygning .pdf
8 192039/14 Åben Landzonesag, ansøgning om benyttelse af bygningsanlæg ved 

tidligere minkfarme
8 21898/15 Åben Foto fra udenomsarealer .pdf
9 9961/15 Åben Udkast til forundersøgelsesrapport for Vrangbæk & Donbæk - 

plot - nr 1 donsbæk--Tegning 001.pdf
11 15389/15 Åben Orientering fra administrationen - Region Nordjyllands 

indsatsplan for jordforurening 2015
11 16955/15 Åben Orienteringspunkt til PMU den 10.02.2015
11 19356/15 Åben Afgørelse fra klageinstanser - PMU 10.02.2015
11 23702/15 Åben O-pkt. 3. limfjordsforbindelse - TU den 10.1.2015
11 23528/15 Lukket Renovering af etageboliger, Provst Dreslersvej, Frederikshavn
11 22753/15 Åben Program Politisk konference om Ressourcestrategien 6.3.2015
11 23769/15 Åben - Politisk Forum 2015.pdf



Plan- og Miljøudvalget - Referat - 10. februar 2015 Side 4 af 24

1. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015 og 
klimatilpasningsplan

Sagsfremstilling
Forslag til Kommuneplan 2014 (fremover benævnt Kommuneplan 2015) og forslag 
til Klimatilpasningsplan har været fremlagt i offentlig høring. Se 
kommuneplanforslaget på: http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk.
 
Forslaget til Kommuneplan 2015 tager udgangspunkt i at udvikle potentialerne 
inden for de fire vækstspor og i at styrke fokusområdet ”By- og Boligudvikling”. 
Forslaget indeholder de overordnede mål for, hvordan kommunen ønsker at 
benytte og udvikle byer, landområder og naturressourcer. Der har været fokus på 
at revidere de overordnede målsætninger og retningslinjer, så de understøtter de 
politiske ønsker til udvikling af kommunen.
 
Den offentlige høring har givet anledning til i alt 42 indsigelser og bemærkninger til 
kommuneplanforslaget samt enkelte underskriftindsamlinger.
 
Naturstyrelsen er en af indsigerne og har nedlagt veto mod forslaget, fordi styrelsen 
ønsker en uddybende drøftelse af en række forhold med kommunen. Som det blev 
præsenteret for Plan- og Miljøudvalget på møde den 13. januar 2015 drejer det sig 
bl.a. om anvendelse af eksisterende boligområder i Skagen til boligformål fremfor 
helårsboligformål, skærpede krav til opgørelse af det maksimale antal m2 til 
butiksformål samt tilbageførsel af uudnyttede, ikke lokalplanlagte byzonearealer til 
landzone.
 
Disse spørgsmål er efterfølgende blevet forhandlet og afklaret med Naturstyrelsen 
og har ført til en række mindre ændringer af kommuneplanforslaget, som fremgår 
af et aftalenotat, der udleveres på mødet. Det er administrationens opfattelse, at 
ændringerne er af mindre betydning for det samlede politiske budskab og indhold i 
Kommuneplan 2015.
 
Fra foreninger og borgere er der indkommet 25 indsigelser og godt 1100 
underskrifter mod udlæg af en del af Skagen Sønderstrand som strandpark. 
Derudover er der fremsendt kommentarer, der berører et bredt udsnit af 
kommuneplanens øvrige emner. Det drejer sig bl.a. om:

 Et forslag om at udlægge et nyt område til værdifuldt kulturmiljø ved Hulsig. 
Området vurderes at være Danmarks nordligste landbrugsstruktur. 
Udlægget forudsætter fornyet offentlig høring.

 Et ønske fra Elling Tømmerhandel om at udvide det makimale butiksareal 
til særligt pladskrævende varegrupper fra 8.000 til 10.000 m2 inden for 
detailhandelsområdet, hvor butikken er beliggende.

Alle indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret i vedlagte 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/9098
 Forvaltning: UE
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR

http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk
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indsigelsesnotat.
 

På baggrund af de indkomne indsigelser er det administrationens opfattelse, at:

 det udlagte område til strandpark ved Skagen Sønderstrand skal 
fastholdes, men at det præciseres, at aktiviteter og opstilling af anlæg 
forudsætter dispensation af fredningsnævnet, 

 de udlagte perspektivområder i byzone revurderes inden eller i forbindelse 
med næste kommuneplanrevision 

 der efter vedtagelse af Kommuneplan 2015 udarbejdes et 
kommuneplantillæg, der udlægger et nyt område til værdifuldt kulturmiljø 
ved Hulsig

 der gives mulighed for at udvide Elling Tømmerhandel med op til 2.000 m2

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor 
Økonomiudvalget og byrådet, at Kommuneplan 2015 og Klimatilpasningsplan 
vedtages endeligt med de forslag til ændringer, som fremgår af vedlagte 
indsigelsesnotat og aftalenotatet med Naturstyrelsen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes, idet det udpegede biogasanlægs-område ved Øster Vrå 
tages ud af planen.
Udvalget vedtog desuden at iværksætte udarbejdelse af en natur- og friluftsstrategi, 
jf. forslaget fra Friluftsrådet (indsigelse nr. 9) i samarbejde med Det Grønne Råd.

Bilag
Indsigelsesnotat (dok.nr.23783/15)
Sammenfattende redegørelse (dok.nr.22865/15)
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2. Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2012 - 2016 for 
Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Forslag til spildevandsplan 2012 – 2016 for Frederikshavn Kommune og tilhørende 
miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring. Første gang i perioden 5. 
september - 31. oktober 2012 og anden gang i perioden 22. september 2014 – 17. 
november 2014. 
 
De indkomne indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret af Center 
for Teknik og Miljø i det vedlagte indsigelsesnotat, hvori der desuden er angivet 
indstilling til politisk behandling.
 
Således indstilles det i indsigelsesnotatet: 

 at afsnit 12.5 – Virksomheder med direkte privat tilslutning til renseanlæg – 
ændres, så det præciseres, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til 
direkte tilslutning til renseanlæg og brug af det justerede betalingsprincip, 
hvis forudsætningerne for brug af egen spildevandsledning er til stede. 
Konkrete henvendelser fra virksomheder vil blive behandlet i særskilt tillæg 
til spildevandsplanen.

 at afsnit 8.3 - Ændring af tilslutningsret/-pligt i et eksisterende kloakopland 
–ændres, med tilføjelse af teksten - ”hvis ikke lokale forhold forhindrer det”

Kortbilagene til spildevandsplanen kan ses via. link:
http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Frederikshavn&Page=Spildevandsplan
 
I spildevandsplanen er der på privat initiativ etableret et private spildevandslaug, 
som skal stå for vedligehold og drift af spildevandsanlæggene på de respektive 
ejendomme. Det drejer sig om et område ved Hjørringvej 142-144, 9900 
Frederikshavn - Spildevandslaug Flade Centret. Forslag til vedtægter for 
spildevandslauget er vedlagt til godkendelse.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller at, Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at

1. Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune vedtages endeligt 
med de i indsigelsesnotatet anførte indstillinger.

2. Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes, idet det konstateres, at der udarbejdes særskilt tillæg til 
spildevandsplanen vedr. Skagen Nordby.

Bilag

 Åben sag

 Sagsnr: 08/794
 Forvaltning: CTM
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Frederikshavn&Page=Spildevandsplan
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Indsigelsesnotat 29. januar 2015 (dok.nr.4467/15)
Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret (dok.nr.152901/14)
Forslag_Spildevandsplan_Frederikshavn_hovedrapport_ 08-01-2015_PMU (dok.nr.20741/15)
Lukket bilag (dok.nr.20234/15)
Spildevandsplan 2012-2016 - Sammenfattende redegørelse.pdf (dok.nr.22475/15)
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3. Forslag til lokalplan for et bolig-, ferie- og fritidsområde ved 
Nordsøvej i Skagen

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 12. februar 2014 at igangsætte en udviklings- og 
salgsproces for Hedeboskolen i Skagen. Målet er så høj en værdiskabelse som 
muligt for både Kommune og lokalsamfund. 
 
På den baggrund fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan, der 
skal skabe mulighed for at anvende eksisterende bygninger og friarealer til andet 
end skoleformål. 
 
Lokalplanen følges af tillæg nr. 09.81 til kommuneplanen, der udvider områdets 
hovedanvendelse fra offentlige formål til også at omfatte ferie- og fritidsformål samt 
boligformål.
 
Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med kommuneplantillægget områdets 
anvendelse til f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesfaciliteter 
f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs bade- eller legeland, 
cafeteria, restaurant samt boliger og skoleformål. 
 
Planen skaber mulighed for, at eksisterende bygninger enten kan nedrives, og der 
kan opføres et helt nyt byggeri, eller dele af bygningerne kan nedrives og de 
tilbageværende kan ombygges og suppleres med nyt byggeri. 
 
Nyt byggeri kan opføres i op til 8,5 m - 2 etager. Enkelte bygninger kan opføres i 
indtil samme højde som eksisterende højeste bygning – gymnastiksalen – 14 m. 
 
Der kan alene etableres vejadgang til området fra Nordsøvej eller eksisterende 
rundkørsel på Frederikshavnsvej. Eksisterende cykel- og gangsti gennem området, 
der forbinder Østbankekvarteret med området øst for, skal i princippet opretholdes. 
En overvejende del af den eksisterende beplantning, der afgrænser 
lokalplanområdet mod Frederikshavnsvej og Nordsøvej og formidler overgangen til 
de omkringliggende områder, skal bevares. 
 
Lokalplanen er en rammelokalplan, det vil sige, at ved større bygge- eller 
anlægsarbejder skal planen følges op af yderligere lokalplan(er) der dels 
fastlægger den mere præcise anvendelse og detaljerede indretning af området dels 
fastlægger udformningen af det byggeri, rammelokalplanen skaber mulighed for. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA. BF.06.02.01 samt 
forslag til kommuneplantillæg nr. 09.81 udsendes som forslag til offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19838
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Lokalplan SKA.BF.06.02.01_Bolig-, ferie- og fritidsområde ved 
Nordsøvej_01.02.2015.pdf (dok.nr.20243/15)
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4. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg 
09.69 for et centerområde med trafikterminal, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.OC.15.03.01 og det tilhørende tillæg 09.69 til 
kommuneplanen, der skal skabe mulighed for opførelse af en ny trafikterminal samt 
en dagligvarebutik ved Skippergade-Havnepladsen i Frederikshavn, har i perioden 
fra den 24. september til den 19. november 2014 været fremlagt til offentlig debat. 
 
De 5 indsigelser/bemærkninger der er indkommet mod planforslagene er refereret 
og kommenteret i indsigelsesnotatet, der er vedlagt dagsordenen.
 
Naturstyrelsen er forelagt Centrets bemærkninger til Styrelsens indsigelse samt 
Centrets indstilling til beslutning. Styrelsen har endnu ikke skriftligt frafaldet 
indsigelsen, men har telefonisk meddelt, at tiltrædes/besluttes Centrets indstilling vil 
Styrelsen skriftligt frafalde indsigelsen.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan FRE.OC.15.03.01 samt tillæg 09.69 til 
kommuneplanen vedtages med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotatet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
LP.FRE.OC.15.03.01 Centerområde med trafikterminal.27.01.2015.pdf (dok.nr.17172/15)
Kommuneplantillæg 09.69_27.01.2015.pdf (dok.nr.17175/15)
Indsigelsesnotat forslag til lokalplan FRE.OC.15.03.01_Kpl.tillæg 
09.69_03.02.2015.pdf (dok.nr.20783/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1171
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU
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5. Endelig vedtagelse af lokalplan - Sommerhusområde ved 
Kærstrand, Lerbækvej 

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.S.18.06.01 og det tilhørende tillæg 09.80 til
kommuneplanen, har i perioden fra den 25. november 2014 til den 21. januar 2015
været fremlagt til offentlig debat. 
 
Lokalplanen fastlægger en retningsgivende udstykningsplan, herunder vej- og 
stiforhold som muliggør, at hvert enkelt sommerhus kan frastykkes som 
selvstændig ejendom og derudover skal lokalplanen ensarte og ajourføre de 
bebyggelsesregulerende bestemmelser for hele lokalplanens område, herunder 
muliggøre en forøgelse af bebyggelserne på hver grund.
 
Der er indkommet indsigelser fra 8 beboere fra det omkringliggende 
sommerhusområde, og indsigelserne er kommenteret i det indsigelsesnotat, der er 
vedlagt dagsordenen.
 
I forbindelse med lokalplanforslagets vedtagelse blev der truffet afgørelse om, at 
lokalplanen ikke forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering og denne 
afgørelse er ikke blevet påklaget.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget, at lokalplan FRE.S.18.06.01 samt tillæg 09.80 til
Kommuneplanen, vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte 
lokalplanforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes, idet udvalget vil se positivt på behandling af henvendelse om 
planlægning for det omkringliggende sommerhusområde.

Bilag
Indsigelsesnotat vedr. lokalplan FRE.S.18.06.01 Sommerhusområde ved 
Kærstrand.docx (dok.nr.16362/15)
Lokalplan Til PMU 100215 290115.pdf (dok.nr.17980/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 12/8632
 Forvaltning: CTM
 Sbh: laly
 Besl. komp: PMU/ØU
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6. Oplæg til lokalplan for boligbebyggelse på Rolykkevej, 
Sæby

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget et ide-oplæg til en ny lokalplan for en 
boligbebyggelse ved Rolykkevej i Sæby.
 
Projektet består af 15 boliger i 2 etager, og er inddelt i 2 etaper. 1. etape består af 9 
boliger, placeret på Rolykkevej 2, hvor der i dag ligger en eksisterende bolig, som 
forudsættes nedrevet. 2. etape består af 6 boliger placeret på et ubebygget areal 
ud mod Aalborgvej. Denne del af arealet er ejet af kommunen.
 
Arealet er i forslag til Kommuneplan 2014 omfattet af ramme ”SAE.B.01.15 – 
Boligområde, Sæby midtby”, som udlægger arealet til boligområde med en 
maksimal bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav bebyggelse. Derudover fastsættes 
det maksimale etageantal til 1,5 etage og bygningshøjden til maks 8,5 meter.
 
Området er desuden en del af det kulturmiljøområde nr. 33 – ”Sæby”.
 
Den eksisterende bolig på Rolykkevej 2 er registreret med en bevaringsmæssig 
værdi på 4 og betegnes derfor som bevaringsværdig. Boligen har desuden 
modtaget støtte fra Frederikshavn Kommunes Bygningsforbedringsudvalg til 
udførelse af arbejder, omfattet af byfornyelseslovens kapitel 4. Der er risiko for at 
støtten skal tilbagebetales, såfremt ejendommen afhændes.
 
Rolykkevej er offentlig vej fra Sæbygårdvej til Ålborgvej, men som en reminiscens 
fra gammel tid ligger Rolykkevej adressemæssigt på begge sider af Ålborgvej, idet 
nr. 8 og 12 ligger ”på den forkerte side”. Der er færdselsmæssige restriktioner på 
Ålborgvej, således at det ikke er tilladt at dreje til venstre ad Rolykkevej for trafik fra 
nord.
 
Sæby Kommune lavede i 1996 sammen med Vejdirektoratet og Nordjyllands Amt 
et idéoplæg for Ålborgvej med forskellige trafikale løsninger, bl.a. lukning af 
Rolykkevej ved Ålborgvej. Realisering af nye boliger vil være en kærkommen 
mulighed for at lukke Rolykkevej, jf. idéoplægget. Konkret vil det sige, at Rolykkevej 
skal drejes i en blød kurve ind langs de projekterede huse i etape 2. Der bør 
opretholdes en stiadgang til Ålborgvej.
 
Offentlig/rekreativ adgang ad natursti langs Sæby å (Museumsstien) skal sikres. 
Stien fører langs åen under Ålborgvej til Sæbygård skov – og krydser åen igennem 
”musehullerne” til Rolykke.
 
Det område, man ønsker at bebygge på Rolykkevej 2, er beliggende indenfor 
åbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelsen er, at sikre åen som værdifuldt 
landskabselement, levested og spredningskorridor for plante- og dyreliv samt sikre 
de rekreative værdier tilknyttet åen. Indenfor åbeskyttelseslinjen er der forbud mod 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2585
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU
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bebyggelse, beplantning samt terrænændringer.
Åbeskyttelseslinjen administreres restriktivt og generelt dispenseres der ikke til 
byggeri nærmere åerne end eksisterende lovlig bebyggelse. Ønsker man alligevel 
at dispensere til bebyggelsen, kan følgende parametre tale for: 

1. Bebyggelsen skal placeres på plateauet ovenfor selve ådalen. Man vil 
derfor stadig kunne fornemme selve ådalen og den væsentligste 
landskabelige værdi er dermed bevaret.

2. Området er allerede i forvejen påvirket af bebyggelse og opleves derfor 
heller ikke i dag som uberørt. 

3. Området er i kommuneplan 2009 – 2020 udlagt til boligområde 
4. I dispensationen stilles krav om, at træerne bevares, af hensyn til 

naturværdierne i området.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at 

1. der udarbejdes lokalplan for det fremsendte projekt. 
2. bygherre forestår lokalplanudarbejdelsen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes, idet vejforholdene belyses i forbindelse med planlægningen.

Bilag
Rolykkevej 2, Sæby - 2015.01.30 Rolykkevej, Sæby.pdf (dok.nr.20864/15)
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7. Opsætning af solceller på Skagen Museum

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø modtog den 14. november 2014, ansøgning om 
opsætning af solcelleanlæg på Skagen Museum i forbindelse med den 
igangværende udvidelse. 
 
Anlægget består i alt af 225 stk. solpaneler fordelt på 125 stk. i alt 208 m², på den 
nye tilbygning, samt 120 stk. i alt 200 m² på den eksisterende og bevaringsværdige 
bygning. Solcellerne på den bevaringsværdige bygning ønskes placeret på den 
sydvendte tilbygning, hvor taghældningen er 7° mod vest og beklædt med tagpap. 

Ansøger oplyser, at anlægget ikke vil kunne ses fra de omkringliggende 
ejendomme, inden for en radius af 50,0 m. hvilket illustreres af vedlagte fremtidig 
flugtlinje. Solcellerne får en totalhøjde på 7,5 cm. målt fra tagfladen og bliver 
tilbagetrukket 1,0 m. fra tagkanten mod vest og 0,5 m. fra gavlen mod syd. På den 
nye tilbygning bliver solcellerne placeret på de to sydvestvendte tagflader.
Solcellerne vil kunne producere ca. 50 % af museets samlede elforbrug.
 
Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.C.03.07.01 der er gældende for 
udvidelsen af Skagen Museum, hvor lokalplanens formål er at sikrer, at frednings- 
og bevaringsværdier i de eksisterende bygninger, herunder at sikre, at 
bevaringsværdig bebyggelse ikke nedrives eller ombygges uden byrådets 
tilladelse. Bygningen er i lokalplanen optaget som en bevaringsværdig 
hovedbygning og er desuden registreret i kommuneatlasset for Skagen med en 
bevaringsværdi på 2.

Juridiske konsekvenser
Jf. Planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan eller 
lignende plan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Eventuel 
dispensation vil ikke kunne gives uden forudgående naboorientering, med mindre 
forholdet vurderes af underordnet betydning.

Planmæssige konsekvenser
Det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplan 
SKA.C.03.07.01:

 § 6.5 fastslår følgende: Hovedbygningen (bygning nr. 1 på kortbilag B.) 
”Bikuben” Skagen Museums billedværksted på Sct. Laurentii Vej nr. 9 
(bygning nr. V på kortbilag B) og Brøndumsvej 2 (bygning nr. VI på 
kortbilag B) er udpeget som bevaringsværdige bygninger. 
Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden 
måde ændres uden Byrådets tilladelse.

 § 6.6 Ved istandsættelse og ombygning af den bevaringsværdige bygning 
skal bygningens oprindelige form, materialer og detaljer bevares eller 
genskabes.

 § 6.37 Solfangere/solceller skal følge tagfladen og må ikke medføre 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/9428
 Forvaltning: CTM
 Sbh: mady
 Besl. komp: PMU
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blændingsgener for naboer eller genboer.

Ansøgningen har været i naboorientering ved omkringliggende naboer, samt ejere 
af ejendomme i en radius af 100 m. af Skagen Museum og Foreningen for Bygning- 
og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne. Sammenlagt er antallet af 
høringsparter 86 stk. 
Ud af de 86 høringsparter har vi modtaget bemærkninger fra:
 
Foreningen for Bygning- og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne. 
Kirsten Patzlaff Søndervej 34, 9990 Skagen.
Ingrid Højmark & Reidun Lund Sct. Laurentii Vej 13, 9990 Skagen.
Mikael Gajhede Gæstgiverstien 23, 9990 Skagen.
Hanne & Jørgen Balslev-Olesen Gæstgiverstien 10, 9990 Skagen.
Boligselskabet Sønderbo, ved Mogens K. Christensen, har indsigelser for 6 
ejendomme:

·         Sct. Laurentii Vej 15 A, 01 tv
·         Sct. Laurentii Vej 15 A, 01 th
·         Sct. Laurentii Vej 15 B
·         Sct. Laurentii Vej 15 C
·         Sct. Laurentii Vej 15 D
·         Sct. Laurentii Vej 15 E
 

Opsummering og administrative bemærkninger, samt kommentarer fra ansøger til 
de indkommende bemærkninger er samlet i høringsnotat, vedlagt som bilag. 
  
Det er Center for Teknik og Miljøs vurdering, at solcelleanlægget burde have været 
indarbejdet i lokalplanen vedr. udvidelsen af Skagen Museum. Men dette var ikke 
relevant på daværende tidspunkt.
 
Det er CTM´s vurdering, at projektet er udarbejdet i respekt for den særlige 
bygningskultur i Østerby og nøje tilpasset tagenes konstruktion, idet der på den 
bevaringsværdige bygning, er tale om placering af solceller på en tagbelægning 
bestående af tagpap, hvor taghældningens 7, samt solcellernes placering er 
tilbagetrukket på tagfladen og derfor vurderet at være mindre skæmmende end 
tagfladens nuværende implementering af ovenlysvinduer og 
ventilationsinstallationer. Bygningens oprindelige tagform bliver ikke ændret, men 
udnyttet, idet de eksisterende ovenlysvinduer og ventilationsinstallationer ikke skal 
genetableres ved tagrenoveringen.
 
Endvidere er der i lokalplanredegørelsen vedr. bæredygtige tiltag oplyst, at byrådet 
har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med 
henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi 
i år 2015. Beslutningen omfatter et geografisk 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 ønsker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og 
ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og 
ejernes økonomi.
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Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at de ansøgte solceller godkendes og 
nødvendige dispensationer meddeles. 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes for så vidt angår solceller på den nye tilbygning. Udvalget vil 
tage stilling til solceller på den eksisterende bygning efter en temadrøftelse om 
solceller i udvalget.

Bilag
Solceller set fra Brøndumsvej.pdf (dok.nr.15283/15)
Lokalplan SKA.C.03.07.01 Kortbilag B..pdf (dok.nr.15280/15)
Solceller på bevaringsværdig bygning.pdf (dok.nr.15275/15)
Situationsplan - fremtidig.pdf (dok.nr.15277/15)
Flugtlinje fremtidigt.pdf (dok.nr.15282/15)
Solceller på ny tilbygning.pdf (dok.nr.15271/15)
Høringsnotat vedr. Solceller på Skagen Museum (dok.nr.16615/15)
Oversigtsfoto Skagen Museum.pdf (dok.nr.19839/15)
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8. Landzonesag, ansøgning om erhvervsmæssig benyttelse af 
bygningsanlæg, Ribberholtvej 6, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere 
virksomhed på ejendommen Ribberholtvej 6, Frederikshavn. Virksomheden udfører 
entreprenør/haveplejeservice, og ejendommen ønskes benyttet til opbevaring af 
firmaets redskaber/maskiner samt til oplag af sand, jord, sten mv. Dele af 
udenomsarealet påtænkes tilplantet med grantræer (juletræer). Ejendommen har et 
grundareal på 5.976 m2 og udgør en tidligere pelsdyrfarm. Ejendommen har i 
forbindelse med pelsdyrdriften indeholdt flere større bygningsanlæg (minkhaller), 
som er fjernet i forbindelse med pelsdyrdriftens ophør og nu tilbagestår en enkelt 
bygning på 510 m2.
 
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. november 2014, at bygningen 
kan anvendes til udhusformål. 
 
En ændret anvendelse af bygningen til erhvervsformål vil forudsætte 
landzonetilladelse og at kommunen ikke håndhæver deklaration om fjernelse af 
bygningen efter endt pelsdyrdrift, samt at NaturErhvervsstyrelsen ikke håndhæver 
deklaration om tilbageførsel til landbrugsdrift. NaturErhvervstyrelsen har 
tilkendegivet, at bygningen fortsat kan anvendes til erhvervsmæssige formål, men 
at arealet skal overgå til landbrugsmæssig drift, hvis anvendelsen til erhverv 
ophører.
  
Med udgangspunkt i Plan- og Miljøudvalgets beslutning af 11. november 2014 kan 
ansøgte betragtes som ændret benyttelse fra udhusformål til en benyttelse til 
erhvervsformål. Med henblik på at styrke erhvervsudviklingen i særligt vanskeligt 
stillede landdistrikter, vedtog Folketinget i 2013 en ændring til planloven, hvorefter 
en kommune i et vanskeligt stillet landdistrikt får mulighed for, at meddele 
landzonetilladelse til ændret anvendelse til eksempelvis erhverv, af andre 
tiloversblevne bygninger i det åbne land end overflødiggjorte landbrugsbygninger, 
forudsat at der ikke er væsentlige hensyn, der taler imod. Centeret vurderer, at 
etablering af håndværksmæssigt erhverv i en tiloversbleven driftsbygning til 
tidligere minkfarm som udgangspunkt, vil kunne omfattes af denne bestemmelse.
 
Området er ikke underlagt særlige naturmæssige- eller landskabelige interesser 
(udlagt jordbrugsområde), men omhandlede bygning er beliggende i nærhed til 
lokalbyen Ravnshøj og fremstår således synlig herfra. Centeret vurderer dog, at 
bygningen ikke påvirker oplevelsen af landskabet væsentlig, idet ejendommen er 
beliggende i nærheden af Ravnshøj Miljøanlæg (genbrugsplads), som er 
dominerende i oplevelsen af landskabet, ligesom der ses spredte/større 
bygningsanlæg på naboejendommene mod nord. En ændret benyttelse af en 
eksisterende bygning til erhvervsformål, vurderes derfor ikke, at påvirke oplevelsen 
af omgivelserne/landskabet væsentligt i forhold til de nuværende faktiske forhold.
 

 Åben sag
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Centeret vurderer, at en benyttelse af de ubebyggede udenomsarealer til oplag, vil 
udgøre en væsentlig ændring af arealanvendelsen ift. nuværende forhold og at 
større udendørs oplag vil kunne påvirke oplevelsen af landskabet, både fra 
lokalbyen Ravnshøj og den befærdede Hjørringvej, som er beliggende 200 m fra 
ejendommen. Dette underbygges endvidere af, at udenomsarealerne fremstår 
ryddelige og fordi det umiddelbart tilgrænsende landskab er præget af åbne 
markarealer i landbrugsdrift. Centeret vurderer ikke at eksisterende beplantning/ 
hegn vil sikre en effektiv afskærmning for indsynet til større udendørs oplag. En 
tilplantning af udenomsarealerne med grantræer, vurderes dog ikke at påvirke 
oplevelsen af landskabet væsentligt. 
    
Centeret vurderer, at en tilladelse til benyttelse af bygningen til erhvervsformål ikke 
sikrer eventuelle fremtidige udvidelsesønsker, idet ejendommen fortsat er underlagt 
deklaration fra NaturErhvervstyrelsen om tilbageførsel til landbrugsdrift, ligesom en 
senere udvidelse også vil forudsætte landzonetilladelse og evt. byggetilladelse.
 
En tilladelse til benyttelse af bygningen til erhvervsformål kan få betydning for 
vurderingen i fremtidige sager (præcedensvirkning) og kan på længere sigt 
indebære en spredning af erhvervsbebyggelser i det åbne land, som hverken har 
tilknytning til beboelse eller de erhvervstyper, der som udgangspunkt forbeholdes 
udvikling i det åbne land (landbrug-, skovbrug- og fiskerierhvervet) og som 
udgangspunkt bør udlægges gennem lokal- og kommuneplanlægningen.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at ansøgte anvendelse af ejendommen til 
erhvervsformål fremmes via landzonetilladelse, men at der kun gives tilladelse til et 
mindre ikke skæmmende udendørs oplag efter kommunens nærmere vurdering. 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Oversigtskort .pdf (dok.nr.15872/15)
Foto af bygning .pdf (dok.nr.19409/15)
Landzonesag, ansøgning om benyttelse af bygningsanlæg ved tidligere minkfarme (dok.nr.192039/14)
Foto fra udenomsarealer .pdf (dok.nr.21898/15)
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9. Forundersøgelse for vandløbsindsats ved Vandværkssøen

Sagsfremstilling
Frederikshavn kommunen har fra staten fået til opgave at undersøge muligheden 
for at fjerne spærringen i Donbækken ved Vandværkssøen (AAL302).
 
Staten ønsker, at der skabes sammenhængende vandløbsstrækninger ved at 
fjerne spærringer eller gøre spærringerne passable for fisk og andre dyr. Søer 
virker som en fælde for fisk. De kan ikke finde ind- og udløb af søerne. Søer 
forringer også kvaliteten af vandet i vandløbene.
 
Vandværkssøen er opstemmet med en dæmning på tværs af vandløbsslugten. Der 
er lavet overløb fra søen ned i en brønd. Et rør fører gennem dæmningen fra 
bunden af brønden til udløbet neden for søen. Røret er ca. 26 meter langt. Vandet 
falder fra udløbet af røret og ned i selve vandløbet. Det udgør en spærring i sig 
selv.
 
Kommunen har den 16. januar 2015 modtaget udkast til 
forundersøgelsesrapporten, hvor rådgiveren har skitseret 3 mulige løsninger.

1. Søen tømmes og det oprindelige vandløb genskabes. Det meste af 
dæmningen fjernes. Jorden anvendes til at fylde den gamle søbund op. 
Der fjernes aflejret slam i det kommende vandløbs traceet i stedet for, at 
det skylles ned gennem vandløbet. Der laves en rørbro over vandløbet af 
hensyn til færdsel i resterne af dæmningen.

2. Vandløbet lægges i den nordlige del af søen. Vandløbet adskilles fra søen 
af en spunsvæg. Vandstanden i søen opretholdes ved at tilføre vand fra 
vandløbet til søen ved indløbet i søens øvre ende. Fordelingen af vand 
mellem søen og vandløbet styres i en brønd. Indløbet til søen laves, så der 
ikke kan komme fisk igennem røret.

3. Vandløbet lægges i den nordlige del af søen. Den øverste (og smalleste) 
del af søen sløjfes. Vandløbet adskilles fra søen af en spunsvæg. 
Spunsvæggen fortsætter som adskillelse mellem søen og den sløjfede del 
af søen. Fordelingen af vand mellem søen og vandløbet styres i en brønd 
(ligesom i scenarie 2). Vandet til søen ledes fra brønden og ned til søen i 
en rørledning, fordi søen er formindsket.

Der er følgende bemærkninger til de tre scenarier:
Ad. 1. Scenarie 1 genskaber vandløbet uden, at der skal afgives vand til søen. 
Anlægsteknisk er denne løsning den enkleste og dermed også den billigste.
Ad. 2. Den eneste realistiske måde at adskille sø og vandløbet på, er via en 
spunsvæg. En jordvold vil optage omtrent halvdelen af søens areal pga. den store 
niveauforskel (4 meter i den nedre del) mellem søen og vandløbets bund.
Ad. 3. Dette scenarie er en billigere løsning og et kompromis mellem løsning 1 og 
2. Søen bliver noget mindre, selvom det kun er den smalle del af søen, der sløjfes. 
Søen er 45 meter bred i den nedre del og 20 meter bred i den øvre del.
 

 Åben sag
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Budgetoverslag for de tre scenarier:
Scenarie 1  
Dæmning sløjfes (1500 m3) 75.000 kr
Rørbro, 5 m 20.000 kr
Håndtering af sediment 10.000 kr
Scenarie 2  
Rør gennem dæmning udskiftes, 19 m  210.000 kr
Spunsvæg 2260 m2 5.650.000 kr
Brønd til fordeling af vand 15.000 kr
Vandledning, 30 m (ø 110 mm pvc) 9.000 kr
Scenarie 3  
Rør gennem dæmning udskiftes, 19 m 210.000 kr
Spunsvæg, 1680 m2 4.200.000 kr
Brønd til fordeling af vand 15.000 kr
Vandledning, 120 m (ø 110mm pvc) 36.000 kr

 
Kommunen har hidtil kunnet søge (fuld) tilskud til gennemførelse af 
vandplanindsatser på baggrund af enhedspriser for de enkelte typer af indsatser. 
 
Det er rådgiverens vurdering, at projektet er omkostningseffektivt, hvis scenarie 1 
vælges. I de øvrige tilfælde overskrides statens (hidtidige) enhedspriser for 
indsatserne væsentligt (statens referencebeløb er samlet ca. 122.000 kr. for dette 
projekt).
 
Det vurderes dog, at der er lokale rekreative interesser i at bevare søen. 
 
Søen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det vurderes, at der kan 
meddeles dispensation til helt eller delvist at fjerne søen, da den samlede 
naturkvalitet af sø og vandløb vil blive forbedret.
 
Såfremt de hidtidige ordninger fortsætter nogenlunde uændret, så kan kommunen 
søge om tilskud til at gennemføre projektet i løbet af 2015 med forventet realisering 
heraf i 2016, såfremt der meddeles tilsagn. Hvis der vælges en af de dyrere 
løsninger, er der mulighed for, at staten giver afslag på tilsagn til gennemførelse.
 
Der er yderligere to spærringer nedenfor Vandværkssøen. Det er rådgiverens 
vurdering, at det er ukompliceret at fjerne de to spærringer.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget vælger at gå videre 
med en gennemførelse af scenarie nr. 3, hvis de lokale rekreative interesser 
omkring søen ønskes bevaret.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Udkast til forundersøgelsesrapport for Vrangbæk & Donbæk - plot - nr 1 donsbæk--Tegning 



Plan- og Miljøudvalget - Referat - 10. februar 2015 Side 21 af 24

001.pdf (dok.nr.9961/15)
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10. Overført anlægsbevilling til budget 2015 og 2016

Sagsfremstilling
Siden budgetvedtagelsen af budget 2015 er der fremkommet en række forhold, 
som nødvendiggør en tilretning af budgetrammerne for 2016 og 2016. Denne 
tilretning sker som følge af, at den skattefinansierede anlægsramme for 2015 skal 
overholdes. Denne beslutning giver udfordringer i forhold til ikke afsluttede 
anlægsarbejder i 2014, som udføres i 2015 på budgetområdet under Plan- og 
Miljøudvalget. 
 
Det drejer sig om følgende projekt, som har følgende uforbrugte bevilling i 2014.
 

Trafikterminal 3,7 mio. kr. 
 
Sagen vedrørende Trafikterminalen har været behandlet i januar måned i 
Økonomiudvalget. Opførelse af ny Trafikterminal skal planmæssigt gå i udbud 
primo 2015 med ibrugtagning ultimo 2015. Projektet kan deles med 2 mio. kr. i 
budgetår 2015 og 1,7 mio. kr. i budgetår 2016. Dette vil dog udsætte 
ibrugtagningsdatoen til foråret 2016. 
 
Den samlede tilretningssag er sendt til behandling i de berørte fagudvalg med 
henblik på en fremsendelse af bevillingsansøgninger og budgetønsker fra 
fagudvalgene. Fagudvalgenes indstillinger behandles derefter i Økonomiudvalget 
og byrådet. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller til Plan- og Miljøudvalgets godkendelse, efter 
anbefaling fra Økonomiudvalget, at anlægsarbejdet vedrørende trafikterminal 
strækker sig over 2015 og 2016, samt at projektet udvider den oprindelige 
budgetramme med 2 mio. kr. i 2015. Overførsel af uforbrugte projektmidler til 2015 
og 2016 sker i overførselssagen til 2015.  

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

 Åben sag
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11. Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling
1.     Orientering om vindmøller
2.     Region Nordjyllands indsatsplan for jordforurening 

2015. 1 bilag
3.     Orientering om planproces for boliger ved Solsbæk 

Strand
4.     Risici i forbindelse med Ship to Ship operationer i 

Ålbækbugten ud for Frederikshavn
5.     Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelse. 1 bilag
6.     Afgørelse fra klageinstanser. 1 bilag
7.     Invitation til årsmøde i komiteen 

3.limfjordforbindelse den 13. febr.2015 kl.9.00 1 
bilag

8.     Orientering gives på mødet. Kollaps af 
etageejendom, Provst Dreslersvej 25, 
Frederikshavn. 1 bilag

9.     Politisk konference den 6.3.2015, Kb-havn. 
Program vedlagt

10.  Politisk Forum 2015 den 27.-28. april 2015, 
Nyborg. Program vedlagt

11.  Orientering om kollektiv trafikplan
12.  Risici i forbindelse med STS operationer i 

Ålbækbugten.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Orientering.

Bilag
Orientering fra administrationen - Region Nordjyllands indsatsplan for jordforurening 
2015 (dok.nr.15389/15)
Orienteringspunkt til PMU den 10.02.2015 (dok.nr.16955/15)
Afgørelse fra klageinstanser - PMU 10.02.2015 (dok.nr.19356/15)
O-pkt. 3. limfjordsforbindelse - TU den 10.1.2015 (dok.nr.23702/15)
Renovering af etageboliger, Provst Dreslersvej, Frederikshavn (dok.nr.23528/15)
Program Politisk konference om Ressourcestrategien 6.3.2015 (dok.nr.22753/15)
- Politisk Forum 2015.pdf (dok.nr.23769/15)

 Åben sag
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

1. Naturstyrelsen inkl. Vejdirektoratet og Miljø-
styrelsen 
Dok nr. 14/151684, 15/22493 
 
Naturstyrelsen har gjort indsigelse mod Forslag til 
Kommuneplan 2015. Indsigelsen samler desuden 
kommentarer fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen 
til kommuneplanforslaget. 
 
Indsigelsen har karakter af et VETO. Det vil sige, at 
Frederikshavn Kommune ikke kan vedtage Kom-
muneplan 2015, før end der er indgået en aftale 
med Naturstyrelsen omkring Statens indsigelses-
punkter. 

Ad. 1 
Frederikshavn Kommune har forhandlet med Natur-
styrelsen omkring Statens indsigelsespunkter. Som 
resultat af forhandlingerne er der udarbejdet et 
aftalenotat, som beskriver hvilke forhold, der skal 
ændres i Kommuneplan 2015, hvis Staten skal fra-
falde sit VETO. 

 
 

Administrationen indstiller: 

 Se aftalenotat fra Staten 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

2. Energinet.dk 
Dok. nr. 14/105880 og 14/105882 
 
Energinet.dk har ingen bemærkninger til forslag til 
Kommuneplan 2015, men anbefaler, at der ind-
sættes supplerende retningslinjetekst omkring 
afstandskrav til eltransmissionsnettet. 

Ad. 2 

 
 

Administrationen indstiller: 
Der indsættes en ny retningslinje ”22.5”, der 
benævnes ”Generelle afstandskrav til tekniske 
anlæg”. De nuværende retningslinjer 22.5 og 22.6 
bliver fremover nummeret henholdsvis 22.6 og 
22.7. 
 
Følgende tekst indsættes: 
”Retningslinje 22.5 Generelle afstandskrav til 
tekniske anlæg 
For at undgå kollision med Energinet.dk’s luftled-
ningsanlæg skal vindmøller som minimum place-
res i en afstand fra deklarationsarealet langs en 
luftledning svarende til vindmøllens totalhøjde. 
Retningslinjen skal sikre mod risiko for brud på 
eltransmissionsnettet, hvis en vindmølle skulle 
vælte eller dele heraf skulle falde af. Retningslin-
jen er gældende for luftledningsanlæg på mere 
end 100 kV. 
 
I forhold til el-kabelanlæg (jordkabler) må vind-
møllen ikke placeres nærmere end 50 m fra de-
klarationsarealet, idet et lynnedslag vil kunne 
påføre jordkabler skade. 
 
Se Energinet.dk’s hjemmeside om eksisterende og 
fremtidige elanlæg på mere end 100 kV i ”An-
lægsrapporten 2013/2014”, ”Netudviklingsplan 
2013” og ”Kabelhandlingsplan 2013”.” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

3. Erhvervsstyrelsen 
Dok. nr. 14/155233 
 
Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på afstandskrav 
til radiokæder ved opstilling af vindmøller. 

Ad. 3 
 

Administrationen indstiller: 
I forlængelse af den nye retningslinje 22.5 i rela-
tion til Energinet.dk’s kommentarer indsættes 
følgende tekst: 
”Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokæ-
des sigtelinje, forringe signalet væsentligt, og de 
bør derfor placeres mindst 200 m fra en radiokæ-
des sigtelinje. 
 
En liste med radiokædeoperatører, der skal tages 
i betragtning ved planlægning for vindmøller, er 
tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, 
hvor der desuden findes en vejledning i at under-
søge, om der skulle være en radiokæde i et poten-
tielt vindmølleområde.” 

4. Hjørring Kommune 
Dok nr. 14/147108 
 
Hjørring kommune gør ikke indsigelse imod kom-
muneplanen 

Ad. 4 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

MYNDIGHEDER 

5. Frederikshavn Spildevand A/S 
Dok.nr. 14/157967 
 
Frederikshavn Spildevand A/S har noteret sig, at 
der nu arbejdes med nogle nye retningslinjer for 
byudvikling og klimatilpasning. Frederikshavn Spil-
devand A/S bakker i høj grad op om, at byudvikling 
så vidt muligt bør undgås i de områder, hvor der er 
risiko for oversvømmelse ved kraftige regnskyl 
eller forhøjet vandstand. 
 
Frederikshavn Spildevand A/S påpeger, at der er 
særlige problemer på steder, hvor grundvandet 
samtidig står højt. Anlægs- og driftsudgifterne til 
håndtering af regn- og spildevand vil blive ufor-
holdsmæssig høje for Frederikshavn Spildevand 
A/S. 
 
Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, 
at de lokale forhold i det nye perspektivområde 
FRE.B.03.13 i Strandby netop er af denne karakter. 
Der kan således forudses væsentlige udfordringer 
(og høje anlægs- og driftsudgifter) for både byg-
gemodner og Frederikshavn Spildevand A/S til 
anlæg, der sikrer en god dræning og afvanding, og 
samtidig beskytter mod oversvømmelser. Frede-
rikshavn Spildevand A/S opfordrer til, at perspek-
tivområdets optagelse i kommuneplanen genover-
vejes. 

Ad. 5 
Det omtalte perspektivområde i Strandby ligger 
indenfor en opmærksomhedszone for højvands-
hændelser, som skal anvendes i forbindelse med 
udarbejdelse af nye planer og projekter. Opmærk-
somhedszonen er dannet ud fra en generaliseret 
højdekurve på 1,75 meter over havet. Dette svarer 
til en højvandshændelse med høj vandstand, som 
statistisk set vil forekomme på et givet sted hver 50. 
år. 
 
Der er i øjeblikket en lokalplan og et kommuneplan-
tillæg under udarbejdelse for området. I lokalplanen 
påtænkes der stillet krav om, at laveste sokkelkote 
for nybyggeri fastsættes til 2,20 m DVR90, og at 
terrænkote for veje og byggegrunde til boligformål 
fastsættes til kote 2,0 m DVR90.  
 
Frederikshavn Spildevand A/S indgår i et samarbej-
de omkring afledning af spildevand, samt regn- og 
overfladevand fra perspektivområdet i Strandby. 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 

6. Aalborg Stift, Stiftsøvrigheden 
Dok.nr. 14/105138, 14/105140 
 
Aalborg Stift har ingen umiddelbare bemærkninger 
til kommuneplanforslaget, men forbeholder sig 
retten til at komme med indsigelser i den efterføl-
gende detailplanlægning, såfremt den strider mod 
kirkelige interesser. 
 
I henhold til den statslige målsætning skal kom-
muneplanen være med til at sikre, at kirkerne og 
deres omgivelser bevares som tydelige kendings-
mærker i landskabet, der respekteres i den kom-
munale planlægning. 

Ad. 6 

 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

ORGANISATIONER 

7. Danmarks naturfredningsforening, Frederiks-
havn/Læsø afdeling (DN) 
Dok. nr. 14/150890 og 14/150891 
 
Strandpark Skagen Sønderstrand 
DN finder, at det er en stor misforståelse, at Ska-
gen Sønderstrand udlægges som strandpark. Mu-
ligheden for opsætning af diverse midlertidige 
anlæg for events og motions- og sportsaktiviteter, 
liggestole, parasoller m.m. stemmer ikke overens 
med turisternes forventninger til historiske og 
autentiske oplevelser af Skagen Sønderstrand. 

Ad. 7 
 
 
 
Strandpark ved Skagen Sønderstrand 
Strandparken i Skagen er foreslået placeret ved 
Skagen Sønderstrand på grund af den bynære belig-
genhed, dvs. en strækning på ca. 600 meter fra hav-
nen mod Grenen. 
 
Hensigten med at udlægge en strandpark ved Ska-
gen Sønderstrand er at understøtte mulighederne 
for i begrænset omfang at iværksætte forskellige 
aktiviteter på denne strand i modsætning til stran-
de, hvor man i højere grad kan forvente ro. 
 
Adskillige undersøgelser af turisternes ønsker til 
deres feriested peger på, at turisterne både efter-
spørger unikke naturoplevelser og muligheder for 
fysiske aktiviteter i naturen, men at de også ønsker 
de fornødne faciliteter i tilknytning til oplevelserne. 
Disse ønsker skal strandparken medvirke til at op-
fylde. 
 
Det er ikke hensigten, at der skal ske en ”tivolise-
ring” af stranden. Alle aktiviteter samt midlertidige 
eller permanente foranstaltninger skal være i over-
ensstemmelse med den fredningskendelse, der 
gælder for området, eller med evt. dispensationer, 
som Fredningsnævnet vil give. 
 
Ved at fastlægge det planmæssige grundlag for an-
vendelse af Skagen Sønderstrand sigtes der mod at 
opnå dispensationer, der vil være gældende for en 
kortere årrække (max. 3 år ad gangen). 
 
Med udpegning af en strandpark vil Frederikshavn 
kommune få mulighed for i højere grad at få klar-
lagt, hvilke ansøgninger om aktiviteter fra privatper-
soner, der vil kunne imødekommes af Frednings-
nævnet, og hvilke der vil få afslag. Derved kan der 
opnås en administrativ forenkling, sagsbehandlings-
tiden forkortes og serviceniveauet bliver højere i 
forhold til de ansøgninger, som administrationen i 
øjeblikket skal videresende til Fredningsnævnet. 
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Frederikshavn Kommune fører tilsyn med fred-
ningsbestemmelserne og skal derfor sikre, at formå-
let med fredningskendelsen opretholdes. 
 
Formålet med fredningen er: 

 at skabe en varig sikring af områdets kulturhi-
storiske samt landskabelige, geologiske og øvri-
ge naturhistoriske værdier 

 at sikre områdets fortsatte funktion som nærre-
kreativt område 

 at give mulighed for at der kan ske naturgenop-
retning og pleje i området, således at tabte og 
forringede naturværdier kan genskabes efter en 
samlet plan. 

 
Det betyder bl.a., at der ikke uden dispensation: 

 må opføres bygninger, skure, boder eller lig-
nende. Dog må der opføres en kioskbygning, 
hvis dennes placering og udformning kan god-
kendes af Fredningsnævnet 

 må foregå teltslagning eller campering 

 må foregå motorkørsel eller ridning 

 må henlægges affald 
 
Midlertidige boder i forbindelse med den årlige 
Sankt Hans fest er tilladt. 
 
Det er administrationens vurdering, at Skagen Søn-
derstrands funktion som nærrekreativt område kan 
sikres uden at gå på kompromis med de landskabe-
lige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske 
værdier på stedet. 
 
I praksis betyder det, at der eksempelvis vil kunne 
gives tilladelse til at afholde sportsarrangementer 
og lignende af kortere varighed, hvor beliggenheden 
på stranden er en forudsætning for at kunne afhol-
de arrangementet. 
 
Under forudsætning af at Fredningsnævnet vil di-
spensere, kan der i forbindelse med sådanne arran-
gementer forventes tilladelse til opstilling af et be-
grænset antal midlertidige boder til forplejning, 
information og materialer mv. Der kan ikke forven-
tes tilladelse til opstilling af palmer eller lignende. 
 
Eventuelle ønsker om at opføre en kiosk, udleje 
liggestole m.v. skal fortsat godkendes af Frednings-
nævnet. 
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Udpegning af Skagen Sønderstrand til strandpark i 
kommuneplanen vil således ikke medføre perma-
nente, fysiske ændringer på stranden. 

Svareden Camping 
DN finder der uacceptabelt, at der inddrages et 
naturbeskyttet §3-areal ved Svalereden Camping i 
Sæby, der desuden ligger inden for strandbeskyt-
telseslinjen. 

Svalereden Camping 
Udnyttelse af det kommuneplanlagte areal kræver, 
at kommunen vedtager en lokalplan. I den forbin-
delse vurderes det nærmere i dialog med Natursty-
relsen, om der kan dispenseres fra naturbeskyttel-
seslovens regler om beskyttet natur og strandbe-
skyttelseslinjen. 

Erhvervshavne 
DN savner en mere udfarende holdning fra Frede-
rikshavn Kommunes side i forhold til de ekspande-
rende aktiviteter i Kattegat (STS-operationer, 
bunkring, bundskrabning). Det er dokumenteret, 
at det danske miljøberedskab er utilstrækkeligt i 
forhold til de faktiske aktiviteter. 
 
Frederikshavn Kommune kan gøre meget ved at 
agere proaktivt inden for Kommunernes Internati-
onale Miljøorganisation (KIMO). Med sine værdi-
fulde strand- og havområder har kommunen for-
holdsvis meget at tabe ved maritime uheld og ka-
tastrofer, at der ikke er nogen grund til at accepte-
re laveste fællesnævner. 

Erhvervshavne 
Frederikshavn Kommune har ikke hjemmel til at 
stille vilkår til aktiviteter på havet, men søger gen-
nem medlemskab af KIMO (Kommunernes Interna-
tionale Miljøorganisation) og deltagelse i bered-
skabsøvelser at sikre den nødvendige regulering af 
aktiviteter på havet og et tilstrækkeligt miljøbered-
skab. 

Rimme-dobbe-områder 
På foranledning af bl.a. DN blev der ved kommune-
planrevisionen i 2009 indføjet en retningslinje om 
rimme-dobbe-landskaber i kommuneplanen, fordi 
Frederikshavn Kommune har en større udstrækning 
af det særegne landskab og en finere kvalitet end 
formodentligt nogen andre steder i Verden. 
 
Desværre kan DN konstatere, at retningslinjen ikke 
er til meget i det virkelige liv. Rimmer pløjes stadig 
væk ind imellem uden konsekvenser for lodsejeren. 
DN opfordrer derfor Frederikshavn Kommune til at 
sætte mere ind på at undgå sådanne situationer. 
 
Udpegningen af rimme-dobbe-områderne er me-
get grov og ikke fyldestgørende. F.eks. mangler der 
en udpegning af et område langs Gl. Kirkevej i Lod-
skovvad, hvor der er rimmer og dobber. I betragt-
ning af den indiskutabelt store geologiske værdi af 
rimme-dobbe-landskaberne ville det være oplagt 
at lave en fuldstændig kortlægning af de stadig 
synlige forekomster. 

Rimme-dobbe-områder 
Administrationen er enig i, at en fuldstændig kort-
lægning vil være ønskeligt, men det er en ressource-
tung opgave at gennemføre. 
 
Administrationen er også enig i, at området ved Gl. 
Kirkevej i Lodskovvad bør medtages i kommunepla-
nens kort over rimmer og dobber. Derudover ind-
stilles der, at det præciseres, at kortet er vejleden-
de, og at rimmer og dobber søges bevaret, der hvor 
de endnu kan ses i landskabet, uanset om de er med 
på kortet eller ej. 
 
Angående DNs opfordring til, at Frederikshavn 
Kommune hindrer fjernelse af rimmer på privat 
jord, kan dette være vanskeligt, idet kommunepla-
nens retningslinjer ikke er direkte bindende overfor 
en privat lodsejer. I den forbindelse kommer ret-
ningslinjerne kun i anvendelse, hvis en given aktivitet 
kræver tilladelse efter anden lovgivning i øvrigt, så-
som f.eks. planlovens regler om landzonetilladelse. 
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Udpegning af område som værdifuldt kulturmiljø 
DN har stillet forslag om udpegning af et område 
med et værdifuldt kulturmiljø. 
 
DN argumenterer for, at det gamle landbrugsareal, 
der strækker sig fra Tranestederne i øst og ud til 
sommerhusområderne i den vestlige del af Kande-
stedvej, er et unikt og værdifuldt kulturlandskab, 
som er særegent for Skagens Odde. 
 
Der findes en række ældre bevaringsværdige byg-
ninger i området, der fortæller historien om de 
beskedne landbrug, sandflugten og tørvegravnin-
gen. Området ligger som et landskabeligt markant 
og særpræget indskud mellem de nationalt værdi-
fulde naturområder Hulsig Hede, Råbjerg Mile og 
Bunken Klitplantage, som rummer landskabelige 
kvaliteter, der næppe findes andre steder i Dan-
mark. 

Udpegning af område som værdifuldt kulturmiljø 
Det pågældende område er identisk med det områ-
de i Skagen Kommuneatlas, der beskrives som den 
mellemste tværakse dannet af Tranestederne-
Hulsig-Starholm.  

 
Foreslåede områder til udpegning som værdifuldt kultur-
miljø 

 
Området er kommuneatlasset beskrevet som Dan-
marks nordligste landbrugsstruktur, der indeholder 
adskillige velbevarede landbrugsejendomme. En 
lang struktur der følger landskabets tilblivelse med 
øst-vestgående indlandsklitter, miler og plantager. 
Området ses allerede på gamle kort angivet med 
bøndergårde, og før hovedvejens endelige anlæg-
gelse fulgte trafikken fra Kandestederne ruten langs 
østkysten mod Skagen. Også helt mod øst ved Tra-
nestederne findes flere fine gårde med en flot be-
liggenhed umiddelbart bag kystens klitter. 
 
Der synes på denne baggrund at være gode argu-
menter for at efterkomme det fremsatte forslag om 
at udpege området til værdifuldt kulturmiljø i kom-
muneplanen. 
 
Udpegningen fordrer udarbejdelse at et kommune-
plantillæg, da udpegningen vil kræve en fornyet 
offentlighedsfase. 
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Energiproduktion 
DN påpeger, at man i forslag til Kommuneplan 
2015 i afsnittet” Energiproduktion” under ”Politik-
ker” får indtryk af, at kommunen stort set kun 
satser på vedvarende energi. 
 
Byrådet har for nyligt jævnet vejen for indførelse 
af skifergasudvinding i Danmark ved at sige ”ja” til 
VVM for prøveboring. Skifergasudvinding er en af 
de mest kontroversielle energiproduktionsmeto-
der i nyere tid, både hvad angår umiddelbare mil-
jøpåvirkninger, f.eks. på grundvandet, og de lang-
sigtede klimapåvirkninger. 
 
Derfor er det direkte utroværdigt, at man i Kom-
muneplan 2015, hvor stort set alle andre energi-
former er omtalt, overhovedet ikke nævner skifer-
gassen. Hvis udvindingen bliver en realitet, må der 
forudses hundredvis af boringer og tilhørende 
fraktureringer i Frederikshavn Kommune. Det bør 
kommuneplanen naturligvis forholde sig til. 

Energiproduktion 
Efterforskningsboringen efter skifergas er endnu i 
sin vorden, og det er endnu ikke afklaret, hvorvidt 
der overhovedet er skifergas i det udlagte området 
til efterforskning. 
 
Frederikshavn Kommune har derfor ikke omtalt 
skifergas i Kommuneplan 2015, men afventer resul-
tatet af efterforskningsboringen og en evt. senere 
test af boringen. 

Naturgenopretning – Gårdbo Sø 
DN anfører, at Frederikshavn Kommune ikke har 
en politik for beskyttelse af særlige naturområder 
eller naturgenopretning. 
 
DN hilser en naturpolitik velkommen og foreslår en 
passus i afsnittet ”Politikker - Natur og landskaber” 
i retning af: ”I særlige tilfælde vil kommunen ar-
bejde for naturgenopretning og beskyttelse af sær-
lige naturlokaliteter eller rekreative landskaber”. 
 
DN mener, at manglen af en naturpolitik i et enkelt 
tilfælde er særlig grel. Frederikshavn og Hjørring 
Kommuner har tidligere gjort sig tanker om mulig-
heden for med tiden at få genetableret Gårdbo Sø, 
men signalerer ikke dette ønske ens i de respektive 
kommuneplaner. Hjørring Kommune har udpeget 
den tidligere sø som potentielt naturgenopret-
ningsområde, men det har Frederikshavn Kommu-
ne ikke. 
 
DN opfordrer kraftigt til, at Frederikshavn Kom-
mune finder takten og udpeger området på lige 
fod med Hjørring Kommune. 

Naturgenopretning – Gårdbo Sø 
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøg-
ning om såvel større vindmøller som flere større 
solcelleanlæg i og rundt om den tidligere Gårdbo Sø, 
men har ikke afsluttet sagsbehandlingen af anlæg-
gene. 
 
Kommunen anser ikke vindmøller som værende i 
konflikt med en naturgenopretning ved f.eks. en 
reetablering af lavbundsareal i Gårdbo Sø. 
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 Administrationen indstiller: 

 at udpegningen af Skagen Sønderstrand som 
strandpark bevares, men at anvendelsesmu-
lighederne præciseres til retningslinje 12.2, 
redegørelse: 

 
”Strandene i Frederikshavn Kommune skal beva-
res i en så naturlig tilstand som muligt. I de bynæ-
re strandparker ønsker Frederikshavn Kommune 
at give bedre muligheder for friluftsaktiviteter 
end på de øvrige strande. Det kan eksempelvis 
være sportsarrangementer eller andre arrange-
menter af kort varighed. Ligeledes er der i disse 
strandparker bedre mulighed for at få tilladelser 
til anlæg som toilet, omklædning, boder, telte 
m.m. På Skagen Sønderstrand forudsætter opstil-
ling af boder eller lignende dispensation af Fred-
ningsnævnet, jf. fredningskendelsen. 
 
Formålet med strandparkerne er at differentiere 
brugen af strandene, idet brugergruppernes for-
skellige ønsker til strandene nogle gange giver 
anledning til konflikter. Med strandparkerne øn-
sker Frederikshavn Kommune at synliggøre, hvor 
man kan forvente flere aktiviteter.” 
 
Rammebestemmelserne for Skagen Sønderstrand 
ændres for så vidt angår ”anvendelse”, ”byg-
ningsforhold i øvrigt” og ”parkering” til følgende: 
 
”Anvendelse: Offentligt fritidsområde. 
 
Bynært rekreativt område, strandpark, strand-
areal med mulighed for afholdelse af kortvarige 
arrangementer tilknyttet stranden herunder op-
stilling af nødvendige faciliteter under forudsæt-
ning af, at der kan opnås dispensation fra fred-
ningskendelsen.  
 
Bygningsforhold i øvrigt: Området skal friholdes 
for bebyggelse, dog kan der gives tilladelse til 
opførelse af en iskiosk, hvis placering og udform-
ning af denne kan godkendes af Fredningsnæv-
net. 
 
Der må som udgangspunkt ikke foretages ter-
rænændringer. 
 
Parkering: Der må ikke parkeres på arealet.” 

http://www2.blst.dk/nfr/07890.00.pdf
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 at området ved Gl. Kirkevej medtages i den 
vejledende udpegning af rimme-dobbe-
områder 

 at det præciseres i retningslinje 15.4, at kortet 
med rimme-dobbe-områder er vejledende, og 
at rimmer og dobber søges bevaret, der hvor 
de endnu kan ses i landskabet, uanset om de 
er med på det vejledende kort 

 at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der 
udpeger et område ved Hulsig som værdifuldt 
kulturmiljø 

 at bemærkning vedrørende Svalereden 
Camping, erhvervshavne, skifergas og natur-
genopretning tages til efterretning 

8. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur 
Dok. nr. 14/140231, 14/140232 
 
Foreningen ønsker ikke omdannelse af Skagen 
Sønderstrand til strandpark. Der er ikke brug for 
liggestole, borde, bænke, belagte stier, iskiosker 
eller permanente bygninger. Skagen Sønderstrand 
skal fortsat være et landskabeligt, nærrekreativt 
naturområde. Derimod er der behov for en genop-
retningsplan for området. 
 
Foreningen mener, at strandparken er i strid med 
fredningen af området.  

Ad. 8 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

ORGANISATIONER 

9. Friluftsrådet 
Dok. nr. 15/1914 
 
Friluftsrådet anbefaler, at der i stadig videre om-
fang tænkes friluftsliv ind på tværs, fordi det ska-
ber en række udviklingspotentialer for både er-
hvervsliv, bosætning og klimatilpasning. 
 
Planen rummer mange udmærkede henvisninger, 
og man har undgået de tidligere ”absolutter”, 
f.eks. at beskyttelse skal have forrang for benyttel-
se. Planen er fortsat ikke helt så visionær, som 
man kunne have ønsket – det eneste sted man ser 
en overordnet retningspil er fortsat under Politik-
ker, hvor man ønsker at forbeholde den sydlige og 
vestlige del af kommunen til fødevareerhverv. 
 
Man kunne have ønsket en mere klar udmelding 
”at natur og friluftsliv skal tænkes ind i alle områ-
der, hvor menneskelige aktiviteter iværksættes.” 
 
Friluftsrådet anbefaler, at man efter vedtagelse af 
Kommuneplan 2015 iværksætter tiltag til af få en 
egentlig natur- og friluftsstrategi med henblik på at 
synliggøre, hvad overordnet gerne ses fremmet – 
således at det synliggøres, at man er bevidst om 
friluftslivets afgørende rolle i en kommune belig-
gende i den grønneste region i landet. 
 
En strategi vil både lette forvaltningens arbejde 
ligesom det vil give potentielle tilflyttere og inve-
storer en fornemmelse af, i hvilken retning kom-
munen bevæger sig - også på dette område. 

Ad. 9 
Administrationen er enig i, at det er væsentligt at 
tænke mulighederne for friluftsliv ind så ofte som 
muligt. Forslaget til Kommuneplan 2015 sætter 
netop fokus på at tænke på tværs, og planen danner 
et godt grundlag for friluftslivet. 
 

 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

ORGANISATIONER 

10. Vinterbadeklubben Isbryderne 
Dok. nr. 14/130670 
 
Foreningen er bekymret for at der etableres ligge-
stole, parasoller, faste sportsanlæg, højttaleran-
læg, is salg og mobilt salg af tingel/tangel. 
 
Den berømte og kulturelt kendte strand er popu-
lær for familier og lokalbefolkning. 
 
Etablering af en strandpark forudsætter ordentlige 
og nære toiletforhold, som mangler i dag. Isbry-
dernes omklædningshus bruges som toilet af turi-
sterne. 
 
Foreningen deltager gerne i en evt. dialoggruppe. 

Ad. 10 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

11. Borger, Frankrig 
Dok. nr. 14/155842 
 
Skagen Sønderstrand skal forblive som den er 
uden liggestole, belagte stier, borde og bænke, 
store skraldespande, iskiosker og palmer. 

Ad. 11 
Se ”Ad. 7” 

12. Borger, Tyskland 
Dok. nr. 14/153883 
 
Indsiger er imod den planlagte forandring af Ska-
gen Sønderstrand. 

Ad. 12 
Se ”Ad. 7” 

13. Borger, Gl. Kirkesti 33c, Skagen 
Dok. nr. 14/152413, 14/152412 
 
Skagen Sønderstrand bør være som den er. 
 
Indsiger kritiserer dispensationer fra lokalplaner i 
midtbyen og på Damstedvej og er bekymret for 
det nye byggeri ved Skagens Museum, og at p-
pladserne er flyttet til Østre Strandvej. 
 
Skolemarken bør inddrages til parkering. 
Hotelbyggeriet på Grenen må frarådes. 
Der bygges generelt for tæt i Højen og i Skagen, så 
grundene bør være større. Der bør generelt ikke 
bygges mere, men der imod bør ældre boligkvarte-
rer moderniseres. 
 
Indsiger er tilfreds med at antallet af nye boliger er 
reduceret i ”Toldergårdslokalplanen”, men boli-
gerne bør være til fastboende. 

Ad. 13 

 
 

Administrationen indstiller: 

 Se ”Ad. 7” 

 De øvrige bemærkninger tages til efterretning 

14. Borger (ukendt adresse) 
Dok. nr. 14/152369 og 14/152368 
 
Siger nej til kommuneplanen vedr. Sønderstrand. 

Ad. 14 
Se ”Ad. 7” 

15. Borger, Asien 
Dok. nr. 14/152367 og 14/152354 
 
Siger nej til kommuneplanen vedr. Skagen Sønder-
strand, som bør forblive naturlig. 

Ad. 15 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

16. Borger, Skive 
Dok. nr. 14/152120, 14/152122 
 
Turisterne strømmer til Skagen og fylder Skagen 
Sønderstrand hele dagen. Turisterne kommer til 
stranden pga. natur, herlighedsværdi og de kendte 
malere. Liggestole og parasoller vil påvirke natur-
oplevelsen. 
 
Passagerer fra krydstogtskibe, der ligger ud for 
Skagen Sønderstrand, skal kunne se en uberørt 
strand. 

Ad. 16 
Se ”Ad. 7” 

17. Borger, Lars Kruses Vej 9a, Skagen 
Dok. nr. 14/154025, 14/154027 og 14/150546, 
14/159465, 14/159467 
 
Gør indsigelse mod udlæg af en strandpark ved 
Skagen Sønderstrand, da udlægget er i strid med 
fredningen. 
Indsiger refererer til dele af fredningen og kom-
muneplanen, som er uoverensstemmende. 
 
Skagen Sønderstrand er det eneste fredelige ånde-
hul om sommeren og bør fortsat være, som den er. 

Ad. 17 
Se ”Ad. 7” 

18. Borger, Trindelvej 2, Skagen 
Dok. nr. 14/148712 
 
Indsiger er imod en strandpark på Skagen Sønder-
strand eller andre steder i Skagen. 

Ad. 18 
Se ”Ad. 7” 

19. Borger, Skagen, Rynkeby og Langeskov 
Dok. nr. 14/148711 
 
Er imod strandpark på Skagen Sønderstrand. 

Ad. 19 
Se ”Ad. 7” 

20. Borger, Gl. Landevej 13, Skagen 
Dok. nr. 14/146426 
 
Er imod forandringer på Skagen Sønderstrand. 

Ad. 20 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

21. Borger, Sct. Laurentiivej 10, Skagen 
Dok. nr. 14/144724 
 
Skagen Sønderstrand skal forblive som den er og 
må ikke ændres til græske tilstande. 
 
Der ønskes i stedet et toilet. Desuden ønskes en 
bademulighed for handicappede, skraldespande 
samt, at stranden rives ren. 
 
Ønsker ikke flere supermarkeder i Skagen. 

Ad. 21 
Se ”Ad. 7” 

20. Borger (ukendt adresse) 
Dok. nr. 14/140432 
 
Der skal vises respekt for fredningen af Skagen 
Sønderstrand og den skal derfor forblive som den 
er. Mobilt inventar som toiletboxe, liggestole, red-
skaber til leg og motion bør ikke opstilles. Tryg-
Fondens livreddere bør fjernes. 

Ad. 20 
Se ”Ad. 7” 

21. Borger, Fyrstuevej 10, Skagen 
Dok. nr. 14/140062, 14/140064 
 
Gør indsigelse imod at ændre Skagen Sønder-
strand. Det vil få en negativ virkning på fastboende 
og turister. 

Ad. 21 
Se ”Ad. 7” 

22. Borger, Dr. Alexandrinesvej 75, Skagen 
Dok. nr. 14/140042, 14/140044, 14/140045 
 
Protesterer imod strandparken på Skagen Sønder-
strand og vedhæfter et ændringsforslag til 25 km. 
lang strand fra Buttervej til Skiveren. 

Ad. 22 
Se ”Ad. 7” 

23. Borger, Norge 
Dok. nr. 14/139609 
 
Indsiger ønsker ikke, at Skagen Sønderstrand om-
dannes til strandpark. Ro og uberørt natur skal 
stadig kendetegne stranden. Moderne steder kan 
opleves andre steder. 

Ad. 23 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

24. Borger, Østerbyvej 25, Skagen  
Dok. nr. 14/139608 
 
Skagen Sønderstrand skal forblive naturlig som 
grundlag for et velfungerende badeliv. 
Ønsker ikke en tivolisering. 

Ad. 24 
Se ”Ad. 7” 

25. Borger, København Ø 
Dok. nr. 14/139605 
 
Gør indsigelse mod etablering af strandpark på 
Skagen Sønderstrand. Indsiger kender til strand-
parker som oaser i København, som ikke har sam-
me naturværdi som i Skagen. 
 
Som turist savnes ikke liggestole, asfalterede ad-
gangsforhold eller aktiviteter. OK til et ishus. 
Indsiger er glad for livreddertjenesten og ønsker 
forbedrede toiletter. Skagen skal ikke konkurrere 
med Grand Canaria. 

Ad. 25 
Se ”Ad. 7” 

26. Borger (ukendt adresse) 
Dok.nr. 14/139251 og 14/139252 
 
Ønsker ikke Skagen Sønderstrand lavet om, hvilket 
også ville kræve flere p-pladser. 
 
Lave liggestole, parasoller og livreddere bør være i 
området imellem kiosken ved p-pladsen på Grenen 
og Grenen, da investeringen er minimal, og turi-
sterne vil blive længere tid på Grenen. 

Ad. 26 
Se ”Ad. 7” 

27. Borger, Hubertusvej 6, Skagen  
Dok.nr. 14/138505 og 14/138506 
 
Skagen Sønderstrand bør bevares som naturstrand 
af hensyn til skagboerne. 
 
Gæster der vil have aktiviteter, kan tage til andre 
strande, herunder Palmestranden. Skagen skal 
bevare sit særpræg. 

Ad. 27 
Se ”Ad. 7” 

28. Borger, Rimmervej 10, Skagen 
Dok.nr. 14/137932 
 
Er imod en strandpark ved Skagen Sønderstrand. 

Ad. 28 
Se ”Ad. 7” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

29. Borger (ukendt adresse) 
Dok. nr. 14/137722 
 
Er imod udlæg af strandpark på Skagen Sønder-
strand. 

Ad. 29 
Se ”Ad. 7” 

30. Borger, Hans Baghs vej 47, Skagen 
Dok.nr. 14/108825, 14/106418, 14/108824 
 
Omdannelse af Skagen Sønderstrand til strandpark 
med liggestole og ishus, strandsælgere, beachshop 
og kameler er vanvittigt og styrker ikke vækstsporet. 
 
Det er en utopisk tanke at overføre en stemning 
fra feriemål sydpå til det specielle miljø i Skagen. 
Skagens særpræg skal derfor bevares. 

Ad. 30 
Se ”Ad. 7” 

31. Borger, Hjørring 
Dok.nr. 163372/14 
 
Indsiger gør opmærksom på, at der flere gange er 
forekommet oversvømmelse fra Fyrgrøften ved 
hans sommerhus i Skagen. 
 
Der medsendes billeddokumentation. 
 
Indsiger foreslår, som han tidligere har gjort det 
overfor Frederikshavn Kommune, at der foretages 
en rørlægning af Fyrgrøften med kontraklap for 
enden af røret. 

Ad. 31 
Forholdet indgår i klimatilpasningsplanens kortlæg-
ning for højvandshændelser og høj grundvands-
stand og medtages i det videre arbejde med nær-
mere undersøgelser og vurdering af behov for hand-
ling. 
 
Der foregår allerede konkret sagsbehandling, som 
skal søge at løse problematikken omkring over-
svømmelser ved indsigers sommerhus. 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning  
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

32. Borger, Skagen, p.v.a. ”Borgermødet” 
152390/14 & 152391/14 152408/14 & 152409/14 
 
Deltagere i borgermødet til kommuneplanarbejdet 
finder det utroligt, at der ikke i Klimatilpasningspla-
nen findes et eneste ord omkring Skagen Nordby. 
 
Indsiger gør opmærksom på lavtliggende arealer 
ved Thorsvej, Odinsvej, Frejasvej og Mjølnersvej, 
og at har været oversvømmelser ved Eratosvej og 
Ydunsvej. 
 
Der gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at 
nedsive regnvand i området på grund af høj 
grundvandsstand. 
 
Indsiger henviser til værktøjer fra Miljøministeriet, 
som er udarbejdet med henblik på at foretage 
kortlægning af oversvømmelser. 
 
Indsigere ønsker at samarbejde med Frederikshavn 
Kommune omkring afhjælpning af problemer med 
høj vandstand i Skagen Nordby. 

Ad. 32 
Klimatilpasningsplanens kortlægning er netop fore-
taget med baggrund i Miljøministeriets værktøjer, 
hvilket også fremgår af planen. 
 
Af klimatilpasningsplanens kortlægning fremgår det 
bl.a., at der kan opstå problemer med grundvand på 
eller lige under terræn i Skagen. 
 
Det fremgår ligeledes af klimatilpasningsplanens 
kortlægning, at der er kortlagt lavninger i boligom-
rådet ved Skarpæsvej og Eratosvej. 
 
Det fremgår også, at der skal ske en nærmere un-
dersøgelse og vurdering af behov for handling. 
 
Frederikshavn Kommune er i samarbejde med Fre-
derikshavn Spildevand A/S ved at udarbejde tillæg 
til Frederikshavn Kommunes spildevandsplan, hvil-
ket bl.a. vil medføre en ændret afledning af regn- og 
overfladevand i Skagen Nordby.  
 
I den forbindelse afholdes der et offentligt møde, 
hvor repræsentanterne for ”Borgermødet” invite-
res. 
 

Administrationen indstiller: 

 at bemærkningen tages til efterretning 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

33. Borger, Gråklit 14, Skagen 
Dok.nr. 14/143360, 14/141603, 14/141605 
 
Indsiger gør indsigelse mod kommuneplanforsla-
gets udlæg af rammeområde SKA.B.04.01 omkring 
Sovkrogsvej i Skagen. 
 
Indsigelsen begrundes med, at man igennem 
1990’erne forsøgte at ødelægge klitarealerne vest 
for Skagen by. Hovedvejen skulle trækkes gennem 
Damstederne og en ny indkørsel til Skagen etable-
res, hvilket blev forhindret af protester fra borgere 
og Naturklagenævnet. 
 
Arealet anvendes i dag som rekreativt naturområ-
de og er registreret som §3 efter naturbeskyttel-
sesloven. 
 
Indsigelsen begrundes endvidere med, at der, i 
følge en ejendomsmægler, er ca. 450 boliger og 
50-100 grunde til salg i Skagen, hvorfor der ikke 
kan være behov for, at der udlægges nye områder 
til beboelse. Der henvises til, at befolkningstallet 
er faldet kraftigt de sidste 10 år. 
 
Endelig gøres der særskilt indsigelse mod ændrin-
gen fra ”helårsbolig” til ”bolig”. Der henvises til 
den seneste beslutning om at omgøre ændringen 
for området ved Toldergårdsvej. 
 
Indsiger oplyser, at de såfremt, der fremlægges en 
lokalplan for området med en dispensation fra §3, 
vil de påklage dispensationen til Naturklagenæv-
net. 

Ad. 33 
Det pågældende område er inddraget i kommune-
planen for den tidligere Skagen Kommune i 2005. 
 
Området ligger i landzone, og der er ikke udarbejdet 
lokalplan for området. 
 
På nær et mindre område, der benyttes til sports-
plads, er området registreret som hede efter §3 i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
Administrationen er opmærksom på, at det er væ-
sentligt at tage hensyn til naturinteresserne, og at 
det kan blive vanskeligt på nuværende tidspunkt at 
bringe området i anvendelse som boligområde. 

 

På trods heraf forslås det, at området opretholdes 
som udlagt boligområde i Kommuneplan 2015, og at 
håndteringen af naturinteresserne afventer den 
efterfølgende lokalplanlægning. 
 

 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at området opretholdes som udlagt boligom-
råde i Kommuneplan 2015 

  

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at området opretholdes som udlagt boligom-
råde i kommuneplanforslaget. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at området opretholdes som udlagt boligom-
råde i kommuneplanforslaget. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at området opretholdes som udlagt boligom-
råde i kommuneplanforslaget. 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

34. Grundejerforeningen Gråklit/Ferslevvej 
Dok. nr. 14/148445 
 
Grundejerforeningen Gråklit/Ferslevvej gør indsi-
gelse mod udlæg af rammeområde SKA.B.04.01 
omkring Sovkrogsvej i Skagen og ønsker området 
udtaget af kommuneplanforslaget. 
 
Grundejerforeningen påpeger, at man igennem 
1990’erne forsøgte at ødelægge klitarealerne vest 
for Skagen by. Hovedvejen skulle trækkes gennem 
Damstederne og en ny indkørsel til Skagen etable-
res, hvilket blev forhindret af protester fra borgere 
og Naturklagenævnet. 
 
Grundejerforeningen fremfører følgende begrun-
delser for udtagelse af området. 
 
1) Arealet anvendes i dag til rekreativt naturom-

råde, hvor størstedelen er registreret som na-
turbeskyttet §3 område, og det er vigtigt at 
bevare og beskytte unikke naturområder i 
forbindelse med varetagelse af kommunens 
turismevækstspor. 

 
2) Den del af området, som ikke er §3 registre-

ret, anvendes af Skagen idrætsklub, der har 2 
træningsbaner, som flittigt benyttes fra mor-
gen til aften – også i forbindelse med turne-
ringer. 

 
3) Vest for den nuværende boligbebyggelse ved 

Gråklit afgrænses arealet mod det åbne klit-
landskab af den gamle tankspærring, der blev 
opført under 2. verdenskrig. Anlægget er sta-
dig intakt, og der er etableret en handicap-
venlig stiforbindelse fra Sovkrogsvej til Dam-
stedvej og til ”Den tilsandede kirke”. Stien 
anvendes både af beboere, gæster på Color-
hotel og af øvrige beboere i Skagen. 

 
4) Lokale ejendomsmæglere oplyser, at der i 

dag er ca. 450 boliger til salg i Skagen. Grund-
ejerforeningen efterlyser en analyse af beho-
vet for at udlægge nye områder. Det er for-

Ad. 34 
Se ”Ad 33” 
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eningens vurdering, at der ikke er behov for 
nye udstykninger i Skagen med et faldende 
befolkningstal. 

 
5) Grundejerforeningen gør opmærksom på, at 

foreningen diskuterede udlægget, da det før-
ste gang dukkede frem, men udlod at reagere 
pga., at dele af arealet er omfattet af §3 i na-
turbeskyttelsesloven og derfor ikke kunne 
bebygges. Arealudlægget er nu igen lanceret 
med den væsentlige forskel at anvendelsen 
er ændret fra helårsbeboelse til boligformål 
uden krav om helårsanvendelse. 

35. Borger, Gråklit 18, Skagen 
Dok. nr. 14/147878 
 
Indsiger gør indsigelse mod udlæg af rammeområ-
de SKA.B.04.01 omkring Sovkrogsvej i Skagen. 
 
Indsigelsen er begrundet i at udlægget er i strid 
med kommuneplanens intentioner om at beskytte 
naturområder omkring Damstederne, og at der ikke 
tages hensyn til tidligere protester fra beboere. 
 
Desuden er forslaget ikke begrundet i en analyse 
af behovet for nye områder og tager ikke højde for 
de seneste års udvikling i Skagen.  
 
Endelig tager kommuneplanforslaget ikke hensyn til 
de negative konsekvenser for områdets nuværende 
udnyttelse til glæde for fastboende og gæster. 
 
Frederikshavn Kommune opfordres til at udtage 
området som rammeområde og garantere en 
grænse for byens udvikling. 
 
Desuden bør kommunen igangsætte en analyse af 
behovet for nye byggegrunde af hensyn til balan-
cen imellem turisme og erhverv. 
 
Endelig bør Frederikshavn Kommune sikre en bæ-
redygtig byudvikling ved at byfortætte kombineret 
med sikring af naturværdier. 

Ad. 35 
Se ”Ad. 33” 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

36. Borger, Mølbakvej 5, Østervrå 
Dok. nr. 14/153666, 14/153669 
 
Indsiger gør indsigelse til kommuneplanforslaget 
for så vidt angår udlæg af erhvervsområdet 
SAE.E.05.30 Bjeldalsvej med mulighed for etable-
ring af et fælles biogasanlæg. 
 
Indsiger undrer sig over udpegningen og fremfører 
en række ulemper ved udpegningen i forhold til 
deres ejendom. 
 
Der henvises bl.a. til, at der i Miljøministeriets 
vejledning anbefales en afstand på mindst 500 m 
til nærmeste nabo. 
 
Indsiger argumenterer på forskellig vis mod ud-
pegningen, idet man finder, at det vil skade bo-
sætningen i Østervrå i særlig grad pga. lugtgener 
og øget trafik. 

Ad. 36 
Det pågældende område er udlagt med henblik på 
etablering af et fælles biogasanlæg ved kommune-
plantillæg 09.48. 
 
Dette kommuneplantillæg er vedtaget af Frederiks-
havn Byråd den 30. januar 2013. 
 
Indsigelsen er i store træk identisk med den indsi-
gelse, som Frederikshavn Kommune modtog fra 
indsiger i juni/juli måned 2014 i forbindelse med 
offentliggørelse af input til en VVM-redegørelse for 
et biogasanlæg i det pågældende område. 
 
Bemærkningen om, at Naturstyrelsens afstandsan-
befaling ikke er overholdt, er ikke korrekt, idet sty-
relsens anbefaling ikke er til nærmeste bolig, men til 
nærmeste boligområde. Denne anbefaling vil i givet 
fald kunne overholdes. 
 
De anførte ulemper og betænkeligheder er møntet 
på opførelse af et konkret anlæg, hvortil der i ju-
ni/juli 2014 var offentliggjort en VVM-anmeldelse. 
 
Denne VVM-anmeldelse er imidlertid trukket tilba-
ge, hvorfor de konkrete anførte betænkeligheder 
ikke pt. anses for at være aktuelle. 
 
Det foreslås, at området indtil videre opretholdes 
med mulighed for etablering af et fælles biogasan-
læg. Der arbejdes aktuelt på at finde alternative 
placeringsmuligheder for et fælles biogasanlæg 
andet steds i Frederikshavn Kommune. 
 

Administrationen indstiller: 

 at udlæg af området opretholdes i Kommu-
neplan 2015 
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37. Borger, Understedvej 153, 9300 Sæby 
Dok. nr. 14/152589 og 14/152589 
 
Ejeren af Otterup Landbrugsanpartsselskab, der 
bor på Understedvej 153 i Sæby ønsker, at der 
udlægges et nyt vindmølleområde på hans ejen-
dom med plads til 3 vindmøller med en totalhøjde 
på 150 m. 
 
Området bliver i dag benyttet til Karup flyveplads 
til motor- og svæveflyvere. Denne benyttelse op-
hører i nærmeste fremtid og ønskes derefter be-
nyttet til vindmølleområde. 
 
Der er to placeringsmuligheder for vindmøller i 
området afhængig af, om der er beboelse på na-
boejendommen. 
 
Der er lavet både støj og skyggeberegninger på 
vindmølleplaceringerne, som viser, at grænserne 
for støj- og skygge kan overholdes. 

Ad. 37 
Frederikshavn Byråd vedtog i december 2011 en 
vindmølletemaplan, som udlagde 5 områder til stør-
re vindmøller (= vindmøller med en totalhøjde > 125 
m). 
 
I det ene af områderne (Vindmøller ved Højstrup) er 
der nu opstillet vindmøller, og i området ved Øst-
kystvejen er der vedtaget plangrundlag for opstilling 
af vindmøller i en del af området. De 3 øvrige områ-
der er udtaget af vindmølletemaplanen efter poli-
tisk ønske og indgår ikke i forslag til Kommuneplan 
2015. 
 
Frederikshavn Kommune har derfor ikke flere udlag-
te områder til større vindmøller, men oplever, at 
der er efterspørgsel efter områder, eftersom kom-
munen løbende modtager henvendelser om mulig-
heden for at opstille større vindmøller. Henvendel-
serne er indtil videre blevet besvaret med, at man 
politisk først ønsker at drøfte nye vindmølleområder 
efter vedtagelse af Kommuneplan 2015, da det blev 
aftalt på Plan- og Miljøudvalgsmødet den 4. marts 
2014. 
 
Projektet ved Otterup er et af projekterne, som 
Frederikshavn Kommune har modtaget henvendelse 
fra forud for arbejdet med Kommuneplan 2015. 
 
Administrationen vurderer, at der kan være mulig-
hed for opstilling af vindmøller i området, men det 
skal vurderes nærmere og ses i sammenhæng med 
de øvrige forespørgsler omkring opstilling af større 
vindmøller. Der er behov for en fremadrettet poli-
tisk drøftelse af vindmøller i Frederikshavn Kommu-
ne og en stillingtagen til, hvor der skal udlægges nye 
vindmølleområder, og hvordan projekterne skal 
prioriteres. 

 
 

Administrationen indstiller: 
Forslag til vindmølleområde tages til efterretning. 
 
Forslaget samt andre forslag til nye vindmølleom-
råder og prioritering af områderne drøftes poli-
tisk efter vedtagelse af Kommuneplan 2015. 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

38. Borger, Sæbygårdvej 60, 9330 Sæby 
Dok. nr. 14/149264 og 14/149266 
 
Sæbygård Drift ApS har ønske om, at der udlægges 
et nyt vindmølleområde på Sæbygård Drift ApS’s 
ejendom. Arealet ligger vest for Sæby mellem Ør-
nedalsbanen og motorvej E45. I området vurderer 
indsiger, at der er plads til 3 vindmøller med en 
totalhøjde på op til 130 m. 
 
Indsiger gør opmærksom på, at afstandskrav og 
støjgrænser ifølge lovgivning er overholdt. Samti-
dig vil placeringen af vindmøllerne ske i et område, 
hvor der i forvejen er tekniske anlæg med motor-
vejen og Ørnedalsbanen. Denne placering kan 
betyde, at støjen fra eksisterende anlæg kan op-
sluge støjen fra vindmøllerne. 
 
Indsiger har ønske om, at der udover den ejeran-
del på 20 %, som skal udbydes til lokale via VE-
loven, også skal være en mulighed for et større 
lokalt ejerskab. Dette kunne evt. være i et projekt-
samarbejde med det lokale forsyningsselskab eller 
andre lokale virksomheder. 

Ad. 38 
Se ”Ad. 37” 

39. Borger, Hillerød 
Dok.nr. 14/146433, 14/146437 
 
Indsiger er grundejer i Sæby af en del af 1b, Sæby-
gård Hdg. Volstrup, der er et 6 ha. stort område 
beliggende vest for Kaj Drewsvej i Sæby (Memha-
ven). Grundejeren ønsker området inddraget i 
kommuneplanforslaget som boligområde med 
samme bestemmelser som områderne 
SAE.B.02.14 og SAE.B.02.15. 
 
Indsiger argumenterer med, at arealet er centralt 
beliggende med mulighed for at placere boliger, 
der henvender sig til for seniorer og børnefamilier 
og med udsigt til havet og byen. 

Ad. 39 
Området (Memhaven i Sæby) er beliggende i umid-
delbart nærhed til de nævnte områder SAE.B.02.14 
og SAE.B.02.15, Område SAE.B.02.15 er et udlagt 
boligområde, der i dag fremstår som landbrugsare-
al, der ikke er påbegyndt ibrugtaget, mens 
SAE.B.02.14 er nyligt lokalplanlagt område (Strand-
ager/ Boelsmindevej), der først lige er påbegyndt 
bebygget. Området har fortsat stor restrummelig-
hed. 
 
Der anses derfor ikke at være behov for yderligere 
udlæg af arealer til boligformål i området inden for 
planperioden. 
 
Udlæg af Memhaven til boligformål blev i øvrigt 
drøftet i forbindelse med forrige kommuneplanrevi-
sionen i 2009. Konklusionen blev, at området ikke 
blev udlagt i Kommuneplan 2009. 
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En eventuel ændret anvendelse af arealet bør af-
vente en nyvurdering af behovet for arealer til bo-
ligformål, evt. i forbindelse med næste kommune-
planrevision. 
 

 

Administrationen indstiller: 

 at indsigelsen ikke giver anledning til ændrin-
ger 

40. Borger, Uranienborgvej 11, Frederikshavn 
Dok.nr. 14/139952 
 
Indsiger har som indsigelse til kommuneplanfor-
slaget fremsat ønske om - af nostalgiske grunde - 
at erhverve område SKA.O.11.04 beliggende Ska-
gensvej 80 i Ålbæk, idet de ønsker området vide-
regivet til næste generation i familien. 
 
Indsiger redegør for historikken i ejerforholdene 
og oplyser, at deres farmor og derefter deres far 
og farbror har ejet området, men de følte sig nød-
saget til at sælge arealet til den tidligere Skagen 
Kommune, idet de ikke var i stand til at betale 
ejendomsskatterne for ejendommen. 
 
Indsiger har til hensigt at lade arealet hvile i sig 
selv og lade vildtet (rådyr, fasan og hare) råde i 
området. 
 
Indsiger håber, at der kan findes en fair salgspris til 
kommunens og deres tilfredshed. 

Ad. 40 
Det pågældende areal er i såvel den gældende 
Kommuneplan 2009 som i forslag til Kommuneplan 
2015 udlagt til offentlige formål i form af sports-
plads (Ålbæk Stadion). 
 
Arealet anses for at være et velfungerende sports-
anlæg med et nyrenoveret klubhus, lysanlæg m.v. 
 
Arealet var i forbindelse med kommuneplanrevisio-
nen i 2009 overvejet inddraget som boligområde, 
men blev på baggrund af massive indsigelser fra 522 
borgere i Ålbæk, idrætsforeningen, stadionudvalg 
m.v. fastholdt til offentligt formål. 
 
Der ses på denne baggrund ikke at være grundlag 
for at ændre områdets anvendelsesstatus med hen-
blik på salg. Salg af et område, der er udlagt til of-
fentlige formål kan på et senere tidspunkt medføre 
et krav om tilbagekøb med deraf følgende udgift for 
kommunen. 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at indsigelsen ikke giver anledning til ændrin-
ger 

  

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at bemærkningerne ikke giver anled-
ning til ændringerne i kommuneplan-
forslaget. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
- at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændringerne i kommuneplanforslaget. 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

41. Nordstrand Camping, Frederikshavn 
Dok. nr. 14/148710, 14/148835 
 
Nordstrand Camping har for år tilbage erhvervet 
matr. nr. 7aq Flade, Frederikshavn Jorder med 
henblik på at udbygge campingpladsen. 
 
Siden købet er campingovernatningerne faldet, og 
der er ikke mere udsigt til, at det vil stige igen. 
 
Nordstrand Camping ser ikke behov for flere cam-
pingenheder i Frederikshavn Kommune og ønsker 
derfor i stedet arealet udlagt til sommerhuse eller 
helårsbeboelse. 

Ad. 41 
Det pågældende område er i Kommuneplan 2009 
udlagt til fritidsområde, som rekreative anlæg, cam-
ping m.v.  
 
Området er omfattet af lokalplan FRE.10.21.02 
Apholmen. 
 
Lokalplanen udlægger det pågældende område dels 
til campingplads og dels til engareal, der skal 
bevares i den nuværende tilstand. Arealet må ikke 
reguleres, afdrænes eller gødskes. Dette areal er 
tillige omfattet af strandbeskyttelseslinjen og ligger i 
Kystnærhedszonen. 
 
Administrationen vurderer ikke, at forslaget om at 
ændre anvendelsen af det pågældende areal, vil 
være gangbart. 
 
Et eventuelt lokalplanforslag, der udlægger området 
til sommerhuse vil efter al sandsynlig blive mødt 
med et VETO fra Naturstyrelsen, idet planloven ikke 
giver mulighed for at udlægge nye 
sommerhusområder i kystnærhedszonen. 
 
Et eventuelt lokalplanforslag, der udlægger området 
til helårsbeboelse vurderes ligeledes at ville blive 
mødt med et VETO fra Naturstyrelsen, ligesom der 
vil opstå et problem med kommunens 
arealregnskab over for Naturstyrelsen i forhold til 
udlæg af nye områder til helårsbeboelse i 
Frederikshavn. 
 
 

Administrationen indstiller: 

 at indsigelsen ikke giver anledning til ændrin-
ger 
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Indkomne bemærkninger Administrationens bemærkninger 

BORGERE 

42. XL Byg, Elling Tømmerhandel A/S, Tuenvej 7B, 
Elling, Frederikshavn 
Dok. nr. 14/152452 
 
Elling tømmerhandel ønsker at sikre sine udvidel-
sesmuligheder, så det eksisterende udlagte områ-
de til særlig pladskrævende varegrupper i Elling øst 
udvides fra et maksimalt butiksareal på 8.000 m2 
til 10.000 m2. 
 
På nuværende tidspunkt udgør Elling tømmerhan-
dels butiksareal 6.200 m2.. Med retningslinjerne i 
forslag til Kommuneplan 2015 kan tømmerhandlen 
udvide med 1.800 m2. 
 
Elling tømmerhandel har planer om udvidelse mod 
øst med plantecenter, herunder formentlig med et 
nyopført plantecenter samt nye butiks- og ekspe-
ditions- og udstillingslokaler samt lager faciliteter. 
 
Det maksimale butiksareal på 8.000 m2 vurderer 
Elling tømmerhandel ikke at være tilstrækkelig til 
at sikre sine udvidelsesmuligheder. 

Ad. 42 
XL Byg, Elling Tømmerhandel er beliggende i et om-
råde til særlig pladskrævede varegrupper med et 
maksimalt butiksareal på 8.000 m2 og en max. bu-
tiksstørrelse på 7.000 m2. 
 
Administrationen har forespurgt Elling Tømmerhan-
del om udvidelsesønskerne efter, at tømmerhand-
len efter Bodils hærgen havde givet udtryk for, at 
plantecenteret nedlægges. 
 
Elling Tømmerhandel har en større udvidelsesplan 
for butikken, som stadig er gældende. Tømmer-
handlen har derfor stadig ønske om areal til udvi-
delse ud over de 8.000 m2. 
 
 

Administrationen indstiller: 
Det samlede maksimale butiksareal for området 
til særligt pladskrævende varegrupper i Elling øst 
ændres fra 8.000 m2 til 10.000 m2 og den max. 
butiksstørrelse fra 7.000 m2 til 10.000 m2. 
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UNDERSKRIFTSINDSAMLING 

Underskriftindsamling 
Dok. nr. 14/152328 
202 underskrifter. Siger ”Nej” til kommuneplanen 
og dermed strandparken ved Skagen Sønder-
strand. 
 
Underskriftindsamling 
Dok nr. 14/140645, 12/9098, 14/142345 
700 underskrifter. Siger ”Nej” til kommuneplanen 
og dermed strandparken ved Skagen Sønder-
strand. 
 
Underskriftindsamling  
Dok. nr. 14/104390, 14/101617, 14/104391 
225 underskrifter mod etablering af strandpark 
ved Skagen Sønderstrand. 

Se ”Ad. 7” 
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KOMMUNEPLAN 2015 OG KLIMATILPASNINGSPLAN 
MILJØVURDERING – SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 
 

Som grundlag for den endelige vedtagelse af kommuneplanen, skal der foreligge en 

redegørelse - en sammenfattende redegørelse – for, hvordan miljøhensynet er 

integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i 

offentlighedsfasen, er taget i betragtning, samt hvorfor den plan, der er indstillet til 

vedtagelse, er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet.  

Den sammenfattende redegørelse skal desuden beskrive, hvordan planmyndigheden 

vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planens realisering forventes at ville 

afstedkomme. 

 

Miljøvurdering af kommuneplanforslaget 

Miljøvurderingen er opdelt i fire dele: 

• Miljøvurdering af kommunens fire vækstspor samt kommunens overordnede 

erklæringer vedr. by- og boligudvikling 

• Miljøvurdering af kommuneplanens retningslinjer 

• Miljøvurdering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning 

• Miljøvurdering af kommunens klimatilpasningsplan 

 

Miljøvurderingen omfatter de ændringer som planforslaget indeholder i forhold til 

eksisterende Kommuneplan 2009-2020. Der er således ikke miljøvurderet på 

videreførelse af gældende planlægning. Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af 

det detaljerings- og vidensniveau som kommuneplanforslaget har, og der er derfor 

hovedsageligt foretaget mere overordnede vurderinger. 

 

Alternativet til planforslaget er eksisterende Kommuneplan 2009-2020, da der ikke er 

fremlagt andre alternativer til planen. 

 

Miljøhensyn integreret i planen 

Planforslaget beskriver ønsker og hensigter for udviklingen i kommunen på en 

overordnet måde, og tager udgangspunkt i de fire vækstspor: Oplevelser, Fødevarer, 

Det maritime område og Energi. Endvidere er der ønsker og hensigter for by- og 

boligudvikling i kommunen. Klimatilpasningsplanen er overvejende en kortlægning af 

risikoen for oversvømmelser, og egentlige tiltag til forebyggelse er ikke omfattet af 

klimatilpasningsplanen, men vil blive tilrettelagt efterfølgende, efter at der er foretaget 

yderligere undersøgelser på udvalgte lokaliteter. 

Center for Teknik og Miljø   

Sagsnummer: / 

 

Sagsbehandler: 

Birthe Sloth 

Direkte telefon.: +45 98 45 63 53 

Fax: +45 96 79 07 50 

bisl@frederikshavn.dk  
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Der lægges op til en mere målrettet benyttelse af kommunens ressourcer for 

lokalbefolkningen og turister, under hensyntagen til at kommunens kultur- og 

naturværdier ikke forringes. 

Reduktionen i arealer til opstilling af store vindmøller påvirker ikke det lokale miljø i 

negativ retning, men har dog indflydelse på kommunens samlede CO2-regnskab i 

negativ retning. 

Sammenfattende viser miljøvurderingen, at planforslaget vil medføre påvirkninger af 

miljø og natur i begrænset omfang, og at konsekvenserne kan forebygges i forbindelse 

med efterfølgende myndighedsbehandling af konkrete tiltag. 

 

Inddragelse af miljørapporten og de udtalelser, der  er indkommet i 
offentlighedsfasen 

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet indsigelser/bemærkninger fra 

andre myndigheder, organisationer, og enkeltpersoner til planforslaget.   

Bemærkningerne er samlet i et indsigelsesnotat, hvor administrationen har 

kommenteret bemærkningerne og fremsat forslag til ændringer i planforslaget ved 

nogle af indsigelserne. Andre indsigelser indstilles taget til efterretning uden at 

planforslaget ændres. 

Herunder nævnes og kommenteres de væsentligste indsigelser/bemærkninger som 

relaterer sig til natur- og miljømæssige forhold, som er omfattet af Lov om 

miljøvurdering. Der er ikke medtaget indsigelser/bemærkninger hvor Kommuneplan 

2014 ikke er regulerende for de berørte emner. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen er der ikke foretaget 

ændringer/rettelser i plandokumentet som har været i offentlig høring, men det fremgår 

af indsigelsesnotatet hvilke ændringer administrationen indstiller indarbejdet i det 

endelige dokument. 

 

Byudvikling i områder med drikkevandsinteresser 

Efter opfordring fra Naturstyrelsen ændres retningslinjen for byudvikling i områder med 

særlige drikkeinteresser, således at byudvikling i områder med særlige 

drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til vandværker nu kun bør overvejes, 

hvis der ikke kan findes alternativer og hvis risikoen for forurening af grundvandet 

minimeres. 

 

Skagen Sønderstrand 

Der er indkommet 25 indsigelser og godt 1100 underskrifter i forbindelse med forslag 

om at udlægge en strandpark på Skagen Sønderstrand. En gennemgående holdning i 

indsigelserne er, at man ønsker at opretholde en historisk og autentisk oplevelse af 

Sønderstrand, og er imod hvad der bl.a. betegnes som en tivolisering af stedet.    

 

Miljøvurderingen for Skagen Sønderstrand som strandpark påpeger, at de planlagte 

aktiviteter kan medføre en risiko for at påvirke dyr og planter negativt, men nævner at 

området i forvejen besøges af mange gæster i sommerperioden og dermed allerede er 

påvirket af menneskelig aktivitet. Den øgede påvirkning vurderes at være begrænset i 

forhold til den eksisterende. Det vurderes endvidere, at arealudlægget kan have positiv 

betydning for friluftslivet og for turismen i kommunen.  
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Rammebestemmelserne for strandparken på Skagen Sønderstrand ændres, så det 

bl.a. tydeligt fremgår, at anvendelsen af området forudsætter dispensation fra 

fredningskendelsen og at området skal friholdes for bebyggelse, ud over en iskiosk, 

hvis placering og udformning kan godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke parkeres 

på arealet. 

 

Vindmøller 

I miljøvurderingen af forslag til Kommuneplan 2015 nævnes fjernelse af tre 

vindmølleområder til opstilling af store vindmøller, som den mest radikale ændring rent 

miljømæssigt i forhold til gældende planlægning. 

 

Der er fra private investorer fremsat ønske om udlægning af to nye områder til 

opsætning af 3 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter i Kommuneplan 2015.  

Fra politisk side har man i marts 2014 aftalt, at man først ønsker at drøfte nye 

vindmølleområder, herunder udlæggelse af nye områder og hvordan projekterne skal 

prioriteres, efter at Kommuneplan 2015 er vedtaget endeligt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Svalereden Camping 

Danmarks Naturfredningsforening finder det uacceptabelt, at der inddrages et 

naturbeskyttet § 3-areal ved Svalereden Camping, der desuden ligger indenfor 

strandbeskyttelseslinjen, til campingformål. 

Miljøvurderingen påpeger, at vilde dyr og planter kan påvirkes negativt i forbindelse 

med omfattende teltslagning, etablering af opholds- og friarealer og ved etablering af 

parkering. Det vil dog være positivt for befolkningen og sundheden at kunne campere 

og få gode naturoplevelser. Aktiviteter og anlæg forudsætter en dispensation fra 

Naturbeskyttelsesloven. 

 

Af hensyn til udvidelsesmulighederne for Svalereden Camping indstilles det, at området 

fortsat indgår i kommuneplanen og at håndtering af spørgsmålet vedrørende beskyttet 

natur og strandbeskyttelse afventer en eventuel lokalplan. I dialog med Naturstyrelsen 

vil det blive vurderet om der kan dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens regler om 

beskyttet natur og strandbeskyttelseslinjen. 

 

Gårdbo Sø 

Danmarks Naturfredningsforening efterlyser en politik for beskyttelse af særlige 

naturområder eller naturgenopretning. Danmarks Naturfredningsforening ønsker at 

Frederikshavn Kommune udpeger den tidligere sø (Gårdbo Sø) som potentielt 

naturgenopretningsområde i lighed med Hjørring Kommune, hvor den anden halvdel af 

søen er beliggende. 

 

Frederikshavn Kommune har modtaget ansøgninger om opsætning af vindmøller og 

solceller i Gårdbo Sø. Frederikshavn Kommune ser ikke vindmøller som værende i 

konflikt med naturgenopretning. Området er i Kommuneplan 2015 udpeget som 

lavbundsområde, område til flersidig anvendelse, værdifuldt kulturmiljø og særligt 

værdifuldt jordbrugsområde. Området fastholdes som planlagt. 



 
 

 

 

 

Side 4/2 
 

 

Valg af den plan der er indstillet til vedtagelse 

Med baggrund i miljøvurderingen og de indsigelser der er indkommet i 

offentlighedsfasen, er der fremlagt et forslag til beslutning om endelig vedtagelse af 

Kommuneplan 2015. Dette er sket efter en vurdering i forhold til indsigernes ønsker, 

miljøvurderingen, samt kommunens vækstspor og ønsker om fremtidig udvikling af 

kommunen.  

 

Overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger af p lanen 
Miljøvurderingen viser sammenfattende, at planforslaget vil medføre påvirkninger af 

miljø og natur i begrænset omfang, og at konsekvenserne kan forebygges i forbindelse 

med efterfølgende myndighedsbehandling af konkrete tiltag. Der vil ikke blive iværksat 

yderligere overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen. 

 

 

 

 



Bilag: 2.1. Indsigelsesnotat 29. januar 2015

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. februar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 4467/15
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Center for Teknik og Miljø 

10-02-2015 

BISL/JECR 

Efterfølgende bemærkninger vedrører planens to offentlighedsfaser: 
 5. september - 31. oktober 2012 og 

 22. september 2014 – 17. november 2014. 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Vandplanen 
Dok.nr. 17587/15 
(vandplanen lægges på sagen og der 
henvises til dette dok.nr.) 

Ad.1 
Vandplan for det Nordlige Kattegat og Skagerrak var 
ikke godkendt og dermed ikke indarbejdet i 
spildevandsplanen, da planen blev sendt i offentlig 
høring.  
De endelige vandplaner blev vedtaget, mens 
spildevandsplanen var i offentlig hørring og blev 
offentliggjort 30. oktober 2014 på Naturstyrelsens 
hjemmeside. 
Vandplanen erstatter bestemmelserne i Regionplanen, 
men spildevandsplanen er stadig regulerende i det 
omfang som den var tidligere, da det var Regionplanen 
som var gældende. 
Spildevandsplanen er efterfølgende blevet tilrettet, og 
det vurderes at denne tilretning ikke kræver en ny 
offentlighedsfase, da vandplanen er lovbunden og skal 
følges. 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
- Tages til efterretning 

 

2. DN Frederikshavn/Læsø 
 
Dok.nr. 194670/14  
Dato 7. november 2014 
 
DN-Frederikshavn/Læsø har noteret sig, 
at spildevandsplanen bl.a. fokuserer på 
de forøgede regnmængder, særligt i de 
store og mellemstore byer. De gamle 
fællessystemer på kloakken giver mange 
årlige overløb til recipienten og 
overbelastning af de offentlige 
renseanlæg. Planens håndtering af 
enkeltudledninger i det åbne land er 
velkommen, idet udledningerne har 
været et stort problem i mange år. 
 

Ad. 2 
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Vi noterer os også, at der er rimelig 
overensstemmelse mellem 
Vandhandleplanerne og intentionerne i 
denne plan.  
 
Herefter har vi kun nogle få anbefalinger 
eller præciseringer: 
a. 
Buttergrøften og Grøft Nord er udpeget 
til ”offentligt kloakanlæg”. Det er ikke 
rimeligt i en tid, hvor man i 
turistarbejdet markedsfører Skagen og 
den kulturhistoriske Sønderstrand. De to 
udløb er lejlighedsvis 
spildevandsbelastede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
Studsbjerg dambrug er efter vor 
opfattelse nedlagt. Og driften kan kun 
genoptages efter den nye 
dambrugsbekendtgørelse. 
 
c 
Der satses i planen på maksimal 
nedsivning af regnvand fra oplandsbyer 
og enkeltejendomme i det åbne land. 
Hvor regnvand udledes til vandløb i 
spidsbelastningsperioder, bør der sikres 
forsinkelse på udløbene til åerne. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a. 
Grøft Nord samt Buttergrøften blev i forbindelse med 
Frederikshavn Byråds vedtagelse 24. marts 2010 af 
spildevandstillæg nr. 3 til ”Spildevandsplan 2005” for 
den tidligere Skagen Kommune overtaget af 
Frederikshavn Forsyning som kloakanlæg. 

 Grøft nord er offentligt kloakanlæg fra tilløb til 
Grøft nord og ca. 310 m mod øst frem til 
Buttergrøften. 

 Buttergrøften er offentligt kloakanlæg fra 
rundkørslen ved Buttervej/Bøjlevej og frem til 
udløbet på Skagen Nordstrand. Buttergrøften 
anvendes til afledning af separat regnvand samt 
nødoverløb fra Skagen Renseanlæg 

Ved revisionen af spildevandsplanen ændres status ikke 
for de 2 grøfter.   
 
Nedklassificering af grøfterne ændre ikke på 
vandsammensætningen i grøfterne, der er således ikke 
tale om åbne kloakrender. 
 
*Der er ingen overløbsbygværker, som aflaster til 
Buttergrøften og Grøft Nord. Der findes et nødoverløb 
ved en pumpestation, som ifm. driftsstop kan belaste 
grøfterne med spildevand.* 
 
 
b 
Studsbjerg Dambrug, Studsbjergvej 24 er midlertidigt 
ude af drift, men fortsat aktivt jf. Frederikshavn 
Kommunes miljøtilsynsregister samt CVR registret. 
 
 
c 
Det fremgår af forslag til spildevandsplan for 
Frederikshavn Kommune 2012-2016, at der i 
forbindelse med udvidelse eller ændring af 
kloakeringsprincippet for eksisterende kloakoplande til 
separat kloak samt ved etablering af nye separate 
kloakoplande (byggemodninger) skal vurderes, om der 
skal etableres bassinvolumener, særligt når 
udledningen sker til højt målsatte vand- og 
naturområder. 
I forslag til spildevandsplanens kortdel, er der vist en 
række nye bassiner. Dette skal betragtes som 
vejledende, idet behovet for bassinerne, deres placering 
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d 
De klimabetingede virkninger på 
vandløb og havet, der fungerer som 
recipient for overfladevand, gør det i 
ekstreme situationer vanskeligt at 
komme af med regnvandet. DN har i 
målsætninger for kyster og 
lavbundsområder peget på, at 
lavbundsarealer ved overskylning kan 
bidrage til at forhindre opstuvning og 
samtidig bundfælde kvælstof, fosfor og 
biologisk materiale til gavn for dyre og 
planteliv. Vi bidrager gerne med mere 
information om DN’s synspunkter på 
dette og andre områder. 
 

og størrelse bliver vurderet ifm. udførelsen af projektet. 
Der kan således ske ændringer i forhold til det viste.   
 
d 
Det fremgår af spildevandsplanen, at man i forbindelse 
med kommuneplanlægning og lokalplanlægning 
undersøger og vurderer muligheden for at udnytte 
udvalgte grønne områder som oversvømmelsesarealer i 
ekstremregnsituationer. 
Dette foregår allerede i dag i den daglige 
sagsbehandling. 
 
 
 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At der ikke foretages ændringer i planen. 

 

3. DN Frederikshavn/Læsø 
Dok.nr. 124104/12  
Dato 31. oktober 2012 
Danmarks Naturfredningsforening har 

følgende bemærkning til forslaget til 

spildevandsplan 2012-2015: 

Danmarks Naturfredningsforening kan 

generelt ikke acceptere udledning af 

colibelastet og urenset spildevand til 

natur og havmiljø, bl.a. af hensyn til 

badevandskvaliteten langs kysterne. Vi 

vil særligt tage afstand fra udledning af 

spildevandsbelastet overfladevand til 

Sønderstrand fra Guldmajsgrøften 

SK35RU01 i Skagen”. 

Ad. 3 
 
Centret er opmærksomt på disse forhold, og der foregår 
et samarbejde med Frederikshavn Spildevand om at få 
forholdene bragt i orden.  
*Der er ingen udledning af spildevandsbelastet 
overfladevand til Guldmajsgrøften fra det offentlige 
kloaksystek. Den eksisterende ledning er et separat 
regnvandsudløb. Der var tidligere registreret Ecoli 
bakterier i Guldmajsgrøften, men årsagen til dette er 
lokaliseret og udbedret (fejlkoblinger).* 
Der arbejdes på et tillæg til spildevandsplanen for 
Skagen Nordby, hvor der fremadrettet skal ske 
afledning af regnvandet i Skagen Havn i stedet for til 
Guldmajsgrøften.  
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At der ikke foretages ændringer i planen   
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4. Danish Crown 
Dok.nr. 198394/14 
Dato: 17. november 2014 
 
Danish Crown A/S har én indsigelse til 
planens afsnit 12.5 – nederste afsnit. 
 
Danish Crown vil gerne sikre sig, at der 
med spildevandsplanen åbnes en reel 
mulighed for at benytte betalingslovens 
§2a stk. 3 om det justerede 
betalingsprincip til spildevandet fra 
Danish Crown Sæby. 
 
For at det justerede betalingsprincip kan 
benyttes, skal kommunens 
spildevandsplan hjemle dette. Vi mener, 
at dette kræver mere end den nuværende 
formulering i forslaget til 
spildevandsplanen. 
 
Vi vil således gerne have indført i 
spildevandsplanen, at det område, som 
Danish Crown er beliggende i er udpeget 
som et område, hvor 
kommunalbestyrelsen giver tilladelse til 
direkte tilslutning til renseanlæg jf. 
Miljøbeskyttelseslovens §32, stk. 1 nr. 3. 
Endvidere skal det angives i planen, at i 
det tilfælde, at Danish Crown ønsker at 
benytte det justerede betalingsprincip, så 
skal transporten af spildevandet fra 
Danish Crown og frem til renseanlægget 
skal ske i Danish Crowns egen ledning.  
 
 

Ad. 4 
 
 
 
Indsigelsen har været forelagt Frederikshavn 
Spildevand A/S, som på bestyrelsesmøde den 27. 
januar 2015 har behandlet indsigelsen. 
 
Frederikshavn Spildevand har modtaget konkrete 
ansøgninger fra yderligere to virksomheder i Skagen 
vedrørende det justerede betalingsprincip. Der er 
således i alt tre virksomheder i kommunen, som har 
givet udtryk for et ønske om at anvende muligheden. 
 
Bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S ønsker 
at potentielle muligheder afdækkes med henblik på at 
kunne imødekomme ansøgninger om justeret 
betalingsprincip. 
 
En ejendom kan alene opnå tilladelse til at udlede 
spildevand i overensstemmelse med det justerede 
betalingsprincip, såfremt kommunens spildevandsplan 
hjemler dette. 
 
Det skal fremgå af spildevandsplanen, at området, som 
den pågældende ejendom er beliggende i, er udpeget 
som et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet 
på at give tilladelse til direkte tilslutning til 
renseanlægget, jf. MBL´s §32, stk. 1 nr. 3. 
 
Spildevandsplanen skal endvidere angive, hvordan 
spildevandet transporteres fra den direkte tilsluttede 
ejendom til renseanlægget. 
 
Med baggrund i at der er tale om en større revision af 
spildevandsplanen der indebærer udpegning af 
konkrete områder for de pågældende virksomheder og 
tilhørende ledningstracéer, anbefales det at det 
justerede betalingsprincip behandles i et særskilt tillæg 
til spildevandsplanen.  
 
  

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
at afsnit 12.5 – Virksomheder med direkte privat 
tilslutning til renseanlæg – ændres, så det 
præciseres, at kommunalbestyrelsen kan give 
tilladelse til direkte tilslutning til renseanlæg og brug 
af det justerede betalingsprincip, hvis 
forudsætningerne for brug af egen 
spildevandsledning er til stede. Konkrete 
henvendelser fra virksomheder vil blive behandlet i 
særskilt tillæg til spildevandsplanen 
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5. Sæby Turistforening og Sæby 
City Management via Teknisk 
Udvalg 
Dok.nr. 43902/11 
Dato 6. februar og 21. marts 2011 
 
Sæby Turistforening og Sæby City 
Management har i brev af 6. februar 
2011 og 21. marts 2011 udtrykt 
bekymring om badevandskvaliteten syd 
for Sæby og Lyngså området. 
Henvendelsen blev behandlet af Teknisk 
Udvalg på møde 19. april 2011. 
 
Teknisk Udvalg besluttede på baggrund 
af henvendelsen, at iværksatte en 
sporingsundersøgelse og udvalget 
fremsatte et ønske om at kloakere dele af 
Lyngså sommerhusområde, hvis den 
dårlige badevandskvalitet skyldes 
spildevandsbelastning fra 
sommerhusområdet. 
 
 

Ad 5 
PMU 8. maj 2012 – sag 11/69 
Sporingsundersøgelse gennemført i 2011-12, viser, at 
den fækale forurening hovedsageligt stammer fra 
Korrebækken, der har sit udløb ca. 80 meter nord for 
badevandstationen ved Sønderklit.  
En væsentlig kilde er et afløb fra en mark, hvor der går 
mange køer hele sommeren. Den høje belastning ses 
kun under regn. DNA undersøgelsen viser, at der er en 
fækal forurening fra kvæg og andre dyr. Altså ikke 
mennesker. 
En anden kilde er et regnvandsafløb i Lyngså by. 
Regnvandsafløbet har afløb til en dam, der har afløb til 
Korrebækken. Belastningen herfra ses kun under meget 
kraftig regn.  
Kilden til det store indhold af tarmbakterier i 
regnvandsafløbet er pt. ukendt. DNA undersøgelsen 
indikerer også her at der er en fækal forurening fra 
kvæg og andre dyr. Altså ikke mennesker. 
 
DNA-undersøgelsen viser således, at Lyngså 
sommerhusområde og afløbet fra Klitbækken ikke er 
den væsentligste kilde til den fækale forurening af Blå 
Flag stranden Sønderklit. 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At der ikke foretages ændringer i planen 

 

6.”Borgermødet” i Skagen 
 

Dok.nr. 198078/14  
Dato 15.november 2014 

 
a. Borgermødet mener at det er direkte 

pinligt, at det rådgivende firma har 
anvendt en skabelon fra en anden 
kommune som udgangspunkt for 
spildevandsplanens tekstdel. 

 
b. Borgermødet mener, at indholdet af 

deres klage til Miljø- og 
Naturklagenævnet over manglende 
miljøvurdering af det første forslag til 
Spildevandsplan for Frederikshavn 
Kommune 2012-2015 som blev 
offentliggjort i august måned 2012 
skulle have været medtaget i den 
efterfølgende miljøvurdering af det 
nu fremsatte forslag til 
Spildevandsplan for Frederikshavn 
Kommune 2012-2016. 

Ad. 6 
 
 

 
 

a. Taget til efterretning 
 
 
 
 
 

b. Borgermødets klage til Natur- og Miljøklagenævnet 
over manglende miljøvurdering af det første forslag 
til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 
2012-2015 indeholder en række synspunkter 
omkring planmæssige forhold og faktiske forhold i 
Skagen. 
Frederikshavn Kommune videresendte klagen til 
Miljø- og Naturklagenævnet med kommunens 
bemærkninger til klagens indhold. 
Efterfølgende har Natur- og Miljøklagenævnet 
ophævet kommunens afgørelse om at der ikke skal 
udarbejdes en miljøvurdering og sendt sagen til 
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c. Borgermødet mener at 
spildevandsplan for Skagen 
Kommune 2005-2010 stadig er 
gældende. 

 
d. Borgermødet påpeger forskellige 

formuleringer om 
Vandrammedirektivet. 

 
 

e. Borgermødet mener, at 
formuleringerne omkring Grøn 
Kommune: ”Frederikshavn 
Kommune deltager i samarbejder 
med henblik på i langt højere grad 
at integrere klima, bæredygtighed 
og vedvarende energi i 
kommuneplanen” er ”flotte ord og 
ingen handling”. 

 
 
f. Det er Borgermødets opfattelse, at et 

byråd godt kan vedtage en 
spildevandsplan, men at 
Naturstyrelsen efterfølgende har 
tilsynspligten og retten til at give 
udledningstilladelse til udledning af 
separat overfladevand. 

 
 

g. Borgermødet gør opmærksom på, at 
selv om Byrådets vedtagelse af en 
spildevandsplan ikke kan ankes til 
anden administrativ myndighed, må 
Byrådet være indstillet på at kunne 

fornyet behandling i Frederikshavn Kommune. 
Miljø- og Naturklagenævnets begrundelse for at 
afgøre at spildevandsplanen skal miljøvurderes er, 
at planen indeholder en stillingtagen til 
spildevandshåndteringen i kommunen, herunder til 
den fremtidige renseanlægsstrategi, 
slamhåndtering og andre 
afledningsforanstaltninger, og finder at 
planlægning af en sådan karakter og omfang må 
antages at få væsentlig betydning for miljøet og 
dermed i sin natur er en plan, der skal vurderes 
efter reglerne i miljøvurderingsloven. 
Miljøvurderingen, som er udarbejdet af et 
rådgivende firma, beskriver bl.a. afhjælpning af 
risiko for oversvømmelser i forbindelse med 
kloakfornyelse, placering af nye kloakanlæg, og 
tilslutning af regnvand til offentlig kloak. 
 

c. Det er korrekt at spildevandsplanen for Skagen 
Kommune 2005-2010 er gældende indtil den 
erstattes af Spildevandsplan 2012-2016 for 
Frederikshavn Kommune. 
 

d. Se pkt. 1 Vandplanen i indsigelsesnotatet. 
 

 
 
 

e. Taget til efterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Det er Byrådet der vedtager spildevandsplanen, 
men efterfølgende også Byrådet der giver tilladelse 
til udledning af separat overfladevand. Byrådet 
fører endvidere tilsyn med udledning af separat 
overfladevand fra private anlæg. Naturstyrelsen 
fører udelukkende tilsyn med kommunal udledning 
af separat overfladevand.  

 
 

g. Taget til efterretning. 
Det er centrets vurdering, at spildevandsplanens 
indhold ligger indenfor rammerne af gældende 
lovgivning på området.  
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blive gjort personligt juridisk 
ansvarlig herfor, hvis Byrådet på 
forhånd er gjort opmærksom på, at 
man vedtager noget ulovligt.  

 
 

h. Borgermødet gør opmærksom på, at 
borgermødets indsigelser til 
Klimatilpasningsplanen ikke er 
indarbejdet heri. 

 
 

i. Borgermødet gør opmærksom på, at 
der skal være overensstemmelse 
mellem Spildevandsplanen og 
lokalplaner og særligt bestemmelser 
heri, der vedrører 
spildevandsafledning 

 
Der citeres fra lokalplan nr. 57-B.34 
for et boligområde i Skagen (1987), 
Redegørelsesdelen:   
”Området ligger lavt i forhold til 
havets overflade. Det gør det svært 
at komme af med overfladevandet, 
men byrådet arbejder med en samlet 
plan for områdets afvanding” og i 
næste afsnit efterfulgt af ”Afledning 
af overfladevandet skal ske gennem 
et samlet rørsystem suppleret med 
pumper, hvor det er nødvendigt”. 
Borgermødet mener, at der er et ikke 
opfyldt juridisk aspekt over for 
parcelhusejerne , som købte 
grundene i området under disse 
betingelser. 
 

j. I afsnittet om ændring af 
tilslutningsret/-pligt i et eksisterende 
kloakopland står der bl.a., at der kan 
indgås en aftale om at ændre 
tilslutningsforholdene så alt tag- og 
overfladevand fremover nedsives 
lokalt på grunden. Borgermødet 
ønsker at der tilføjes ”hvis ikke lokale 
forhold forhindrer det”.  

 
k. Borgermødet roser formuleringen 

om at i der i forbindelse med 
udvidelse eller ændring af 
kloakeringsprincip for eksisterende 
kloakoplande samt ved etablering af 
nye kloakoplande (byggemodninger) 

 
 
 

 
 

 
h. Borgermødets indsigelser til 

Klimatilpasningsplanen behandles i et særskilt 
indsigelsesnotat der omhandler 
Klimatilpasningsplanen. 

 
i. Området er i både Spildevandsplan for Skagen 

Kommune 2005-2010 og i forslag til 
Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 
2012-2016 separatkloakeret. Der ændres således 
ikke på kloakeringsprincippet.  

 
Frederikshavn Kommune har i efteråret 2014 
igangsat et arbejde med at kortlægge og udbedre 
forholdene omkring afledning af overfladevand og 
drænvand i Skagen Nordby. Arbejdet udføres i 
samarbejde med Frederikshavn Spildevand A/S og 
borgere i Skagen. 
Borgermødets repræsentanter vil også indgå i dette 
arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. Den ønskede formulering tilføjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k. Tages til efterretning. 
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skal det vurderes, om der skal 
etableres bassinvolumener, særligt 
når udledningen sker til højt 
målsatte vandløb. Borgermødet 
tilkendegiver at tidligere 
beslutninger om noget tilsvarende 
tilbage i Skagen i 1987 aldrig er 
blevet gennemført. 

 
l. I spildevandsplanen er der en 

beskrivelse af ejerskab og ansvar for 
udløb for vejafvanding. 
Udløb fra kommuneveje ejes af 
Frederikshavn Kommune og drives 
af Center for Park og Vej. 
Udløb fra hovedlandeveje ejes af 
Transportministeriet og drives af 
Vejdirektoratet. 
Udløb fra private fællesveje ejes af de 
private ejere og drives af de private 
ejere. 
Hertil bemærker Borgermødet, at de 
håber at fornuften sejrer, og at 
Frederikshavn Kommune ellers kan 
påføres anselige udgifter. 
 
 
 

m. I spildevandsplanen er det beskrevet, 
at ejendomme beliggende i nye 
kloakoplande som udgangspunkt vil 
få stillet krav om maksimal afledning 
af regnvand (tag- og overfladevand 
fra befæstede arealer) fra matriklen 
til offentlig kloak. Kravene er 
defineret som en maksimal tilladelig 
befæstelsesgrad for matriklen i 
forhold til områdetyperne for 
kloakoplandet. For 
parcelhuskvarterer er max. 
befæstelsesgrad fastsat til 30 %.  
Ejendomme beliggende i 
eksisterende kloakoplande kan 
ligeledes få stillet krav om maksimal 
afledning af regnvand. Kravene 
stilles i henhold til de maksimale 
befæstelsesgrader for kloakoplandet 
og gives som påbud, jf. 
Miljøbeskyttelsesloven, efter en 
konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfælde. 
 
Borgermødet mener at en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l. Tages til efterretning.  
Det er forventeligt at der vil opstå situationer hvor 
ejerskabet ikke er entydigt. 
Det er ikke teksten i spildevandsplanen der 
fastsætter ejerskabet af de konkrete kloakledninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m. Kravene om maksimal afledning, som defineres 
som en maksimal befæstelsesgrad, er stillet for at 
afledningen af overfladevandet kan rummes i 
kloakledningerne, og ud fra et ønske om at 
regnvand skal afledes lokalt og ikke pumpes over 
lange strækninger.  
Det er muligt at befæste yderligere, eksempelvis en 
indkørsel eller en terrasse, hvis det overskydende 
vand enten afledes på egen grund til en faskine eller 
der etableres forsinkelse på udledningen til 
kloakken i form af en vandbremse.  
 
Krav om forsinkelse i eksisterende områder sker i 
dag kun i ganske få tilfælde i forbindelse med større 
byggesager, eksempelvis på en ejendom i midtbyen 
hvor befæstelsesgraden kan være op til 100 %. 
Som nævnt gives kravet til eksisterende ejendomme 
efter miljøbeskyttelsesloven som et påbud der kan 
påklages. 
Administrationen på området sker allerede i dag 
som beskrevet ovenfor og i spildevandsplanen. 
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befæstelsesgrad på 30 % i et 
parcelhusområde er fuldstændig 
urealistisk, da den tilladte 
byggeprocent i Skagen Nordby er 25 
– 30 %. 
  

n. Borgermødet gør opmærksom på at 
Vandplanen for det nordlige Kattegat 
og Skagerak er trådt i kraft pr. 30. 
oktober 2014.  
Borgermødet mener, at de nye 
vandplaner er gældende lovgivning 
og ikke spildevandsplanen. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

n. Se pkt. 1 i indsigelsesnotatet. 
Vandplanen erstatter bestemmelserne i 
Regionplanen, men spildevandsplanen er stadig 
regulerende i det omfang som den var tidligere, da 
det var Regionplanen som var gældende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø 
indstiller: 
At der foretages ændring i planen jf. 
punkt j.  
Den øvrige tekst fastholdes uændret. 
 

 

7. ”Borgermødet i Skagen” 
Dok nr. 124095/12 
Dato 30. oktober 2012 
 
a. Borgermødet gør indsigelse imod at 

vandløb nedklassificeres til 
kloaktekniske anlæg. 

 
b. I indsigelsen oplistes endvidere en 

række forhold vedrørende 
eksisterende udledning af regnvand 
og spildevand, som Borgermødet 
mener er ulovlige forhold. 
 
 

c. Borgermødet gør opmærksom på, at 
Spildevandsplan for Skagen 
Kommune indeholdt et noget større 
arealudlæg end forslag til 
spildevandsplan for Frederikshavn 
Kommune 2012-2015. 

 
 

 
 
 

Ad. 7 
 
 
 
a. Forslaget til spildevandsplan er blevet ændret, så 

der i den anden udgave af spildevandsplanen ikke 
foretages en nedklassificering af vandløb. 
 

b. Centret er opmærksomt på disse forhold, og der 
foregår et samarbejde med Frederikshavn 
Spildevand om at få forholdene bragt i orden.  

 
 
 

 
c. Arealerne er bevidst udtaget af planen, da der er et 

ønske om kun at medtage områder som forventes at 
skulle bebygges indenfor planperioden. 

 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At der ikke foretages ændringer i 
planen. 
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8.”Borgermødet i Skagen” 
Dok.nr. 84886/12 
Dato 3. august 2012 
 
a. Borgermødet påpeger at 7 

regnvandssøer som er angivet i 
Spildevandsplan for Skagen 
Kommune 2005-2010 ikke er omtalt 
i forslag til Spildevandsplan for 
Frederikshavn Kommune 2012-2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Borgermødet forstår ovenstående 
som om at Frederikshavn Spildevand 
A/S forsøger at omgå 
miljøbeskyttelsesloven og desuden 
pålægge den enkelte parcelejer 
udgifter til faskineanlæg. 

 
c. Borgermødet påpeger at et 

faskineanlæg kan medvirke til at 
hæve grundvandsspejlet på den 
enkelte parcel med skader på især 
isolering og fundament til følge. 

 
 

Ad. 8 
 
 
 
a. Spildevandsplan for Skagen Kommune 2005-2010 

dækkede et større område i Skagen Nordby end 
forslag til spildevandsplan for Frederikshavn 
kommune 2012-2016. Det fremgår af forslag til 
spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 
2012-2016, at der i forbindelse med udvidelse eller 
ændring af kloakeringsprincippet for eksisterende 
kloakoplande samt ved etablering af nye 
kloakoplande (byggemodninger) skal vurderes, om 
der skal etableres bassinvolumener, særligt når 
udledningen sker til højt målsatte vand- og 
naturområder. 
I forslag til spildevandsplanens kortdel, er der vist 
en række nye bassiner. Dette skal betragtes som 
vejledende, idet behovet for bassinerne, deres 
placering og størrelse bliver vurderet ifm. 
udførelsen af projektet. Der kan således ske 
ændringer i forhold til det viste.   

 
b. I områder hvor grundejer har betalt 

tilslutningsbidrag til afledning af såvel spildevand 
som regn/overfladevand kan ejer ikke pålægges at 
bortskaffe regn/overfladevand på egen grund.  

 
 
 
c. Det er korrekt, at hvis man nedsiver regn- og 

overfladevand i stedet for at bortlede det i rør, vil 
der ske en større grundvandsdannelse på stedet. 
*Inden udførelse af et konkret 
byggemodningsprojekt bliver der lavet en 
detailvurdering af kloakeringsprincippet udfra en 
række forundersøgelser.* 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At der ikke foretages ændringer i 
planen. 
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9. Tage Kielsgaard Rasmussen,  
Dok.nr. 124111/12 og 198411/14 
Dato 30. oktober 2012 og 17. november 
2014. 
 
a. Tage Kielsgaard gør i forbindelse 

med planforslagets første 
offentlighedsfase i 2012 opmærksom 
på, at der ikke er beskrevet en 
løsning i forhold til opstemning af 
regnvand/spildevand i Fyrgrøften. 
Der henvises til en rapport fra 
Hedeselskabet, 2001, hvor det 
foreslås at Fyrregrøften rørlægges på 
en strækning for at der ikke sker 
tilsanding. 

 
 
 

b. I forbindelse med planforslagets 
anden offentlighedsfast i 2014 
påpeger Tage Kielsgaard igen, at 
Fyrregrøften er belastet med 
spildevand, og at forholdet ikke er 
behandlet i miljøvurderingen af 
forslag til spildevandsplan. 

 
 
 
 
 
 
c. Der erindres endvidere om, at der i 

afsnittet omkring badevand bl.a. står, 
at Frederikshavn Kommune ønsker 
de bedst mulige forhold i forbindelse 
med den rekreative anvendelse af 
kysterne. 

 
 

d. Tage Kielsgaard gør opmærksom på 
at vandplanen er gældende 
lovgivning. 

 
e. Tage Kielsgaard gør opmærksom på, 

at der er forsvundet et skilt med 
teksten ”Badning i Å-udløbet 
frarådes”  i Fyrregrøftens udløb over 
Sønderstrand. 

 
f. Tage Kielsgaard foreslår at udløbet af 

Fyrregrøften, og kun udløbet bliver 
rørlagt og forsynet med en rustfri 

Ad.9 
 
 
 
 
a. Plan- og miljøudvalget har igangsat en planlægning 

af afledningsforholdene i Skagen Nordby, hvor man 
bl.a. arbejder hen imod at overløbsbygværket som 
aflaster spildevand til Fyrgrøften nedlægges. *Der 
vil blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, 
hvor dette er nærmere beskrevet. Fyrgrøften er et 
vandløb, og evt. ændringer af vandløbets 
udformning skal behandles iht. vandløbsloven.  

 
 
 
 
 
 

b. Der findes to overløb til Fyrgrøften som kan aflaste 
opspædt spildevand ved kraftige regnskyl, og ellers 
kun separate regnvandsudledninger. 
Disse overløb ophører, når en planlagt 
regnvandsledning til havnen etableres. 
Det er korrekt at miljøvurderingen som er foretaget 
af COWI ikke behandler det konkrete forhold 
omkring Fyrregrøften. Miljøvurderingen er 
foretaget på et mere overordnet niveau, og 
beskriver ikke de enkelte eksisterende udløb i 
kommunen. 
Se i øvrigt a. 

 
c. Det fremgår af badevandsanalyserne for 2014, at 

alle 10 prøver som er taget ved Skagen 
Sønderstrand overholder kravværdierne til E Coli 
og Enterokokker.  
I badevandsprofilen for Skagen Sønderstrand er 
badevandskvaliteten betegnet som udmærket, som 
er den højeste af i alt fire kategorier. 

 
d. Til efterretning. 

 
 
 

e. Udbedring er iværksat hos Park og Vej. 
 
 
 
 
 

f. Fyrgrøften er et vandløb, og evt. ændringer af 
vandløbets udformning skal behandles iht. 
vandløbsloven.  Det er ikke omfattet af 
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kontraklap ud i Kattegat,for at 
forhindre oversvømmelser. 

 
g. Der spørges ind til hvordan 

kommunen kan lade Frederikshavn 
Forsyning pumpe urenset spildevand 
og i enorme mængder ud på Skagen 
Sønderstrand og videre direkte ud i 
Kattegat.   

 
 

spildevandsplanen. 
 
 

 
g. Frederikshavn Forsyning har ingen direkte udløb til 

Sønderstrand. Udløb til Fyrgrøften og 
Hvidegrøften/Guldmajsgrøften belaster 
Sønderstrand, da disse vandløb munder ud på 
stranden. Der er redegjort for udløbene i bilag C 
”status udløbsskemaer”. Der findes 2 overløb til 
Fyrgrøften, som kan aflaste opspædt spildevand ved 
kraftige regnskyl, og ellers kun separate 
regnvandsudledninger. Disse overløb ophører når 
en planlagt regnvandsledning til havnen etableres. 
Det fremgår af badevandsanalyserne for 2014, at 
alle 10 prøver som er taget ved Skagen 
Sønderstrand overholder kravværdierne til E Coli 
og Enterokokker. I badevandsprofilen for Skagen 
Sønderstrand er badevandskvaliteten betegnet som 
udmærket, som er den højeste af i alt fire 
kategorier. 

 
 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 

- At der ikke foretages ændringer i 
planen. 

 
 

10. Ronnie Toft 
Dok.nr. 124127/12 
Dato 30. oktober 2012 
 

a. Der udtrykkes bekymring overfor 
nedklassificering af grøfter og 
vandløb til spildevandstekniske 
anlæg. 
  

b. Der gøres opmærksom på en 
stigende grundvandsstand i 
Skagen Nordby. Det foreslås at 
der etableres en regnvandssø i 
omårdet. 

 
 
 
 
 
 

Ad 10 
 
 
 

a. Det er besluttet, at der ikke foretages 
nedklassificeringer af vandløb. 
 
 
 

b. Spildevandsplanen skal som udgangspunkt ikke 
løse problemer med høj grundvandsstand. I 
vandlidende områder kan der etableres dræning 
iht. vandløbsloven for at afhjælpe problemerne.  
I nogen grad kan stigning i grundvandsstanden 
formindskes, hvis regnvand afledes i rør væk fra 
området i stedet for at blive nedsivet i området. 
Der er ingen nye planlagte områder med 
nedsivning af tag- og overfladevand i Skagen 
nordby. 
Der vil blive udarbejdet et tillæg til 
spildevandsplanen vedr. Skagen nordby. 

 
Center for Teknik og Miljø indstiller: 
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- At der ikke foretages ændringer i 

planen. 
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TEGNINGSFORTEGNELSE − KLOAKOPLANDE 

 
 
  

Tegningsnr. Områdebetegnelse Målestok 

1.00 Oversigtstegning, Frederikshavn Kommune 1:50.000 

1.01 Oversigtstegning, Frederikshavn by 1:10.000 

2.00 Frederikshavn (Nord) 1:5.000 

2.01 Frederikshavn (Syd) og Kilden 1:5.000 

2.02 Skagen 1:5.000 

2.03 Sæby 1:5.000 

2.04 Brønden 1:5.000 

2.05 Dybvad og Badskær 1:5.000 

2.06 Elling og Ammunitionsarsenalet 1:5.000 

2.07 Gærum 1:5.000 

2.08 Haldbjerg og Vangen 1:5.000 

2.09 Hirsholmene 1:5.000 

2.10 Hulsig 1:5.000 

2.11 Hvims 1:5.000 

2.12 Hørby 1:5.000 

2.13 Hørbylund 1:5.000 

2.14 Jerup og Kragskovhede lejren 1:5.000 

2.15 Kandestederne 1:5.000 

2.16 Karup 1:5.000 

2.17 Knasborg og Napstjert 1:5.000 

2.18 Kvissel og Øster Holmen 1:5.000 

2.19 Lodskovvad og Bunken 1:5.000 

2.20 Lyngså 1:5.000 

2.21 Præstbro 1:5.000 

2.22 Ravnshøj 1:5.000 

2.23 Rydal 1:5.000 

2.24 Skiveren 1:5.000 

2.25 Skærum 1:5.000 

2.26 Strandby, Nielstrup og Bannerslund Mark 1:5.000 

2.27 Sulbæk 1:5.000 

2.28 Syvsten, Volstrup og Trafikcenter Sæby Syd  1:5.000 

2.29 Søholt 1:5.000 

2.30 Thorshøj 1:5.000 

2.31 Try 1:5.000 

2.32 Understed 1:5.000 

2.33 Voerså 1:5.000 

2.34 Vrangbæk  1:5.000 

2.35 Ørtoft og Stidsholt Ungdomsskole 1:5.000 

2.36 Øster Vrå 1:5.000 

2.37 Ålbæk og sommerhusområde Ålbæk Nord 1:5.000 

2.38 Åsted 1:5.000 
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TEGNINGSFORTEGNELSE – ÅBNE LAND 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGNINGSFORTEGNELSE − TEMAPLANER 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tegningsnr. Tema Målestok 

3.00 Oversigtstegning, Åbne land 1:50.000 

3.01 
Opland nr. 13 og 23 
Jerup Å, Rugholm Å og Engsig Bæk. 

1:20.000 

3.02 
Opland nr. 5, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 28, 29, 34 og 35 
Skårup Møllebæk, Elling Å, Åsted Å, Nistrup Bæk, Morbro Bæk, 
Stokbro Bæk, Ulvmosebæk og Selbæk.  

1:20.000 

3.03 
Opland nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 26. Vangkær Grøft, 
Ulvmosebæk, Krogens Møllebæk, Tilløb til Hørby Å, Voldsted 
Bæk og Karup Bæk. 

1:20.000 

3.04 
Opland nr. 14, 16, 17, 27, 30, 32 og 33.  
Svangen Bæk, Skelbækken, Risgård Bæk, Albæk og Strengholt 
Bæk 

1:20.000 

3.05 
Opland nr. 25. 
Løbæk 

1:20.000 

Tegningsnr. Tema Målestok 

4.00 Målsætning for vandløb og søer  1:175.000 

4.01 Badevandsstationer 1:200.000 
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FORORD 

Nærværende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune, ”Spildevandsplan 2012-
2016”, erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere Frederikshavn, 
Skagen og Sæby kommuner. 

Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i 
Frederikshavn Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden miljømæssige konse-
kvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Frederiks-
havn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S. 

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al øvrig planlægning, både  
nationalt, regionalt og lokalt. 

Spildevandsplanen er Frederikshavn Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af  
eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem samt for rensningen af 
spildevand i det åbne land. Spildevandsplanen beskriver endvidere de opgaver, der  
udføres i Frederikshavn Spildevand A/S – det vil sige for takstfinansierede midler. 

Spildevandsplanens hensigt er at give mest miljø for pengene og samtidig sikre en god 
forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder, samt arbejde hen imod at bevare 
værdien af det offentlige spildevandsanlæg (kloakanlæg, bygværker og renseanlæg). 

Spildevandsplanens helt centrale fokus er at medvirke til, at målsætningen for vand-
kvaliteten i vandområderne (vandløb, søer og kystvande) kan opfyldes i højere grad, 
end det er tilfældet i dag, samt at spildevandshåndteringen i kommunen sker under 
størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed og forebyggelse af sygdom. 

Udarbejdelsen af nærværende spildevandsplan blev påbegyndt for flere år siden. Nog-
le af status-dataene i planen er fra opstart af planens udarbejdelse, men det er vurde-
ret, at årstallene for disse data ikke har betydning for planens indhold. Baggrunden for 
det langstrakte planarbejde er bl.a. at spildevandsplanen skulle koordineres med ved-
tagelsen af den statslige Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerak.  
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1 LÆSEVEJLEDNING 

Spildevandsplanen er opbygget af flere elementer, der hver især henvender sig til  
forskellige målgrupper. 
 

Hvilke dele af planen er interessant for dig? 

Er du Mest relevante kapitler for dig 

Borger/virksomhed:  

(bosat i et kloakeret område) 
Kapitel 6: Renseanlægsstruktur 

Kapitel 8: Kloakoplande 

Kapitel 9: Kloakfornyelse 

Kapitel 12: Administrative forhold 

Kapitel 13: Investeringsplan 

Borger/virksomhed:  

(bosat i landområde uden for  
kloakeret område) 

Kapitel 6: Renseanlægsstruktur 

Kapitel 11: Spildevandsrensning i det åbne land 

Kapitel 12: Administrative forhold 

Kapitel 13: Investeringsplan 

Politiker: Kapitel 3: Lov- og planlægningsgrundlag 

Kapitel 4: Målsætninger for spildevandshåndteringen 

Kapitel 6: Renseanlægsstruktur 

Kapitel 12: Administrative forhold 

Kapitel 13: Investeringsplan 

Bilag H: Miljøvurdering 

Forsyning: 

 
Kapitel 3: Lov- og planlægningsgrundlag. 

Kapitel 4: Målsætninger for spildevandshåndteringen 

Kapitel 6: Renseanlægsstruktur 

Kapitel 7: Slamhåndtering 

Kapitel 8: Kloakoplande 

Kapitel 9: Kloakfornyelse 

Kapitel 10: Kloakbygværker og udløb 

Kapitel 11: Spildevandsrensning i det åbne land 

Kapitel 12: Administrative forhold 

Kapitel 13: Investeringsplan 

Bilag H: Miljøvurdering 

Miljømyndighed: Kapitel 3: Lov- og planlægningsgrundlag 

Kapitel 5: Vandområdernes kvalitet og målsætning 

Kapitel 6: Renseanlægsstruktur 

Kapitel 7: Slamhåndtering 

Kapitel 10: Kloakbygværker og udløb 

Kapitel 11: Spildevandsrensning i det åbne land 

Kapitel 12: Administrative forhold 

Kapitel 13: Investeringsplan 

Bilag H: Miljøvurdering 
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2 INDLEDNING 

Spildevandsplan 2012-2016 
Spildevandsplan 2012-2016 er en sammenlægning og revision af de tidligere gælden-
de spildevandsplaner for: 

 Frederikshavn Kommune, 2005-2016. 

 Skagen Kommune, 2005-2010. 

 Sæby Kommune, 2000-2012. 
 

Spildevandsplan 2012-2016 udgør således et fælles, koordineret grundlag for de kom-
mende års administration af spildevandsområdet i Frederikshavn Kommune. I nærvæ-
rende Spildevandsplan er følgende forhold endvidere indarbejdet: 

 Kommunalreformen. Sammenlægning af de tidligere Frederikshavn, Skagen og 
Sæby kommuner til Frederikshavn Kommune, afviklingen af Nordjyllands Amt 
samt oprettelsen af statslige Miljøcentre. 

 Selskabsdannelsen. Frederikshavn Forsyning A/S er dannet med virkning fra 1. 
januar 2007. Vandreformen med tvungen selskabsdannelse for vandsektoren i 
Danmark trådte i kraft 1. januar 2010.  

 Vandrammedirektivet. Implementering af Vandrammedirektiv for så vidt angår 
forarbejdet til en Vandplan. 

 Grøn Kommune. Frederikshavn Kommune deltager i samarbejder med henblik 
på i langt højere grad at integrere klima, bæredygtighed og vedvarende energi i 
kommuneplanlægningen. 

2.1 HVAD ER EN SPILDEVANDSPLAN? 

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en Spildevandsplan, 
som skal indeholde oplysninger om eksisterende forhold og planlagte tiltag inden for 
spildevandsområdet. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til spildevandsbekendtgø-
relsens ajourføre spildevandsplanen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølge-
plan, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen. 

I perioden frem til den næste generelle revision af spildevandsplanen vil alle betydende 
ændringer af oplandsgrænser, kloakeringsprincipper, angivelser af planlagte kloakpro-
jekter med videre løbende blive indarbejdet via tillæg til spildevandsplanen med forud-
gående offentlig fremlæggelse af forslaget. 

Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan er datamæssigt implementeret i program-
met GIDAS, der indeholder funktionalitet og en digital datastruktur, der understøtter 
den løbende opdatering af PULS. Yderligere foretages udveksling med PlansystemDK 
og i relation hertil DIADEM (fra den dato hvor kommunen jf. Spildevandsbekendtgørel-
sen har pligt til at levere oplysninger om kloakoplande til DIADEM). 

PULS 
Oplandsdata og regnbetingede punktudledninger fra kloakoplande, renseanlæg og in-
dustrier skal registreres og indrapporteres via Miljøportalen til Naturstyrelsens lands-
dækkende database, PULS (PunktUdLedningsSystem), der på dette område har er-
stattet det tidligere WinRis. 

PLANSYSTEM DK OG DIADEM 
PlansystemDK er statens digitale samlingspunkt til udstilling af en række planer, her-
iblandt spildevandsplaner.  
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Spildevandsplanen skal løbende opdateres og være tilgængelig i PlansystemDK, hvor-
til kommunerne blandt andet skal indberette kloakområdernes geografiske udstræk-
ning.  

Baggrunden for denne beslutning er, at der i forbindelse med DIADEM projektet (DIgi-
tal ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel) skal etableres digital ad-
gang til visse oplysninger vedrørende spildevandsplaner. Formålet med DIADEM er, at 
alle de offentlige ejendomsoplysninger, der er nødvendige ved ejendomshandel, sam-
les ét sted, og at disse stilles til rådighed for borgere, virksomheder og offentlige myn-
digheder via internettet. Som et delprojekt i DIADEM vil spildevandsplaner derfor skulle 
digitaliseres og lægges ind i PlansystemDK, mens den efterfølgende ajourføring skal 
varetages af kommunerne. 

Denne spildevandsplans implementering i GIDAS sikrer, at data kan leveres i en data-
struktur som følger Naturstyrelsens vejledning, ”PlanDK3, Datamodel og registrerings-
vejledninger for spildevandsplaner”, der beskriver den datamodel, hvormed data skal 
udveksles til PlansystemDK, og således at data kan leveres i takt med, at Plansy-
stemDK og DIADEM-projektet udvikles.  

2.2 HVAD BETYDER SPILDEVANDSPLANEN FOR KOMMUNENS BORGERE 

Spildevandsplanen kan betragtes som en forhåndsorientering til kommunens 
borgere om, hvilke initiativer Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spil-
devand A/S planlægger at igangsætte indenfor spildevandsområdet. 

Spildevandsplanen er således grundlaget for, at Frederikshavn Kommune kan 
pålægge grundejere at foretage konkrete tiltag, som f.eks. forbedre spilde-
vandsrensningen fra udpegede ejendomme i det åbne land, ændre kloakerings-
princippet på ejendomme i kloakerede oplande, afgive areal til spildevands-
anlæg enten ved frivillig aftale eller ekspropriation. 

Nærværende Spildevandsplan medfører bl.a., at: 

 Ca. 50 ejendomme i udpegede oplande i det åbne land skal forbedre 
spildevandsrensningen. 

 Ca. 5.800 hustanke er tilsluttet en obligatorisk kommunal tømningsord-
ning. 

 Eksisterende og nye ejendomme inden for ca. 1.000 ha planlagte kloak-
oplande har pligt til at tilslutte sig det offentlige kloaksystem, når der er 
fremført kloakstik til matrikelgrænsen. 

 Ejendomme vil blive pålagt at ændre kloakeringsprincippet på privat 
grund. Disse er ejendomme beliggende i oplandene: 

o FB26, FC14, FC17, FC18, FC19, FC20, FC21, FC22, FD01, 
FD16, FD19, FD26, FD33, FD34, FD35, FD36, FD37, FD38, 
FD43, FD44, FE12, FE13 og FF16 i Frederikshavn. 

o RA12 og RA14 i Ravnshøj. 

o SK24 og SK30 i Skagen. 

o SR02, SR03, SR04 og SR06 i Skærum. 

o SA05, SB03, SB10, SB15, SB26, SB27, SB28, SD04, SD19, 
SD20, SE01, SE04, SE05, SE06, SE11 i Sæby. 

 Planlagte offentlige spildevandsanlæg (kloakledninger, bassiner, byg-
værker) eventuelt skal placeres på privat grund. Den præcise placering 
af disse anlæg fastlægges først i forbindelse med detailprojekteringen 



 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  10 
   
 

af spildevandsanlægget, hvorfor de berørte ejendomme (matrikler) ikke 
er angivet i nærværende Spildevandsplan. 

 Der stilles krav om en maksimal afledning af regnvand (tag- og over-
fladevand) for alle ejendomme (matrikler) i eksisterende og planlagte 
kloakoplande.  

En vedtaget Spildevandsplan fastlægger således rammerne for afledningen og rens-
ningen eller anden bortskaffelse af spildevandet i kommunen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ANSVAR FOR ADMINISTRATION AF SPILDEVANDSPLANEN 

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S er forpligtet til at udføre de 
tiltag, der er beskrevet i Spildevandsplanen. For borgerne er planen en forhåndsorien-
tering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. 

Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er fordelt på følgende to parter: 

 Myndighedsforhold: Frederikshavn Kommune 

o Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvan-
de samt meddelelse af udledningstilladelser vedrørende private og of-
fentlige spildevandsanlæg (herunder vejanlæg). 

o Meddelelse af tilladelse til private spildevandsanlæg på ejendomme 
uden for kloakeret opland. 

o Påbud om tilslutning til offentlige kloakanlæg. 

o Påbud om ændring af eksisterende private kloakanlæg, blandt andet 
separatkloakering af fælleskloak. 

o Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejen-
domme i det åbne land. 

o Overordnet ansvar for revision af Spildevandsplanen. 

 Driftsforhold (kloak- og renseanlæg): Frederikshavn Spildevand A/S  

o Udbygning og fornyelse af det offentlige kloakanlæg i overensstemmel-
se med Kommuneplan og Spildevandsplan. 

o Transport af spildevand fra ejendomme i offentligt kloakerede områder, 
herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve led-
ningsanlægget. 

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for: 

o at indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand, separat regnvand og nød-
overløb til vandløb, søer, kystvande og jorden (nedsivning). 

o at udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, Kommuneplanen 
samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for 
Frederikshavn Spildevand A/S. 

o at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloak-
system samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten 
for Frederikshavn Spildevand A/S. 

o at meddele påbud om separatkloakering af fælleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige 
fælleskloaksystemer ændres til separatkloak. 

o at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme 
uden for offentligt kloakerede områder, hvor spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 PE). 

o at Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S kan ekspropriere sig ret til arealerhver-
velse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spilde-
vandsanlæg. 
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o Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes. 
Dette gælder både renset spildevand, opspædet spildevand og separat 
overfladevand. 

o Bortskaffelse af slam i henhold til de nationale retningslinier for affald, 
dvs. begrænse restproduktmængden samt fremme genanvendelsen af 
slam. 

o Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det 
åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab hos Frederikshavn 
Spildevand A/S. 

o Administration af tømningsordningen. 

2.4 SPILDEVANDSPLANENS INDHOLD 

I Spildevandsplanen beskrives eksisterende forhold samt de kommende års aktiviteter 
inden for Spildevandsplanens område. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE 

Et forslag til Spildevandsplan 2012-2016 forelægges Byrådet inden forslaget fremlæg-
ges i offentlig høring i minimum 8 uger. 

Indtil offentlighedsfasens udløb vil der være mulighed for kommentering og indsigelse 
fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget. 

Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af 
Spildevandsplan 2012-2016. Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administra-
tiv myndighed. 

Spildevandsplanens indhold vil kunne læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk). Der vil ligeledes være et link til spildevandsplanen på Frede-
rikshavn Forsynings hjemmeside (www.forsyningen.dk). 

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer 
Frederikshavn Kommunes spildevandsplan 2012-2016 er miljøvurderet i henhold til Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag H. 

 

2.6 REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN 

Spildevandsplanen angiver de overordnede hensigter for den fremtidige håndtering af 
spildevand inden for Frederikshavn Kommune. 

Af hensyn til at opnå en hensigtsmæssig administrativ praksis for ajourføring af Spilde-
vandsplanen, er kompetencen for fremtidige revisioner fastlagt som følger: 

 Justeringer, der ikke medfører uforholdsmæssige udgifter eller rådighedsind-
skrænkninger for grundejere, foretages i et samarbejde mellem Frederikshavn 
Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S: 

Elementer i Spildevandsplanen: 

o Målsætninger for spildevandshåndteringen. 

o Gennemførelse af renseanlægsstrategi. 

o Udbygning og fornyelse af kloaksystemet. 

o Slamhåndtering. 

o Spildevandsrensning i det åbne land. 

o Administrative forhold. 

o Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. 

http://www.frederikshavn.dk/
http://www.forsyningen.dk/
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o Ajourføring af grænser for kloakoplande med samme kloakeringsprincip 

o Ændringer som følge af tiltag udført i overensstemmelse med spilde-
vandsplanens angivelser dvs. ændring fra status til plan. 

o Ændre placering af kloakanlæg som følge af nye kloakregistreringer, 
kloakfornyelse m.v. 

o Ajourføring af fællesprivat kloakerede områder i takt med, at den for-
nødne dokumentation tilvejebringes. 

o Tilslutning af enkeltejendomme, jf. modtagelse af tilbud om kontraktligt 
medlemskab (åbne land). 

o Tilslutning af enkeltejendomme beliggende uden for kloakeret opland ef-
ter privat initiativ. 

o Tilretning af simple datafejl. 

o Mindre korrektioner af oplandsgrænser i randområder, når dette er i 
overensstemmelse med kommuneplanens rammer. 

 Egentlige revisioner eller tillæg til Spildevandsplanen vedtages af Byrådet  
efter en offentlighedsfase. 
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3 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 

3.1 LOVGIVNING 

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 samt be-
kendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Administrationen af spildevandsområdet er yderligere reguleret via et antal love, be-
kendtgørelser og planer, hvoraf de mest centrale er gengivet nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 32 gælder: 

§ 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde 
oplysninger om 

1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 

2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller 
delvist, 

3) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslut-
ning til spildevandsrenseforsyningsselskabet, 

4) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 

5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder 
uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 

6) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt 
renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende 
til et bestemt renseniveau, 

7) hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsekto-
rens organisering og økonomiske forhold, 

8) afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og 

9) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. 
 
Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af § 2, stk. 
1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbe-
styrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har 
betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter stk. 1. 

Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride imod kommuneplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 5. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden admini-
strativ myndighed. 

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om 
offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedurer herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og 
fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og 
administrationen af loven. 
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Vandsektorloven 
Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) samt 
den tilhørende ændringslov (Konsekvensloven) er begge vedtaget af Folketinget den 
28. maj 2009. Vandsektorloven har haft konsekvenser for organiseringen og økonomi-
en i Forsyningsvirksomhederne. Nogle af hovedelementerne i Vandsektorloven er: 

 Adskillelse af myndighed (Kommune) og drift (Forsyning).  
De kommunale forsyningsvirksomheder (vand- og spildevandsforsyninger) er 
blevet selskabsdannet. Frederikshavn Kommune har i den anledning bl.a. 
dannet Frederikshavn Forsyning A/S og Frederikshavn Spildevand A/S. 

 Dannelse af et Forsyningssekretariat. 
Miljøministeriet har oprettet et Forsyningssekretariat (under Konkurrencesty-
relsen), der er ansvarlig for gennemførelse af benchmarking, fastsættelse af 
prisloft samt orientere offentligheden om resultaterne af benchmarkingen. 

 Indførelse af prisloft for vandselskaberne. 
Der er indført et prisloft for vandpriserne. De nærmere regler vedrørende ind-
førelsen af prisloftsreguleringen er præciseret i ”Bekendtgørelse om prisloft-
regulering m.v. af vandsektoren” (BEK nr. 143 af 9. februar 2010). 

 Forpligtet til at deltage i benchmarking. 
Frederikshavn Spildevand A/S foretager en registrering og indberetning af 
oplysninger angående miljøforhold, service- og driftsforhold samt økonomi-
ske forhold til Forsyningssekretariatet. På baggrund af denne indberetning 
foretages en beregning af vandselskabets effektivitet i form af resultatorien-
teret benchmarking (undersøgelse og sammenligning af vandselskabernes 
effektivitet på de nævnte områder). 

Væsentlige love, bekendtgørelser og planer inden for spildevandsplanlægning: 

o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010  
(Miljøbeskyttelsesloven). 

o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,  
BEK nr. 1448 af 11. december 2007  
(Spildevandsbekendtgørelsen). 

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

o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelses-
områder, LBK nr. 932 af 24. september 2009  
(Miljømålsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013. 

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

o Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af 12. juni 2009  
(Vandsektorloven). 

o Lov om ændringer af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for  
spildevandsanlæg mv. og forskellige andre love, LOV nr. 460 af 12. juni 2009  
(Konsekvensloven) 

o Vandrammedirektivet (implementeret i lovgivningen via Miljømålsloven). 

o Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). 

o Statslig Vandplan 2009-2015, Nordlige Kattegat og Skagerrak 
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3.2 PLANGRUNDLAG 

Forhold til Kommuneplanen 
En Spildevandsplan må ikke stride imod Kommuneplanen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 
32. Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for kommu-
nens udvikling. 

Kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune er vedtaget af Byrådet i oktober 
2009. Nærværende Spildevandsplan er koordineret med Kommuneplan 2009-2020 for 
at sikre sammenhængen mellem Kommuneplan og Spildevandsplan. Kommunen har 
offentliggjort et nyt forslag til Kommuneplan 2014-2025, som er i offentlig høring indtil 
6. august 2014. Nærværende Spildevandsplan er ikke koordineret med dette forslag, 
men ændringerne i forhold til Kommuneplan 2009-2020 skal vedtages ved tillæg til 
Spildevandsplan.  

Kommuneplan 2009-2020 er første kommuneplan efter sammenlægningen af Sæby, 
Skagen og Frederikshavn kommuner samt nedlæggelsen af Nordjyllands Amt. Ud-
gangspunktet for Kommuneplanen har således været tre forskellige kommuneplaner 
samt retningslinierne fra Regionplan 2005 for tidligere Nordjyllands Amt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommuneplanen er udelukkende udarbejdet som en web-baseret plan, der kan ses på 
Frederikshavn Kommunes hjemmeside (http://frederikshavn.odeum.com/dk/forside.htm) 

I Spildevandsplanen er angivet, hvilke områder der allerede er kloakeret (status), samt 
hvor der planlægges udført ny kloakering (plan) inden for de rammer, der er udstukket i 
Kommuneplanen og godkendte lokalplaner. 

Forhold til klimatilpasningsplan 
Klimatilpasningsplanen er en del af det nye forslag til Kommuneplan 2014-2025, der er 
sendt i offentlig høring. Forslaget indeholder en kortlægning af steder, hvor der er risiko 
for oversvømmelser set i relation til ændrede klimatiske forhold. Med baggrund i 
sårbarhedskortlægningen er der gennemført en værdikortlægning, som beskriver den 
værdimæssige konsekvens af de forventede oversvømmelser. Derudover sammenholder 
risikokortlægningen sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier der går tabt. 

Klimatilpasningsplanen indeholder overordnede mål, hvor man søger at sikre, at der 
foretages en robust planlægning fremover, der tager højde for konsekvenserne af 
forventede klimaforandringer. 

Formålet med klimatilpasningsplanen er i første omgang at sikre værdier, som består af 
bygninger, infrastruktur og menneskers sundhed. Andre miljøparametre som biologisk 
mangfoldighed, flora, fauna samt landskab kan indgå i den videre prioritering af projekter 
for klimatilpasning. 

Der er udarbejdet et kort, som viser en opmærksomhedszone for højvandshændelser der 
forventes at forekomme en gang hvert 50. år. Kortet kan benyttes i forbindelse med 
udarbejdelse af nye planer og projekter, hvor der skal tages højde for risikoen for 
oversvømmelse i forbindelse med stormflod. 

Kommuneplan 2009-2020 beskriver følgende: 

o Redegørelse for Kommuneplanens forudsætninger. 

o Udfordringer og ambitioner for Frederikshavn Kommune. 

o Hovedstruktur med fokus på bosætning og erhverv. 

o Retningslinier for by, land og vand. 

o Rammer for indhold af lokalplaner. 

o Miljøvurdering og VVM’er. 

o Kort med valg af forskellige temaer. 
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Planen er således fortrinsvis en kortlægning, hvor data kan anvendes til at give en 
overordnet vurdering af risikoen for oversvømmelser. Der skal indhentes yderligere 
informationer før der iværksættes tiltag på baggrund af forventninger om oversvømmelser.  

Forhold til Vandplanerne 
Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerak 2009-2015 er vedtaget 30. oktober 2014. 
Vandplanerne fastsætter miljømål for alle vandforekomster (overfladevand og grundvand) 
og ledsages af et indsatsprogram. 

Senest et år efter vedtagelsen af Vandplanen skal kommunerne være klar med en 
 Vandhandleplan, der skal sikre opfølgningen på Vandplanerne. I den forbindelse er 
 Spildevandsplanen et vigtigt virkemiddel i den kommunale handleplan, men langt fra det 
 eneste. 

Såfremt en Vandplan forudsætter en ændret spildevandsafledning eller -rensning, skal 
 Spildevandsplanen senest ét år efter Vandplanens vedtagelse være bragt i 
 overensstemmelse med Vandplanen.  

Målsætningerne i Vandplanerne er juridisk bindende, og 
vandområdedistriktsmyndighederne vil blive gjort ansvarlige over for EU-kommissionen, 
hvis målene ikke nås.  
Miljømålsloven giver principielt ikke anledning til ændringer i de lovmæssige krav til 
Spildevandsplanens indhold. Men processen omkring direktivets implementering kan få 
betydning for kommunens dispositioner på spildevandsområdet, for eksempel i relation til 
udledninger fra renseanlæg og regnbetingede udløb. 
 
Bortskaffelsen af spildevand i kommunen må ikke være til hinder for, at målsætninger in-
den for vandområderne kan opnås, og fastlægges i øvrigt under hensyntagen til relevante 
beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. 

For yderligere information om indholdet af Vandplanerne henvises til Naturstyrelsens 
hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk).  

http://www.naturstyrelsen.dk/
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Forhold til Naturplanerne (Natura 2000) 
Natura 2000 planerne er juridisk bindende. Det overordnede mål med Naturplanerne er 
at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og –arter på udpegningsgrundlaget for 
de enkelte Natura 2000 områder. Det skal derfor sikres, at de regnbetingede udløb ikke 
hindrer opfyldelse af denne målsætning. 

Forhold til lokalplaner 
Der skal være overensstemmelse mellem Spildevandsplanen og lokalplaner og særligt 
bestemmelser heri, der vedrører spildevandsafledning. I lokalplaner er der typisk fast-
sat begrænsninger i forhold til bebyggelsens karakter og udstrækning og dermed spil-
devandsafledningen. 

I forbindelse med en vedtagelse af nye lokalplaner vil det ofte være nødvendigt også at 
foretage en mindre revision af Spildevandsplanen for at sikre overensstemmelse mel-
lem for eksempel en byggemodning samt etableringen af det nødvendige spildevands-
anlæg. 

Forhold til Vandforsyningsplanen 
Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med 
drikkevand, herunder om de enkelte ejendomme er forsynet via et alment vandforsy-
ningsanlæg eller egen boring til indvinding af drikkevand.  

Vandforsyningsplanen 2009-2019 for Frederikshavn Kommune er vedtaget den 22. 
marts 2010, og kan ses på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk). 

 

 

 

 

 

 

 

Forhold til tidligere spildevandsplaner 
Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2012-2016 ophæves de tre tidligere kommuners 
spildevandsplaner med tilhørende tillæg: 

 

 

 

 

 

  

Spildevandsplaner der ophæves: 

o Frederikshavn Kommune, Spildevandsplan 2005-2015. 

o Skagen Kommune, Spildevandsplan 2005-2010. 

o Sæby Kommune, Spildevandsplan 2000-2012. 

Vandforsyningsplan 2009-2019 beskriver følgende: 

o Målsætninger for vandforsyningen. 

o Vandbehov. 

o Forsyningsplan. 

o Handleplan. 

o Eksisterende forhold. 

http://www.frederikshavn.dk/
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4 MÅLSÆTNINGER FOR SPILDEVANDSHÅNDTERINGEN 

Frederikshavn Kommune vedtog på et møde i Plan- og Miljøudvalget d. 8. september 
2009 en række målsætninger for spildevandsafledningen og -rensningen i kommunen. 
Målsætningerne afstikker de overordnede rammer for spildevandshåndteringen i kom-
munen, herunder Frederikshavn Spildevand A/S’s håndtering af spildevand i de kloake-
rede områder samt miljømyndighedens administration af de ikke kloakerede områder. 

Målsætningerne følges af bemærkninger samt en angivelse af eventuelle bindinger i 
forhold til love (L), normer (N) samt anden planlægning (P). Hvis ikke der er nogen bin-
ding, er målsætningen angivet som valgfrit (V). 
 

Overordnede målsætninger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serviceniveau 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Målsætning Bemærkning  Binding 

Frederikshavn Kommune vil sikre, 
at der arbejdes hen i mod at gøre 
driften af Frederikshavn 
Spildevand A/S bæredygtig  

Bæredygtighedsbegrebet er et væsentligt element i kommunens 
håndtering af spildevand og regnvand. I en bæredygtig udvikling 
indebærer kredsløbstanken, at der fokuseres på 
ressourceforbrug og belastninger på omgivelserne. 

V 

Frederikshavn Kommune vil sikre, 
at borgerne i videst mulig ud-
strækning inddrages, der hvor det 
er relevant 

Borgerinddragelse sikrer, at løsninger baseres på det størst 
mulige videngrundlag samt at borgerne oplever i højere grad at 
få ejerskab til de valgte løsninger 

V 

Frederikshavn Kommune vil 
tænke langsigtet i valg af 
løsninger 

Langsigtet tænkning bidrager til at fremtidssikre det offentlige 
kloaknet samtidigt med, at det sikrer, at de økonomiske midler 
bedst udnyttes på lang sigt 

V 

Frederikshavn Kommune vil 
samarbejde med Frederikshavn 
Spildevand A/S samt nabokom-
muner i spildevandsplanlægnin-
gen 

Samordning med Frederikshavn Spildevand A/S samt med 
nabokommuner sikrer, at valg af løsninger er til gavn for alle 

V 

Målsætning Bemærkning Binding 

Borgere og virksomheder skal 
generelt opleve et højt 
serviceniveau ifm. henvendelser 

Kundernes (borgere og virksomheder) samt Frederikshavn 
Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S’s rettigheder og 
forpligtigelser skal være entydige i den konkrete sag 

V 

Ved driftsforstyrrelser skal alle 
borgerhenvendelser behandles 
hurtigt og professionelt. Såfremt 
driftsforstyrrelsen skyldes det 
offentlige kloaksystem, skal der 
iværksættes en indsats med det 
formål at fjerne eller begrænse 
driftsforstyrrelsen 

Kunderne skal opleve en tilfredsstillende reaktionstid i forbindelse 
med henvendelse til Frederikshavn Kommune eller Frederiks-
havn Spildevand A/S vedrørende problemer med kloak eller 
renseanlæggenes funktion 

V 

Frederikshavn Kommune og 
Frederikshavn Spildevand A/S vil 
sikre, at borgerne er velinforme-
rede i forbindelse med udførelsen 
af anlægsarbejder 

Generel og let forståelig information om aktiviteter skal findes på 
Kommunens eller Forsyningens hjemmeside, i foldere eller i 
lokale aviser/blade. 

Boligejere, der bliver direkte berørt af kloakrenoveringer og andre 
anlægsprojekter, skal kontaktes og/eller indbydes til borgermøde, 
så de har mulighed for at blive informeret og fremkomme med 
spørgsmål og eventuelle ønsker. 

V 
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Forsyningspligt 
 
 

 

 

 

 

 
Sundhed 
 
 

 

 

 

 

Kloaksystem 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Målsætning Bemærkning Binding 

Frederikshavn Spildevand A/S 
bestræber sig på løbende at 
forbedre forsyningssikkerheden 
over for tilsluttede ejendomme 

I henhold til lovgivningen er Frederikshavn Spildevand A/S for-
pligtiget til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilslut-
tede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er 
tilsluttet det offentlige kloaknet.  

Frederikshavn Spildevand A/S er endvidere forpligtiget til at 
anlægge og drive anlæg ved ejendomme i ukloakerede områder, 
når ejendommene er kontraktligt tilknyttet Frederikshavn 
Spildevand A/S. 

L 

Målsætning Bemærkning Binding 

Driften og vedligeholdelsen af 
kloaksystem og renseanlæg skal 
ske på en sikker og betryggende 
måde uden sundhedsrisiko for 
medarbejderne, borgere og 
omgivelser. 

Gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser vedrørende 
kloak- og renseanlægsarbejde skal overholdes. 

 

L 

Målsætning Bemærkning  Binding 

Afledningen af spildevand og 
regnvand skal ske i et vel-
fungerende og driftssikkert 
kloaksystem 

Ledninger, brønde og bygværker skal være velfungerende og 
intakte, så der ikke sker sammenbrud under normal påvirkning.  

L 

Ved fornyelse af kloaksystemet 
skal de drifts- og miljømæssige, 
tekniske og økonomiske mest 
optimale og langtidsholdbare 
løsninger vælges med det formål 
at minimere de fremtidige 
driftsudgifter samt bevare 
værdien af kloaksystemet.  

Nye kloakanlæg skal have en 
forventet levetid på ca. 100 år. 

Nye kloakanlæg udføres i henhold til gældende normer, 
standarder og vejledninger. Nye kloakanlæg etableres som 
selvrensende i det omfang, det er muligt. 

Brønddæksler frilægges og gøres tilgængelige i videst muligt 
omfang. 

Drifts- og vedligeholdelsesudgifter søges reduceret til et 
økonomisk og ressourcemæssigt acceptabelt niveau. 

V 

Gener fra kloaksystemet (f.eks. 
lugtgener, rotter, fejltilslutninger, 
uvedkommende vand) skal 
fjernes eller reduceres afhængig 
af de tekniske og økonomiske 
muligheder. 

Kloakrelaterede gener (rotter, lugt, støj mv.) påbegyndes 
afhjulpet indenfor 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. 

Uvedkommende vand i spildevands- og fællesledninger søges 
reduceret i planperioden. 

Fejlkoblinger i separatsystemer opspores og påbegyndes 
udbedret indenfor 1 måned efter, at de er konstateret. 

L 
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Klimasikring 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kloakeringsprincip 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Målsætning Bemærkning Binding 

Nye kloaksystemer skal 
dimensioneres under 
hensyntagen til de varslede 
klimaforandringer 

Den nye dimensioneringspraksis, som tager højde for 
klimaforandringerne, anvendes og revideres efter behov. 

Dimensioneringspraksisen arbejder med sikkerhedsfaktorer med 
baggrund i forventet klimaudvikling, modelusikkerhed samt 
udbygningsmulighed. Typisk vil den samlede sikkerhedsfaktor 
ligge i størrelsesordenen 1,4 - 1,8 – mindst i områder med lille 
udbygningsmulighed og detaljeret hydraulisk model og størst i 
områder med stor udbygningsmulighed og ingen eller udetaljeret 
hydraulisk model. Den nye praksis betyder, at kloakkerne 
opdimensioneres i forbindelse med kloakfornyelse.  

Den nye dimensioneringspraksis overholder anbefalingerne i 
Spildevandskomitéens skrifter nr. 27, 28 og 29 vedrørende 
gentagelsesperioder for opstuvning i kloaksystemet til terræn 
eller rørtop samt udvælgelse af regnhændelse finder anvendelse 
og er overholdt ved udformning af nye kloakanlæg. 
Dimensioneringspraksisen revideres, hvis der kommer nye 
skrifter fra Spildevandskommitéen som følge af ny viden på 
området. 

Konsekvenserne ved ikke løbende at klimatilpasse kloakkerne vil 
være større og større risiko for oversvømmede kældre og haver, 
øget forurening af vandløb og kystvande fra overløb fra kloakker 
samt øgede udgifter til erstatninger. Den juridiske praksis siger, 
at kommunen ikke kan blive stillet til ansvar så længe den 
nationale norm for dimensionering af kloakker er fulgt.  

Spildevandskommitéens skrifter fungerer i praksis som norm på 
området. 

N 

Frederikshavn Kommune vil 
inddrage Frederikshavn Spilde-
vand A/S med henblik på 
indsamling af viden om 
klimatilpasninger vedr. 
regnvandshåndtering i 
forbindelse med kommune-
planlægningen  

Ved kommende revisioner af kommuneplaner og lokalplaner vil 
Frederikshavn Kommune inddrage Frederikshavn Spildevand 
A/S med henblik på at udpege steder til evt. udnyttelse af 
udvalgte grønne områder som mulighed for oversvømmelses-
arealer i ekstremregn-situationer. Brug af veje og pladser til 
bortledning af regn fra følsomme områder kan også komme på 
tale. 

V 

Målsætning Bemærkning Binding 

Nye oplande:  
Alle nye kloakoplande skal enten 
separat- eller spildevandskloak-
eres (lokal nedsivning af tag- og 
overfladevand) uanset anvendel-
sen af oplandet. Udpegning af 
områder til nedsivning koordine-
res med Frederikshavn Spilde-
vand A/S. 

For at tage højde for evt. fremtidige krav om separering vælges 
altid separat- eller spildevandskloakering ved nyanlæg. 
Spildevandskloakering (nedsivning af tag- og overfladevand) 
vælges kun, hvor miljømyndigheden kan acceptere nedsivning, 
og hvor de fysiske forhold tillader dette. 

V 

Erhvervsområder og områder 
indenfor indvindingsoplande:  
Nye erhvervsområder og områder 
indenfor vandforsyningens 
indvindingsoplande skal 
separatkloakeres. 

For at undgå risiko for forurening fra nedsivende overfladevand i 
erhvervsområder og generelt i områder indenfor vandforsyning-
ens indvindingsoplande, vælges altid separatkloakering i disse 
oplande. 

V 

Kloakrenovering:  
Alle fælleskloakerede oplande 
bortset fra udvalgte områder i 
bycentrene skal separat- eller 
spildevandskloakeres i 
forbindelse med kloakfornyelse.  

Separering af fælleskloakerede områder sker systematisk, men i 
de centrale dele af bycentrene skal der foretages en vurdering af, 
om separering i andre områder i højere grad efterlever princippet 
om ”mest miljø for pengene”.  

Separering i visse dele af bycentrene er ofte meget vanskelig at 
udføre i praksis. Ofte vil separering i oplandet udenfor bycentre-
ne have en ligeså gavnlig effekt på bycentrene men til en 
væsentlig lavere pris og med mindre gener for borgerne. 

Separeringen af bycentrene kan evt. komme på tale på lang sigt 
(30-50 år), når øvrige områder er separeret. 
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Regnbetingede udledninger 
 
 

 

 

 

 
Badevand 
 
 

 

 

 

 

Renseanlæg og slamhåndtering 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Målsætning Bemærkning  Binding 

Regnbetingede udledninger må 
ikke være til hinder for 
overholdelsen af målsætningerne 
i kommunens vand- og natur-
områder (vandløb, sø, fjord eller 
hav). 

Udledninger fra regnvandsudløb, bassiner og overløbsbygværker 
skal overholde krav og grænseværdier i udledningstilladelsen 
samt ikke være en hindring for opfyldelsen af vandkvalitets-
målsætningen for vandområderne. 

Aflastninger fra overløbsbygværker søges reduceret i planperio-
den. 

L 

Målsætning Bemærkning  Binding 

Rent badevand og rene bade-
strande har høj prioritet i 
kommunen. 

Påvirkningen fra kloaknettet må 
ikke være til hinder for brugen af 
strandene til badning. 

Badevand skal overholde EU´s badevandsdirektiv samt bade-
vandsbekendtgørelsen.  

Strande med Blå Flag skal endvidere overholde kampagnens 
krav til strande og badevand. Opsporing af årsager til evt. 
problemer med badevandskvaliteten har meget høj prioritet. 

L 

Målsætning Bemærkning  Binding 

Strukturen for spildevands-
afledningen og -rensningen skal 
løbende vurderes og om 
nødvendigt tilpasses, så der 
opnås den miljømæssigt og 
økonomisk bedste løsning. 

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har 
indledt et samarbejde med Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt 
og Aalborg kommuner og vandselskaber om den fremtidige 
spildevandsstruktur på meget lang sigt. Hensigten er at se på 
muligheder for en fremtidig fælles rensning af spildevand på 
tværs af kommunegrænserne. Der arbejdes hen imod en 
langsigtet løsning med blot 1-3 renseanlæg i Vendsyssel. 

På kortere sigt har Frederikshavn Spildevand A/S iværksat 
arbejdet med en kommunal strukturplan, der ser på rense-
anlægsstrukturen i Frederikshavn Kommune. Strukturplanen ser 
blandt andet på mulighederne for lukning/flytning af 
Frederikshavn Renseanlæg samt på løsninger for Skagen 
Renseanlæg og evt. lukning og afskæring af Ålbæk og Voerså 
Renseanlæg. 

På endnu kortere sigt har Frederikshavn Spildevand A/S afholdt 
møder med Hjørring og Brønderslev vandselskaber vedrørende 
mulighederne for modtagelse af spildevand fra mindre områder i 
tidligere Sindal Kommune samt fra tidligere Dronninglund 
Kommune til hhv. Frederikshavn og Sæby Renseanlæg. 

L 

Udledning af renset spildevand 
må ikke være til hinder for over-
holdelse af målsætningerne i 
kommunens vandområder 
(vandløb, sø, fjord eller hav). 

Kvaliteten af det rensede spildevand skal overholde krav og 
grænseværdier i udledningstilladelser. 

L 

Spildevandsslam fra de offentlige 
renseanlæg bortskaffes ud fra en 
samlet miljømæssig og økono-
misk vurdering, der afgør hvordan 
slammet håndteres.  

Nye afgiftsregler kan ændre på forudsætningerne for slam-
håndteringen. Der vil blive arbejdet på, at så meget slam som 
muligt kan overholde gældende grænseværdier. Dette kan blandt 
andet ske ved opsporing af kilder til forurening af slammet. 

L og V 
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Nedsivning 
 
 

 

 

 

 

 

 

Spildevandshåndteringen i det åbne land 
 
 

 

 

 

 

 

Sommerhusområder 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målsætning Bemærkning Binding 

Nedsivning af regn- og spilde-
vand må ikke være til hinder for 
opretholdelse af en god 
grundvandskvalitet. 

Nedsivning af regn- og spildevand skal overholde gældende krav 
i nedsivningstilladelser. 

L 

I vandindvindingsoplande til de 
almene vandforsyninger skal 
risikoen for udsivning fra kloak-
systemet vurderes i forbindelse 
med kloakfornyelsesplanlæg-
ningen. 

Med henblik på at forhindre forurening af drikkevandsressour-
cerne skal risikoen for udsivning fra kloaksystemet vurderes, og 
kloakfornyelsesplanlægningen skal tage højde for dette. 

P 

Målsætning Bemærkning  Binding 

Spildevandsrensningen fra den 
spredte bebyggelse i det åbne 
land skal leve op til renseniveauet 
angivet i gældende Vandplaner. 

Spildevandsrensningen på enkeltejendomme beliggende i de af 
amtet udpegede oplande skal i løbet af planperioden forbedres i 
henhold til renseklasserne angivet i Regionplan 2005, nu 
implementeret i Vandplanen. 

L og P 

Den kommunale tømningsordning 
for hustanke skal medvirke til at 
forbedre vandmiljøet til gavn for  
alle borgere. 

Den kommunale tømningsordning for hustanke skal være fuldt 
implementeret med udgangen af planperioden samt skal være 
velfungerende for både tankejere, entreprenører og kommune. 

V 

Målsætning Bemærkning Binding 

Bratten Sommerhusområde: 
En beslutning om evt. kloakering 
af Bratten Sommerhusområde 
foretages på baggrund af en 
løbende vurdering af de oplevede 
problemer med nedsivning af 
spildevand og regnvand og den 
miljømæssige påvirkning af 
vandløb og kystvande. 

 

Bratten Sommerhusområde er i øjeblikket ukloakeret. Spildevand 
og regnvand nedsives, hvilket i perioder har været problematisk 
pga. høj grundvandsstand.  

Sommerhusområdet bør i givet fald afskæres via Strandby til 
Frederikshavn Renseanlæg. Den eksisterende afskærende 
ledning fra Strandby til Frederikshavn er i forvejen hårdt belastet, 
så en evt. beslutning om kloakering af Bratten Sommerhus-
område bør først ske, når der er fundet løsninger på de 
hydrauliske problemer med den afskærende ledning – 
sandsynligvis ved at påbegynde en gradvis separering af de 
fælleskloakerede områder i Strandby. 

Det skal understreges, at en kloakering af sommerhusområdet 
økonomisk vil beløbe sig til et betydeligt beløb, som drastisk vil 
påvirke Frederikshavn Spildevand A/S’s budget. 

V 

Napstjert sommerhusområde: 
En beslutning om evt. 
omkloakering af Napstjert 
Sommerhusområde foretages på 
baggrund af en løbende 
vurdering af de oplevede 
problemer med nedsivning af 
regnvand. 

 

Napstjert Sommerhusområde er i øjeblikket spildevandskloakeret 
med afledning af spildevand til Frederikshavn Renseanlæg og 
lokal nedsivning af regnvand. Der har i perioder været problemer 
med nedsivningen af regnvand pga. høj grundvandsstand.  

Hvis der tages beslutning om at omkloakere til separatsystem, 
skal der etableres et nyt dobbeltstrenget kloaksystem og nye 
regnvandsudløb til kysten. 

Det skal understreges, at en separatkloakering af sommerhus-
området økonomisk vil beløbe sig til et betydeligt beløb, som 
drastisk vil påvirke Frederikshavn Spildevand A/S’s budget. En 
omkloakering til separatsystem vil ikke blive finansieret af 
tilslutningsbidrag, da der ikke kan opkræves yderligere bidrag fra 
de ejendomme, der i forvejen er tilsluttet for spildevand. 
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Økonomi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Målsætning Bemærkning  Binding 

De økonomiske midler skal 
anvendes ud fra en samlet 
vurdering af tekniske muligheder, 
opnåede effekter og 
omkostningerne ved de enkelte 
løsninger.  

Anlægsprojekterne prioriteres ud 
fra disse mål. 

Investeringer i det offentlige kloakanlæg tilstræbes prioriteret 
efter princippet ”mest effekt for pengene”.  

Effekt kan f.eks. være bedre forsyningssikkerhed, kapacitet, 
tilstand, reduceret miljøbelastning o.lign. Udskiftningen af kloak-
systemet koordineres med andre ledningsejere samt med Park & 
Vej med det formål, at en kloaksanering ved opgravning så vidt 
muligt forenes med andre behov for opgravning. 

L 

Værdien af det offentlige 
kloaksystem og renseanlæg skal 
bevares. 

For at opretholde det nuværende serviceniveau er det nødven-
digt at opretholde den nuværende værdi af det offentlige 
kloaksystem. Dette kræver et årligt investeringsbehov på ca. 50 
mio. kr.  

Udregningen af investeringsbehovet er sket på baggrund af en 
forventet levetid af kloakkerne på ca. 100 år.  

En længerevarende reduktion i investeringerne vil betyde 
nedslidning af kloaksystemet med øgede problemer i form af 
f.eks. opstuvninger, ind- og udsivninger, nedbrud og kraftigt 
forøgede driftsudgifter. Det årlige investeringsbehov vil på 
længere sigt øges, hvis der i perioder sker en reduktion i 
investeringerne. 

L 
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5 VANDOMRÅDERNES KVALITET OG MÅLSÆTNING 

Når et vandområde (vandløb, sø eller marin område) modtager spildevand eller over-
fladevand fra et kloaksystem, betegnes vandområdet som recipienten. Når spildevand 
eller overfladevand nedsives i jorden, betegnes denne som recipienten. 

5.1 STATUS 

I Frederikshavn Kommune er der ca. 560 km målsatte vandløb (2010).  

Af vedlagte temaplan (tegn.nr. 4.00) fremgår Vandplanens målsætninger for de enkelte 
vandløb/vandløbsstrækninger i Frederikshavn Kommune.  

I forbindelse med implementeringen af Vandrammedirektivet er Danmark blevet delt op 
i forskellige vanddistrikter, og inden for hvert vanddistrikt er der foretaget en yderligere 
opdeling i vandområder. Der er foretaget en risikovurdering af vandområderne, som 
har til formål at opdele vandområderne i to kategorier: 

1) Vandområder, hvor det vurderes, at målsætningerne kan opfyldes senest med 
udgangen af 2015. 

2) Vandområder, hvor der vurderes at være risiko for, at målsætningen ikke nås. 

Frederikshavn Kommune er beliggende i hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak. 

I Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak er det opgjort, at der ca. 440 km 
vandløb i Frederikshavn Kommune, hvor Vandplanens miljømål forventes opfyldt med 
udgangen af 2015. Endvidere er der en del vandløb/vandløbsstrækninger, hvor der på 
grund af et for spinkelt vidensgrundlag ikke er kendskab til, om miljømålet kan forven-
tes at være opfyldt med udgangen af 2015. 

Derimod er der ca. 120 km vandløb, hvor der er risiko for, at miljømålet ikke kan opfyl-
des inden udgangen af 2015. 

I Frederikshavn Kommune er der ca. 240 km vandløb, som ikke er kategoriseret. 

Risikovurderingen kan betragtes som en grovsortering af vandløbene, hvor det klar-
lægges hvilke faktorer/påvirkningstyper, der kan have betydning for det manglende  
miljømålsopfyldelse. 

Risikoanalysens detaljeringsniveau er relativt begrænset, og opgørelsen er normalt ud-
ført på baggrund af punktvise undersøgelser i vandløbene. Påvirkningen og variationen 
af hele vandløbsstrækninger er derfor normalt dårligt kendt. 

Desuden er der i risikovurderingen for flere vandløb angivet mulige årsager til den 
manglende opfyldelse uden angivelse af, hvilke påvirkninger der har størst betydning 
for den forventede manglende miljømålsopfyldelse. 

 

5.2 PLANLAGT INDSATS OVER FOR VANDOMRÅDER 

Spildevandsplanen beskriver indsatsen for målopfyldelse inden for vandområderne, 
hvor påvirkningen kan reguleres via Miljøbeskyttelsesloven – altså den offentlige og 
private spildevandshåndtering. Indsatsen skal være i overensstemmelse  med Vand-
planen for Nordlige Kattegat og Skagerak  og den kommunale Vandhandleplan, hvor 
indsatsen bliver prioriteret. 

Spildevandshåndteringen i Frederikshavn Kommune kan medvirke til at påvirke vand-
kvaliteten i vandområderne via: 



 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  25 
   
 

 Udledninger af renset spildevand fra offentlige renseanlæg. 

 Udledninger af spildevand fra dambrug. 

 Udledninger af renset spildevand fra private renseanlæg. 

 Regnbetingede udledninger fra kloakerede oplande: 

o Aflastning fra overløbsbygværker. 

o Udledning af separat overfladevand. 

 Udledning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land. 

 Nødoverløb fra pumpestationer. 

I Frederikshavn Kommune er der 240 regnbetingede udløb fordelt på 60 udløb fra fæl-
leskloakerede oplande og 180 udløb fra separatkloakerede oplande. Der udledes ren-
set spildevand fra 8 offentlige renseanlæg og 1 nedsivningsanlæg (i Søholt). Endvidere 
er der 49 nødoverløb fra pumpestationer, som dog kun aflaster spildevand via nød-
overløbet i tilfælde af pumpestop/-svigt. 

Vandplaner 
Det er kommunernes opgave at udarbejde de konkrete handleplaner til forbedring af 
miljøtilstanden i vandområderne og grundvandet.   

I Vandplanen for det nordlige Kattegat og Skagerrak 2009–2015 er der ikke stillet krav 
om yderligere indsats overfor de eksisterende regnbetingede udløb i Frederikshavn 
Kommune i form af nedlæggelse af overløbsbygværker, etablering af bassiner eller 
lign.  

Bybækken ved Øster Vrå 
Naturstyrelsen Aalborg har påpeget problemer med hydraulisk overbelastning af By-
bækken på strækningen gennem Øster Vrå i forbindelse med regnhændelser, hvilket 
hovedsageligt skyldes regnbetingede udledninger fra kloaksystemet i Øster Vrå til By-
bækken. Der kan således ikke forventes givet tilladelse til nye eller forøgede udlednin-
ger af regnvand før de hydrauliske kapacitetsproblemer i Bybækken er afhjulpet. 

På den baggrund vil Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S i  
Spildevandsplanens planperiode iværksætte en nærmere undersøgelse af årsager til 
og konsekvenser af den hydrauliske overbelastning under regn. Dette med henblik på 
at udarbejde en plan for tiltag, der kan afhjælpe eller reducere udledningerne fra kloak-
systemet til Bybækken. 

Degemose Bæk 
Der er konstateret forureningspåvirkning i Degemose Bæk. Årsagen/årsagerne hertil er 
endnu ikke lokaliseret, men kan muligvis skyldes spildevandsudledninger fra ejen-
domme i det åbne land eller fra overløbsbygværket eller renseanlægget i Brønden. I 
Spildevandsplanens planperiode vil Frederikshavn Kommune iværksætte en nærmere 
undersøgelse af kilden/kilderne til forureningspåvirkningen med henblik på at fjerne på-
virkningen. 
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Hørby Å 
Der har i perioder været stærkt organisk forurening af den øvre del af Hørby Å (øvre del af 
Møllebæk). Det er ikke hidtil lykkedes at lokalisere årsagen til forureningen. Der er 
mistanke til enten spildevandspåvirkning fra spredt bebyggelse på den øverste rørlagte 
del, eller udsivning af organisk forurenet dræn fra marker overgødet med gylle. 
Frederikshavn Kommune vil iværksætte en nærmere undersøgelse af kilderne til 
påvirkningen med henblik på af fjerne den organiske belastning i Hørby Å.  

Nye tilladelser til udledninger og nedsivning 
I forbindelse med etablering af nye  udledninger og nedsivning eller ændring af eksiste-
rende forhold meddeler Frederikshavn Kommune tilladelser ud fra  Vandplanens ret-
ningslinjer og bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven. 

5.3 BADEVAND 

For Frederikshavn Kommune er turisme og rekreative muligheder for borgerne blandt 
de vigtigste aktiver, og i den sammenhæng er kommunens langstrakte kystlinje af 
uvurderlig betydning. Kommunen ønsker derfor at sikre borgere og turister de bedst 
mulige forhold i forbindelse med den rekreative anvendelse af kysterne i hele kommu-
nen. 

Frederikshavn Kommune har ansvaret for overvågning af badevandskvaliteten. Denne 
overvågning omfatter bl.a. regelmæssige målinger af bakteriekoncentrationer i bade-
vandet gennem hele badesæsonen.  

Badevandskvaliteten på hver badevandsstation fastlægges på baggrund af bakterie-
målinger fra de 4 foregående år. I særligt slemme tilfælde kan bakterieforureninger 
medføre, at kommunen indfører et badeforbud. Nedlæggelse af et badeforbud kan ske 
i tilfælde af at badevandskvaliteten betegnes som ringe fem år i træk. Et eventuelt ba-
deforbud indføres i samråd med Sundhedsstyrelsen. 

Disse målinger gennemfører kommunen på i alt 21 badevandsstationer langs kommu-
nens kystlinje. 

Placeringen af badevandsstationerne i 2013 fremgår af temaplan, tegn. nr. 4.01. 

I Frederikshavn Kommune er der udarbejdet 11 badevandsprofiler. Et badevandsprofil 
beskriver bl.a. hvem der er ansvarlig myndighed, beskriver badestranden, badevandet 
og badevandets kvalitet, angiver eventuelle fækale forureninger, algeforekomster, kort-
varige forureninger samt hvornår badning frarådes. Profilerne kan ses på Frederiks-
havns Kommunes hjemmeside (www.frederikshavn.dk). 

Status 
På baggrund af badevandsanalyserne er badevandsstationerne indplaceret i følgende 
kategorier. 

Tabel 5.2 Badevandskvaliteten i badesæsonen (2013). 

  

 

 
 
 
 

 

 

Badevandskvaliteten ved Flakvej syd for Sæby har ringe kvalitet, men har tidligere år 
haft tilfredsstillende kvalitet.  

Badevandskvalitet  (2012) Antal 
Badevandsstationer 

Udmærket   18 

God badevandskvalitet 1 

Tilfredsstillende 0 

Ringe 1 

http://www.frederikshavn.dk/


 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  27 
   
 

Det skønnes, at kyststrækningen fra Sæby og mod syd til Flakvej er påvirket af udløb 
fra en række mindre vandløb samt regnvandsbetinget overløb ved samtidig sydgående 
havstrøm.  

Fokus bør rettes mod de tre overløbsbygværker AU1FU01 (aflaster til Søvangsbæk-
ken) samt AH3FU1 og AK2FU1 (aflaster begge direkte til Kattegat) samt, at undersøge 
om der er fejlkoblinger i regnvandssystem nord.  
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Blå Flag 
Blå Flag stationerne er i 2013 placeret geografisk samme sted som badevandsstatio-
nerne. For Blå Flag stationerne er kvalitetskravet, at badevandet skal have udmærket 
kvalitet. Variationer i bakterieantal fra år til år har i nogle tilfælde medført, at kommunen 
mister det Blå Flag for én eller flere af badevandsstationerne. 

I sæson 2013 er der følgende 13 Blå Flag stationer I Frederikshavn Kommune: 

 Bratten 

 Bunken 

 Damstederne 

 Gl. Skagen 

 Hedebo Camping 

 Kandestederne 

 Lyngså 

 Palmestranden 

 Skagen Sønderstrand 

 Skiveren 

 Strandby Nord 

 Sæby Nordstrand 

 Ålbæk 

På følgende 2 stationer er der i 2013 ikke Blå Flag: 

 Jerup 

 Voerså 

Der blev ikke søgt om Blå Flag på Jerup og Voerså strand for 2013, fordi badevands-
resultaterne igennem årene har været meget svingede. 

De fleste Blå Flag stationer har stabil udmærket kvalitet. Skiveren, Hedebo Camping og 
Sønderklit (Lyngså) har i nogle af årene kun opnået god badevandskvalitet og derfor ikke 
Blå Flag. Forureningskilden til Skiveren strand kan være Skiverrenden, hvor Hjørring 
Kommune har et nødoverløb. Lyngså strand er forurenet fra en kvægbesætning samt en 
ukendt kilde (branddam) der udleder til Korrebækken.  Hedebo Camping strand belastes 
formodentlig af overløb til Sulbækken. Jerup strand er under regn og nordgående 
havstrøm belastet af Jerup å. Voerså strand er belastet af Voer Å.  

Planlagte tiltag 
Med indførelsen af EU’s Badevandsdirektiv skærpes kravene til vandkvaliteten i bade-
vand yderligere i de kommende år med henblik på at opnå en tilfredsstillende bade-
vandskvalitet med udgangen af 2015. Samtidig bliver den ansvarlige myndighed for-
pligtet til at redegøre for, hvordan bakterieforureningen bekæmpes de steder, hvor ba-
devandskvaliteten ikke er tilfredsstillende. 

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S vil sætte fokus på udled-
ninger fra de nødoverløb, overløbsbygværker og separate regnvandsudløb, som kan 
påvirke badevandskvaliteten negativt. 
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6 RENSEANLÆGSSTRUKTUR 

6.1 NUVÆRENDE STRUKTUR FOR OFFENTLIGE RENSEANLÆG 

Den eksisterende renseanlægsstruktur i Frederikshavn Kommune er indrettet i en del-
vis central struktur med udgangspunkt i de tre tidligere kommuner Frederikshavn, Ska-
gen og Sæby. Spildevandsrensningen fra de kloakerede områder foregår primært på 
tre større og to mellemstore offentlige renseanlæg. 

De største renseanlæg er beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby og de mellem-
store ved hhv. Ålbæk og Voerså. Disse fem renseanlæg håndterer spildevandet fra ho-
vedparten af bysamfundene i kommunen. I den foregående planperiode er rensean-
læggene i Østervrå, Hørby, Dybvad/Flauenskjold og Thorshøj nedlagt, og spildevandet 
afskåret til Sæby Renseanlæg.  

Placeringen af renseanlæg og afskærende ledninger i Frederikshavn Kommune frem-
går af oversigtstegningen (tegn.nr. 1.00). De afskærende ledninger transporterer spil-
devand og overfladevand (under regn) fra omegnsbyerne til de større renseanlæg.  

Frederikshavn Spildevand A/S ejer og driver i alt 8 offentlige renseanlæg samt 1 ned-
sivningsanlæg (Søholt). 

 

 

I tabel 6.1 ses en oversigt over rensekode, anlægsår samt udlederkrav for de offentlige 
renseanlæg i Frederikshavn Kommune.  

Tabel 6.1 Offentlige renseanlæg i Frederikshavn Kommune. En ”-” angiver, at der ikke er krav for 
den pågældende parameter. Foruden de angivne udlederkrav, stilles der normalt vejledende krav til 
tørvejrsvandmængde, temperatur og pH i udledningstilladelserne.  

Renseanlæg Rensekode Anlægsår / 

Ombygningsår 

Udlederkrav 
[mg/l] 

Susp.  
stof 

COD BI5,mod Tot-N Tot-P 

Frederikshavn MBNDK 1995 - 75 15 8,0 1,5 

Ålbæk MBNDK 1977 - 75 15 8,0 1,5 

Skagen MBNDK 1994 30 75 15 8,0 1,5 

Hørbylund MBS 1990 30 - 20 - - 

Sæby MBNDK 1994 - 75 15 8,0 1,5 

Brønden MB 1966 30 - 20 - - 

Voerså MBK 1987 30 75 15 - - 

Karup MBS 1989 30 - 20 - - 

Søholt 
1) 

ML 1985 - - - - - 

Note:  

M: Mekanisk rensning. Susp. stof: Suspenderet stof. 
B: Biologisk rensning. COD: Kemisk iltforbrug (værdi for organisk stof). 
N: Nitrifikation (ammoniumfjernelse). BI5,mod: Modificeret biologisk iltforbrug over 5 dage 
D: Denitrifikation (nitratfjernelse).  (værdi for organisk stof). 
K: Kemisk fældning.  Tot-N: Total-Kvælstof 
BS: Biologisk sandfilter. Tot-P: Total-Fosfor.   
L: Laguneanlæg med nedsivning.  
 
1)

 Der er ingen udledningstilladelse fordi Søholt Renseanlæg betragtes som et nedsivningsanlæg uden  
direkte udledning, hvorfor der ingen udledningstilladelse er for anlægget.  

Fakta: I 2009 var ca. 78 % af alle ejendomme i kommunen tilsluttet de 9 offentlige renseanlæg. 

   



 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  30 
   
 

  

Kloakoplandet Hirsholmene udleder spildevandet til Kattegat uden forudgående rens-
ning. 

Af tabel 6.2 fremgår kapacitet og belastning for de offentlige renseanlæg i Frederiks-
havn Kommune i 2010. 

Tabel 6.2 Dimensioneret og godkendt kapacitet (U-skemaer fra Miljøportalen) samt belastning og 
årsvandmængder (egenkontrolprøver, 2010) for de offentlige renseanlæg. 

Renseanlæg Dimensioneret 
kapacitet 

(PE) 

Godkendt 
kapacitet  

(PE) 

Belastning 
2010 
 (PE) 

Årsvandmængde 
2010 

(m
3
/år) 

Frederikshavn 135.000 92.383 46.032 6.150.165 

Skagen 
Middel: 160.000 
Maks.: 277.000 

160.000 47.563 2.714.383 

Sæby 92.000 96.935 74.840 2.584.033 

Ålbæk 7.500 4.640 4.427 410.105 

Voerså 1.000 3.880 566 160.965 

Brønden 690  570 59 7.436 

Karup 45 39 33 3.591 

Hørbylund 60 20 7 732 

Søholt 36 45 - - 

Total Middel: 395.815 
Max: 512.815 

358.512 173.527 12.031.410 

Note: PE er typisk opgjort efter belastningen med organisk stof mål som BI5. Dimensioneret kapacitet svarer 

typisk også til belastningen med organisk stof mål som BI5. Godkendt kapacitet svarer til den af de tidligere  
amter meddelte udledningstilladelse. 

 
Af tabel 6.2. fremgår det, at de tre største renseanlæg i Frederikshavn, Skagen og 
Sæby blev belastet med med det, der svarer til ca. 170.000 PE i 2010, svarende til ca. 
97 % af den samlede spildevandsbelastning i Frederikshavn Kommune. 

 

 

 

Der er forholdsvis stor reservekapacitet på de fleste renseanlæg, jf. tabel 6.2. I forbin-
delse med de udførte tilsyn på renseanlæggene i 2010 var udlederkravene overholdt 
for alle renseanlæg. 

 

 

Frederikshavn Renseanlæg 
Frederikshavn Renseanlæg er et velfungerende, men dog ældre anlæg. Anlægget er 
oprindelig bygget i 1974, men udbygget med BIOSTYR i 1990’erne. Procesopbygnin-
gen bærer derfor præg af knopskydning som følge af ændrede udlederkrav gennem 
anlæggets levetid. Desuden er mulighederne for udvidelse stærkt begrænsede. 

Renseanlægget modtager en spildevandsmængde, som udgør en ligelig blanding mel-
lem husspildevand og erhvervsmæssig spildevand uden større enkeltbidragere. En be-
tydelig del af kloakoplandet til renseanlægget er fælleskloakeret, og anlægget påvirkes 
derfor hydraulisk kraftigt under regn.  

Fakta: De 9 offentlige renseanlæg i Frederikshavn Kommune rensede mere end 12 mia. liter spildevand 
i 2010. 

Fakta: Et renseanlægs kapacitet og belastning beskrives ud fra betegnelsen PE (Personenhed eller 

Personækvivalent). 1 PE angiver den mængde stof, som 1 person bidrager med i spildevand på en 
dag. For organisk stof er det 60 g/døgn målt som BI5. 
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Renseanlægget forventes fortsat at have kapacitet til en jævn stigende udvikling af bå-
de den private og erhvervsmæssige spildevandsmængde. 

Skagen Renseanlæg 
Skagen Renseanlæg er et forholdsvis nyere anlæg (1994). Renseanlægget modtager ca. 
90 % af spildevandet fra fiskeindustrien. 

Belastningen af renseanlægget er steget støt siden etableringen, og i 2006 blev den no-
minelle kapacitet på anlægget overskredet. Renseanlægget har tilladelse til at behandle 
en spildevandsmængde svarende til 160.000 PE. Belastningen var flere gange overskre-
det med op til 400 %, og i lange perioder var renseanlægget konstant overbelastet med 
mere end 100 %. På renseanlægget medførte det driftsproblemer og en voldsom stigning 
i driftsomkostningerne i form af øgede udgifter til skat, slambehandling og energi til de bio-
logiske processer. Samtidig var renseanlægget tæt på at overskride udlederkravene i ud-
ledningstilladelsen til Kattegat. Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Spildevand A/S 
og fiskeindustrierne i Skagen indledte derfor et samarbejde i 2007 omkring en generel re-
duktion af spildevandsbelastningen samt udjævning af de kraftige spidsbelastninger til 
renseanlægget. 

Forklaringen på problemet skulle findes i fiskeindustriens ændrede produktionsmønstre. 
Med større og større fiskefartøjer samt højere brændstofpriser leverer skibene typisk fuld 
last, når de lægger til kaj. Samtidig er virksomhederne blevet større og færre, mens kra-
vene til hurtig håndtering vokser. Der er således ikke længere et regelmæssigt flow i for-
arbejdningen af fiskene henover ugen. De store mængder fisk behandles inden for ét pro-
duktionsdøgn, og hvis der samtidig er mange fede fisk med leverancerne og de interne 
renseanlæg på fiskeindustrierne ikke fungerer optimalt, er der stor sandsynlighed for 
overbelastning af Skagen Renseanlæg. 

Ved at fokusere på problematikken samt intensivere rådgivningen og tilsynet med fiskein-
dustrierne, herunder omfanget af spildevandsanalyser, samt stille krav om handlingspla-
ner for reduktion af spildevandsbelastningen, er der opnået en meget positiv effekt i for-
hold til belastningen af Skagen Renseanlæg. Samarbejdet har ligeledes afdækket de me-
kanismer, der er afgørende for eksempelvis niveauet af COD, suspenderet stof, kvælstof, 
fosfor, saltindhold og pH fra den enkelte industri. Belastningen med COD, kvælstof og fos-
for til Skagen Renseanlæg er reduceret med ca. 40 % fra 2008 til 2010, hvilket betyder 
optimale driftsforhold på renseanlægget, og i tilgift en reduktion af udløbsniveauet med 
helt op til 80 % for ammonium og fosfor (fra 2008 til 2010). 

På Skagen Renseanlæg er der de senere år foretaget tiltag med henblik på at reducere 
lugtgenerne fra renseanlægget, svarende til en investering på ca. 12 mio. kr. 

Sæby Renseanlæg 
Sæby Renseanlæg er et velfungerende renseanlæg med en strømlinet procesopbyg-
ning. Spildevandet pumpes fra Sæby by til renseanlægget ca. 4,5 km syd for byen, for 
efter rensningen at blive pumpet tilbage til syd for Sæby havn, hvorfra det udledes til 
Kattegat via en havudløbsledning. 

Anlægget er et forholdsvis nyere anlæg (1994) med gode udvidelsesmuligheder og en 
hensigtsmæssig placering i forhold til byudviklingen. 

Sæby Renseanlæg modtager en betydelig stofbelastning fra slagteriet Danish Crown, 
svarende til ca. 70 % af PE-belastningen (2010). 

Ålbæk Renseanlæg 
Ålbæk Renseanlæg fungerer acceptabelt og har en fornuftig procesopbygning. Anlæg-
get er etableret i 1977 med gode udbygningsmuligheder og en hensigtsmæssig place-
ring i forhold til byudviklingen. 

Ålbæk Renseanlæg modtager hovedsageligt husspildevand. De to fødevareindustrier, 
som er beliggende i Ålbæk har eget fælles renseanlæg fra 2001, og forventes fortsat 
selv at ville forestå spildevandsbehandlingen. 
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Voerså Renseanlæg 
Voerså Renseanlæg overholder generelt udlederkravene i udledningstilladelsen, men 
under regn kan der dog forekomme hydraulisk overbelastning.  

Brønden Renseanlæg 
Renseanlægget er et Akvadan ringkanalanlæg etableret i 1966. Anlægget overholder 
de gældende udlederkrav. 

Karup Renseanlæg 
Karup Renseanlæg er et biologisk sandfilteranlæg etableret i 1989. Anlægget overhol-
der de gældende udlederkrav. 

Hørbylund Renseanlæg 
Hørbylund Renseanlæg er et biologisk sandfilteranlæg etableret i 1990. Anlægget 
overholder de gældende udlederkrav.  

Søholt Renseanlæg 
Søholt Renseanlæg er et nedsivningsanlæg, der består af en bundfældningstank med 
afløb til et bassin/lagune, hvor spildevandet nedsiver gennem bassinets permeable 
(gennemtrængelige) bund og sider. 

6.2 PLANLAGTE TILTAG FOR OFFENTLIGE RENSEANLÆG 

Skagen Renseanlæg 
Frederikshavn Kommune er i øjeblikket ved at revidere fiskeindustriens tilslutningstilla-
delser til det kommunale kloaknet, således at det sikres, at kravværdierne afspejler 
bedst tilgængelig teknologi for den enkelte virksomhed. Der påtænkes således ikke en 
udbygning af Skagen Renseanlæg, men det forudsættes derimod, at man ved at fast-
holde fokus på fiskeindustrien, har sikret den nødvendige kapacitet på Skagen Rense-
anlæg i de kommende år. 

Skagen Renseanlæg bliver i 2014-2015 ombygget fra overfladebeluftning til bundbeluf-
ning for at optimere på energiforbruget. 

Søholt Renseanlæg 
Udsivning af spildevand fra laguneanlægget ved Søholt Renseanlæg er i perioder år-
sag til belastning af Sæby Å. 

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S undersøger for øjeblikket 
forskellige løsningsforslag, herunder en nedlæggelse af Søholt Renseanlæg og afskæ-
ring af spildevandet til Hjørring Kommune. 

I Spildevandsplanens planperiode er det hensigten, at der besluttes et løsningsforslag 
for Søholt Renseanlæg. 

Fremtidig renseanlægsstruktur (offentlige anlæg) 
I forbindelse med kommunesammenlægningen fik Frederikshavn Spildevand A/S fore-
taget en overordnet analyse af den nuværende renseanlægsstruktur og mulighederne 
for at ændre denne ud fra et ønske om at optimere driften, opnå driftsbesparelser samt 
opnå miljømæssige og økonomiske gevinster. 

Som følge af Frederikshavn Forsynings nuværende økonomiske situation forventes der 
dog ingen væsentlige ændringer af den nuværende renseanlægsstruktur i Spilde-
vandsplanens planperiode. 

6.3 SPILDEVANDSSAMARBEJDER MED NABOFORSYNINGER 

Det eksisterende samarbejde med Hjørring Vandselskab A/S, hvor spildevand fra  
Skiveren Camping afledes til rensning på Hirtshals Renseanlæg i Hjørring Kommune, 
forventes at fortsætte i planperioden. 

Brønderslev Forsyning A/S har forespurgt Frederikshavn Spildevand A/S om mulighe-
den for i fremtiden at modtage spildevand fra Brønderslev Kommune (primært tidligere 
Dronninglund Kommune) via det eksisterende renseanlæg i Asaa. En fremtidig situati-
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on, hvor spildevandet fra Asaa eventuelt afskæres til Sæby Renseanlæg, vil samtidig 
kunne gøre det interessant at nedlægge Voerså Renseanlæg og i stedet aflede spilde-
vandet til et fremtidig afskærende system fra Asaa til Sæby Renseanlæg. 

Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Kommune har ikke på nuværende 
tidspunkt afgjort, hvorvidt det er muligt at modtage det ønskede spildevand samt de 
nærmere betingelser herfor. 

6.4 PRIVATE RENSEANLÆG OG PRIVATE UDLEDNINGER 

I Frederikshavn Kommune findes en række større private renseanlæg og udledninger. 
Driften og vedligeholdelsen af disse anlæg/udledninger foranstaltes af de private ejere. 
De private renseanlæg behandler alle industrielt processpildevand. 

Udledning af spildevand kræver tilladelse ved Frederikshavn Kommune eller det stats-
lige Miljøcenter. I tilladelserne stilles der krav med det formål at sikre, at målsætningen 
for vandområdet kan overholdes. Tilsyn og kontrol med de private renseanlæg udføres 
ligeledes enten af Frederikshavn Kommune eller det statslige Miljøcenter. 

Nedsivning af tag- og overfladevand fra P-pladser med plads til mindst 20 køretøjer 
kræver ligeledes tilladelse fra Frederikshavn Kommune. 

Processpildevand og vaskevand 
I tabel 6.3 fremgår de virksomheder med direkte udledning af processpildevand eller 
vaskevand, hvor udledningen vurderes at være større end 30 PE samt de virksomhe-
der med direkte udledning, hvor der udledes tungmetaller og/eller miljøfremmede 
stoffer.  
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Tabel 6.3 Virksomheder med udledning af processpildevand og vaskevand (2014). 

Type spildevand Navn Rensning Vandområde 

Processpildevand 
 

A/S Sæby Fiskeindustri 
(Sæby) 

Mekanisk-biologisk 
rensning med N- og 
P-fjernelse. 

Nedsivning/ Katte-
gat 

 Launis Fiskekonserves A/S 
(Ålbæk) 

Mekanisk-biologisk  
rensning (fælles 
med Nielsens  
Fiskeeksport). 

Kattegat (via udlø-
bet fra Ålbæk ren-
seanlæg) 

 Nielsens Fiskeeksport A/S 
(Ålbæk) 

Mekanisk-biologisk  
rensning (fælles 
med Launis Fiske-
konserves). 

Kattegat (via udlø-
bet fra Ålbæk ren-
seanlæg) 

 Karstensens Skibsværft A/S 
(Skagen) 

Mekanisk rensning Skagen Havn 

 Fiskernes Fiskeindustri 
AmbA (Skagen) 

- Kattegat 

 Stena Jern & Metal A/S  
(Frederikshavn) 

- Frederikshavn 
Havn / Kattegat 

Genbrugspladsen - Ousen-
vej - Sæby 

Bassin Sæby Å 

Ravnshøj Losseplads & 
genbrugsplads 

Bassin Ribberholt bæk 

Vaskevand Statsfængslet Kragskovhede - Grøft m udløb i 
Kragskov Å 

 Ørnedalsbanen - Til afløbsledning m. 
udløb til Sæby Å 

 Ørvad Maskinstation Aps - Til sump via mark-
dræn til Sæby Å - 
systemet 

 Strandby Havn - Kattegat  

 

Dambrug 
I Frederikshavn Kommune er der to dambrug i drift, Skærum og Studsbjerg Dambrug, 
jf. tabel 6.4. 

Tabel 6.4 Dambrug i Frederikshavn Kommune (2014). 

Type spildevand Navn Rensning Vandområde 

Dambrug Skærum Dambrug Bundfældningsanlæg Skærum Å 

 Studsbjerg Dambrug Bundfældningsanlæg 
og laguner 

Skærum Å 

 

Filterskyllevand 
Der er 21 almene vandværker i Frederikshavn Kommune. 11 af disse vandværker ud-
leder filterskyllevand til vandløb, mens 3 nedsiver filterskyllevand, jf. tabel 6.5. De øv-
rige afleder filterskyllevand til offentlig kloak. 
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Tabel 6.5 Almene vandværkers udledning af filterskyllevand i Frederikshavn Kommune (2014). 

Type spildevand Navn Rensning Vandområde 

Filterskyllevand Østervrå Vandværk Bundfældningstank Bybækken 

Rugtved Vandværk Bundfældningstank Voer Å 

Åsted Vandværk Bundfældningstank Åsted Å 

Voerså Vandværk - Nedsivning 

Præstbro Vandværk Bundfældningstank Nedsivning 

Bunken Vandværk Bassin Nedsivning 

Ravnshøj Vandværk Bundfældningstank Ravnsholt Bæk 

Sæbygårdværket (Sæby) Bassin Sæby Å 

Ørnedalsværket (Sæby) Bassin Volstrup Bæk 

Dybvad Vandværk - Bredmose Bæk 

 Ålbæk Vandværk Bundfældningstank Kattegat (via udlø-
bet fra Aalbæk 
Renseanlæg) 

 
Plan 
Såfremt udledninger fra de private renseanlæg medfører, at målsætningerne for vand-
områderne ikke kan opfyldes, vil Frederikshavn Kommune påbyde en gennemførelse 
af nødvendige ændringer på de private anlæg – og i øvrigt medvirke i en konstruktiv 
dialog om relevante løsninger. 
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7 SLAMHÅNDTERING 

I forbindelse med spildevandsrensningen på renseanlæggene dannes der slam. Slam-
met består af de partikulære (uopløselige) stoffer i spildevandet, der frasorteres ved de 
forskellige processer i renseanlægget, som f.eks. i forfældnings- og efterklaringstanke. 

Spildevandsslammet har et værdifuldt indhold af grundstoffer, som f.eks. kvælstof og 
fosfor, og kan derfor anvendes som gødningsprodukt indenfor plantebruget. Det kræ-
ver dog, at indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slammet ikke overskri-
der grænseværdierne i henhold til den gældende slambekendtgørelse. 

Status 
Den nuværende slamhåndtering på de enkelte renseanlæg fremgår af tabel 7.1. 

Tabel 7.1 Slamhåndteringen på renseanlæggene (2009). 

 

 
Al slam fra de offentlige renseanlæg i Frederikshavn Kommune udbringes på landbrugs-
jord. I 2009 svarende det til 3.236 tons tørstof. 

Slam fra den kommunale tømningsordning afleveres af tømningsentreprenøren på for-
trinsvis Frederikshavn renseanlæg (se afsnit 12.14). Slam fra slamsugere kan tillige af-
leveres på renseanlæggene i Skagen, Frederikshavn og Sæby. 

  

Renseanlæg Slamproduktion 

 

Slammængder 
2009 

[tons] 

Slambehandling Slutdisponering 

Frederikshavn Primærslam 

Biologisk 
overskudsslam 

Slam fra Biostyr 

2.445 tons vådvægt 

640 tons tørvægt 

Afvanding i 
dekanterog placering i 
midltertidig slamdepot. 

Udbringning på 
landbrugsjord 

Ålbæk Biologisk 
overskudsslam 

450 tons vådvægt 

72 tons tørvægt 

Afvanding i dekanter 
og placering i midler-
tidig slamdepot. 

Udbringning til pileanlæg 
og på landbrugsjord 

Skagen Biologisk 
overskudsslam 

4.126 tons vådvægt 

1.098 tons tørvægt 

Afvanding i dekanter 
og placering i midler-
tidig slamdepot. 

3.782 tons (vådvægt) 
udbringes på 
landbrugsjord. 

344 tons (vådvægt) til 
kompostering.  

Sæby Biologisk 
overskudsslam 

7.458 tons vådvægt 

1.417 tons tørvægt 

Langtidsbeluftning. 

Afvanding i 
forafvander og 
efterfølgende i 
dekanter.  

Placering i midlertidig 
slamdepot. 

Udbringning på 
landbrugsjord. 

Hørbylund - 30 tons vådvægt Transport til Sæby 
Renseanlæg. 

(Se Sæby) 

Brønden Biologisk 
overskudsslam 

ca. 10-20 tons vådvægt 

ca. 0,5-1,6 tons tørvægt 

(intet slam fjernet i 2009)  

Transport til Sæby 
Renseanlæg (hvis 
analyser er OK). 

(Se Sæby) 

Voerså Biologisk 
overskudsslam 

307 tons vådvægt 

9 tons tørvægt 

Transport til Sæby 
Renseanlæg (hvis 
analyser er OK). 

(Se Sæby) 

Karup - 30 tons vådvægt Transport til Sæby 
Renseanlæg. 

(Se Sæby) 

Søholt - 40 tons vådvægt Transport til Sæby 
Renseanlæg. 

(Se Sæby) 
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Plan 
I henhold til gældende slambekendtgørelse skal spildevandsslam overholde grænse-
værdierne for indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer for at kunne udbringes på 
landbrugsarealer.  

Det er Frederikshavn Kommunes målsætning, at spildevandsslam skal kunne udbringes 
på landbrugsjord i områder uden særlig drikkevandsinteresser. I forbindelse med indsats-
planlægningen for grundvandsbeskyttelse opfordrer kommunen landbruget til ikke at bru-
ge slam som jordforbedringsmiddel i indsatsområdet.  

Inden udbringning af spildevandsslam i Natura 2000 områder skal dette anmeldes til Fre-
derikshavn Kommune. Kommunen har mulighed for at give afslag på ønsket om udbring-
ning, hvis udbringningen er til ugunst for det grundlag som Natura 2000 udpegningen er 
sket på baggrund af. Et afslag sker mod udbetaling af erstatning til lodsejeren. 

Såfremt spildevandsslam i konkrete tilfælde ikke kan genanvendes på landbrugsjord på 
grund af overskridelser af slambekendtgørelsens grænse- og afskæringsværdier, vil 
Frederikshavn Kommune tage stilling til, hvorvidt der skal iværksættes en opsporing af 
kilden/kilderne til de uønskede stoffer samt gøre en indsats for at ændre adfærden på 
virksomheder eller hos forbrugere. Ved udarbejdelsen af tilslutningstilladelser til spilde-
vand fra virksomheder til det offentlige kloaksystem tilstræbes det endvidere at fore-
bygge sådanne tilfælde. 
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8 KLOAKOPLANDE 

I Frederikshavn Kommune er alle byer, landsbyer og større samlede bebyggelser kloake-
ret til det offentlige kloaksystem. 

De kloakerede områder er inddelt i hovedkloakoplande, som fremgår af tegningsforteg-
nelsen. Et hovedkloakopland svarer normalt til et byområde. 

8.1 DEFINITIONER PÅ KLOAKERINGSPRINCIPPER 

I Frederikshavn Kommune benyttes følgende kloakeringsprincipper: 
 

Fællessystem Enstrenget kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme system. 
Drænvand fra omfangsdræn (se note) må afledes til fællessystemet, mens 
øvrigt drænvand ikke må afledes til offentlig kloak. 

Separatsystem Tostrenget kloaksystem med regn- og spildevandsledning i adskilte systemer. 
Drænvand fra omfangsdræn (se note) må afledes til regnvandssystemet, 
mens øvrigt drænvand ikke må afledes til offentlig kloak. 

Spildevandssystem Enstrenget kloaksystem for husspildevand. Alt regnvand bortskaffes lokalt. 
Drænvand må ikke afledes til spildevandssystemet. 

Regnvandssystem Enstrenget regnvandssystem, hvor der kun kan tilsluttes tag- og overfladevand 
(fra tagflader, indkørsler, P-pladser, veje m.v.) til det offentlige regnvandssy-
stem. 

Alternativt kan der være etableret et særskilt system til vejafvanding. Dette 
system ejes og drives af vejejeren. 

Nedsivning Spildevand nedsives i jorden via et nedsivningsanlæg. Tag- og overfladevand 
nedsives adskilt fra spildevandet. 

Note: Ved omfangsdræn forstås drænsystemer til afledning af nedsivende overfladevand, etableret i en 

 afstand fra bygningskonstruktioner på maksimalt 2 m. Kildevæld og vand fra permanente grund- 
 vandssænkninger må ikke afledes til offentlig kloak, men skal afledes iht. vandløbslovens bestem- 
 melser.  

Drænvand fra kirkegårde skal behandles særskilt. Drænvand fra f.eks. idrætspladser, 
boldbaner og lignende er derimod ikke omfattet af definitionen på spildevand, og bør 
derfor ikke tilsluttes offentligt kloakanlæg, men i stedet afledes og reguleres efter Vand-
løbslovens bestemmelser. 

8.2 STATUS FOR KLOAKERINGEN 

De kloakerede oplande i Frederikshavn Kommune udgør 4.016 ha (2014), og der er 
planlagt udvidelse af de kloakerede oplande til 4.926 ha. Inden for de kloakerede 
oplande er der etableret forskellige kloakeringsprincipper, hvis fordeling fremgår af 
følgende skema. 

Det kloakerede areal i Frederikshavn Kommune fordelt på kloakeringsprincipper frem-
går af figur 8.1.  
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Figur 8.1 Det kloakerede areal i ha fordelt efter kloakeringsprincip (GIDAS, 2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I tabel 8.1 ses fordelingen af de kloakerede områder i kommunen efter kloakerings-
princip og ejerskab (offentlig/privat kloak). Af tabellen ses endvidere, hvordan fordelin-
gen af de kloakerede arealer ændrer mht. kloakeringsprincip i planperioden. 

Tabel 8.1 Opgørelse af kloakeret opland efter kloakeringsprincip (GIDAS, 2014). 

Kloakeringsprincip Status Plan 

Fælleskloakeret 1.417 ha - 153 ha 

Fælleskloakeret (fællesprivat) 8 ha - 0,1 ha 

Separatkloakeret 1.344 ha + 853 ha 

Separatkloakeret (fællesprivat) 192 ha +78 ha 

Spildevandskloakeret 934 ha + 131 ha 

Spildevandskloakeret (fællesprivat) 44 ha + 0,6 ha 

Regnvandskloakeret 77 ha + 0,5 ha 

Total 4.016 ha + 910 ha 

 
Generelle forhold vedr. kloakoplande 
Det kloakerede areal er administrativt opdelt i kloakoplande. 

Som hovedregel udleder alle ejendomme inden for et separatkloakeret opland regn-
vand via ét regnvandsudløb, mens alle ejendomme inden for et fælleskloakeret opland 
afleder regnvand og spildevand til samme overløbsbygværk. 

Kloakoplandene er angivet med farvesignatur i forhold til ovennævnte kloakeringsprin-
cipper på Spildevandsplanens kortbilag (tegn.nr. 2.00-2.38). Af kortbilagene fremgår 
endvidere, om det pågældende opland er kloakeret i status eller om det er planlagt  
kloakeret. 
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For ejendomme inden for kloakeret område er der såvel ret som pligt til at tilslutte sig 
det offentlige kloaksystem. Tilslutningsretten og -pligten gælder for den enkelte ejen-
dom svarende til det kloakeringsprincip, der er angivet for det pågældende kloakopland 
på kortbilaget. 

Frederikshavn Spildevand A/S’s forsyningspligt indebærer, at der ved nykloakeringer 
fra alle husstande inden for et kloakeret opland skal kunne afledes spildevand fra stue-
plan til det offentlige kloaksystem via gravitation (spildevandet skal kunne løbe af sig 
selv i kloaksystemet). 

Mere detaljerede oplysninger vedr. de enkelte kloakoplande fremgår af Spildevands-
planens skemadel (bilag B). 

Sammenhæng med Kommuneplanens områdeafgrænsning 
Der er generelt sammenhæng mellem Kommuneplanens afgrænsning af rammerne for 
fremtidig bebyggelse og Spildevandsplanens planlagt kloakerede oplande. 

I enkelte tilfælde er grænser for det kloakerede opland ikke i overensstemmelse med 
Kommuneplanen. Dette gælder primært i landområderne, hvor landbrugsejendomme 
typisk har begrænset ret til afledning af spildevand, således at der kun må afledes hus-
spildevand til det offentlige kloaksystem. 

I andre tilfælde kan enkeltbeliggende ejendomme uden for Kommuneplanens rammer 
være tilsluttet offentlig kloak, hvilket ofte er betinget af miljømæssige hensyn. 

Rekreative områder er generelt ikke indeholdt i de kloakerede områder. Det samme 
gælder offentlige områder med rekreativt præg (idrætspladser, boldbaner, parker m.v.), 
med mindre disse områder er drænet med afløb til offentlig kloak. For disse typer af 
områder ajourføres Spildevandsplanen løbende i takt med, at Frederikshavn Kommune 
får kendskab til de konkrete kloakerings-/dræningsforhold. 

Fællesprivat kloakerede områder 
Inden for et kloakeret opland kan kloaksystemet være privatejet i fællesskab mellem to 
eller flere ejendomme (matrikler), jf. afsnit 12.2. Selve kloakeringsprincippet inden for 
det fællesprivat kloakerede område kan være enten fælleskloak, separatkloak eller 
spildevandskloak. 

På kortbilagene for de kloakerede områder er der anvendt en særskilt signatur for de 
fællesprivat kloakerede områder, hvilket er områder, hvor to eller flere ejendomme 
(matrikler) i fællesskab ejer, driver og vedligeholder et kloaksystem. 

Inden et fremtidigt fællesprivat kloakeret område kan optages i Spildevandsplanen, 
skal der være oprettet et spildevandslaug med tilhørende vedtægter, som tinglyses på 
de relevante ejendomme, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 3. Vedtægternes 
godkendes af kommunen. 

Angivelser af fællesprivate kloakanlæg på Spildevandsplanens kortbilag ajourføres i 
øvrigt løbende i takt med, at Frederikshavn Kommune får kendskab hertil. Derfor er de 
fællesprivat kloakerede områder, der er vist spildevandskortene, heller ikke et komplet 
billede af de fællesprivate kloakområder, som findes i Frederikshavn Kommune. 

Tilsluttede enkeltejendomme 
Ejendomme uden for kloakeret opland kan ansøge om at få tilladelse til at tilslutte spil-
devand til det offentlige kloakanlæg. I disse tilfælde ejer, driver og vedligeholder grund-
ejeren som hovedprincip selve kloakanlægget frem til tilslutningspunktet til det offentli-
ge kloaksystem. 
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Bycentergrænse 
På spildevandskortene for Frederikshavn, Skagen og Sæby er der angivet en såkaldt 
bycentergrænse om eksisterende fælleskloakerede områder. Inden for disse bycenter-
områder vil en separatkloakering ofte være teknisk vanskelig og dermed økonomisk 
bekostelig at udføre. En separatkloakering af disse bycenterområder vil blive vurderet 
nærmere i hvert enkelt tilfælde, såfremt der opstår behov for fornyelse af kloaksyste-
merne.  

Kloakopland Hirsholmene 
I forbindelse med Hirsholmenes overdragelse fra Forsvarsministeriet til Miljøministeriet, 
indgik Frederikshavn Byråd i december 2002 en aftale om varetagelse af kommunale 
driftsopgaver på øen Hirsholmene, herunder Frederikshavn Forsynings overtagelse af 
forsyningspligten med hensyn til el, vand og kloak. 

På nuværende tidspunkt udledes spildevandet fra ejendommene på Hirsholmene uren-
set til Kattegat. 

8.3 PLANLAGTE ÆNDRINGER AF KLOAKERINGEN 

Den eksisterende kloakering ændres løbende dels som følge af omkloakeringer og 
dels som følge af udbygninger inden for de udlagte planområder. 

Omkloakering af eksisterende kloakoplande 
I Frederikshavn Kommune er det målsætningen, at alle fælleskloakerede oplande en-
ten separat- eller spildevandskloakeres i forbindelse med kloakfornyelse, med undta-
gelse af udvalgte fælleskloakerede bycenterområder i de centrale dele af Frederiks-
havn, Skagen og Sæby (se spildevandskortene for disse byer). En separatkloakering af 
disse bycenterområderne vil blive vurderet nærmere i hvert enkelt tilfælde, såfremt der 
opstår behov for fornyelse af kloaksystemerne.  

De fælleskloakerede oplande, der planlægges omkloakeret i Spildevandsplanens plan-
periode fremgår af tabel 9.3, samt af de vedlagte kortbilag med enten en grøn skrave-
ring (planlagt separatkloak) eller en lyseblå skravering (planlagt spildevandskloak) på 
en gul baggrund (fælleskloak). 

I de fælleskloakerede oplande, der er udvalgt til omkloakering, skal de private grund-
ejere separere spildevand og regnvand i særskilte kloaksystemer på egen grund, jf. af-
snit 12.9. 

I forbindelse med større ændringer/tilbygninger m.v. på egen grund anbefales grund-
ejeren generelt at adskille spildevand og regnvand på egen grund. 

Ændring af tilslutningsret/-pligt i et eksisterende kloakopland 
Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har mulighed for at tage 
initiativ til at lade hele eller dele af et kloakopland udtræde af det offentlige kloakfælles-
skab med hensyn til tag- og overfladevand (delvis udtrædelse), jf. Spildevandsbekendt-
gørelsens § 11.  

Der skal være enighed mellem Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Spildevand 
A/S og de berørte grundejere før en delvis udtrædelse kan gennemføres. Inden for  
disse områder kontaktes de private grundejere med henblik på at aftale en ændring af 
tilslutningsforholdene, så alt tag- og overfladevand fremover nedsives lokalt på grun-
den. 

For nuværende har Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S ikke 
benyttet sig af denne mulighed. 
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Udbygning af planlagte kloakoplande 
Det offentlige kloakanlæg udbygges løbende i takt med, at rammerne for byudvikling i 
Kommuneplanen udnyttes via nye byggemodninger.  

De planlagt kloakerede oplande fremgår af Spildevandsplanens kortbilag med en  
skraveret signatur på en farveløs baggrund. Signaturen angiver, om området påregnes 
kloakeret: 

 enten som separatkloak, hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit lednings-
system.  

 eller som spildevandskloak, hvor spildevand afledes til offentlig kloak og regn-
vand håndteres privat (oftest ved nedsivning). Jordbundsforholdene er her vel-
egnede for nedsivning af overfladevand.  

Valget af kloakeringsprincip må ikke være i strid med principperne for beskyttelse af 
grundvand, jf. afsnit 5.3. Nye erhvervsområder og områder indenfor vandforsyningens 
indvindingsoplande skal separatkloakeres.  

Der skal generelt sikres sammenhæng mellem planlagte byggemodninger og selve ud-
bygningen af det offentlige kloaksystem. 

Kloakoplandet Hirsholmene 
Der er ikke for nuværende planlagt renseforanstaltninger for spildevandsudledningen 
fra Hirsholmene. 
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9 KLOAKFORNYELSE 

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven (§ 32, stk. 4) skal Spildevandsplanen indeholde oplysnin-
ger om ”den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse”. I 
Spildevandsbekendtgørelsen (§ 5, stk. 5) er dette specificeret som ”en renoveringsplan 
for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renove-
ringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet”. 

Det er Frederikshavn Kommunes og Frederikshavn Spildevand A/S’s overordnede 
målsætning, at ”alle fælleskloakerede oplande skal separat- eller spildevandskloake-
res, bortset fra udvalgte områder i bycentrene”, jf. kapitel 4. En separatkloakering af 
disse bycenterområderne vil blive vurderet nærmere i hvert enkelt tilfælde, såfremt der 
opstår behov for fornyelse af kloaksystemerne.  

Tids- og økonomiplanen indgår i den samlede investeringsplan i kapitel 13, hvor der 
redegøres for planlagte tiltag på kloak- og spildevandsanlæg samt deres indbyrdes pri-
oritering. 

Kloakbygværker og udløb gennemgås i kapitel 10. 

I bilag F findes der en beskrivelse af de enkelte hovedkloakoplande.  

9.1 DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEMS OMFANG 

Frederikshavn Spildevand A/S har registreret det offentlige kloaksystem i en afløbs-
database. Hoveddata for kloaksystemet fremgår af tabel 9.1. 

Tabel 9.1 Hoveddata for kloaksystemet i Frederikshavn Kommune (2013). 

Bestanddele Kloaksystemets omfang 

Ledninger (ekskl. stikledninger) 861 km 

Brønde 17.100 stk. 

Bassiner 49 stk. 

Pumpestationer 172 stk. 

Overløbsbygværker 60 stk. 

Separate regnvandsudløb  180 stk. 

Nødoverløb (fra pumpestationer) 49 stk. 

 

 

 

 
 

  

Fakta: Det ældste kloakanlæg i Frederikshavn Kommune er fra før år 1900. Det findes enkelte  
steder i Frederikhavn midtby. 
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Aldersfordelingen for det offentlige kloaksystem fremgår af figur 9.1.  

  
Figur 9.1 Det offentlige kloaksystem fordelt efter anlægsårti (DasGraf, april 2011). 

 

Ifølge figur 9.1 er mere end 75 % af det offentlige kloaksystem etableret efter 1970, og 
ca. 4 % før 1950. For mindre end 1 % af kloaksystemet er alderen ukendt. 

9.2 KLOAKFORNYELSESPLANLÆGNING 

Grundlaget for gennemførelsen af kloakfornyelse er en planlægningsfase, hvor det of-
fentlige kloaksystem undersøges (TV- og brøndinspektioner), eventuelle driftsproble-
mer belyses og forskellige analyser udføres (tilstandsvurdering, hydraulisk analyse, ud-
ledninger til vandområde m.v.) 

Planlægningsprocessen for kloakfornyelse er beskrevet i figur 9.2. 
 

Figur 9.2 Processen for kloakfornyelse i Frederikshavn Spildevand A/S. 
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Målsætningerne vedr. kloakfornyelse (se kapitel 4) er grundlaget for fornyelsesplan-
lægningen. Målsætningerne danner således baggrund for en række operationelle  
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retningslinier og funktionskrav af teknisk karakter, således at fornyelsesplanlægningen 
udføres på et ensartet og tilfredsstillende højt kvalitetsniveau. Dette tekniske grundlag 
for kloakfornyelsen har Frederikshavn Spildevand A/S beskrevet i en ”Projektbog for 
kloakfornyelse”. 

Ud fra det aktuelle kendskab til tilstand og driftsproblemer i kloaksystemet foretager 
Frederikshavn Spildevand A/S løbende en prioritering af de kloakoplande, hvor der 
skal gennemføres kloakfornyelseslægning. Disse oplande skal efterfølgende koordine-
res med de øvrige forsyningsvirksomheder (vand, varme og el) samt Vejafdelingen i en 
koordineringsgruppe, således at det nødvendige planlægningsarbejde i de enkelte for-
syningsvirksomheder udarbejdes efter en fælles prioriteringsliste. Ud fra den fælles pri-
oriteringsliste udarbejdes kloakfornyelsesplaner kloakopland for kloakopland. Kloakfor-
nyelsesplanerne er ”helbredsundersøgelse” af kloaksystemet. Fornyelsesplanen består 
af de nødvendige analyser til vurdering af de anlægsarbejder, der skal gennemføres 
for, at kloaksystemet i oplandet efterfølgende kan leve op til målsætningerne for kloak-
systemet. 

 
 

 

 

 
 

 

 
På baggrund af de udførte undersøgelser og analyser i kloakfornyelsesplanerne fast-
lægges behovet for kloakfornyelse, forslag til anlægsprojekter, renoveringsmetode, 
økonomioverslag mv. i en kloakfornyelsesplan. Frederikshavn Spildevand A/S foreta-
ger løbende en prioritering af anlægsprojekterne og melder disse ind til koordinerings-
gruppens totalliste. I koordineringsgruppen koordineres anlægsprojekterne for at opnå 
en samlet optimal planlægning for de fire forsyningsvirksomheder. Den fælles priorite-
ringsliste er således ikke nødvendigvis sammenfaldende med Frederikshavn Spilde-
vand A/S’s ønskede prioritering. Først herefter igangsættes kloakfornyelsestiltagene i 
marken. 

Sideløbende med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplanerne er der mulighed for, at 
Frederikshavn Spildevand A/S arbejder med relevante undersøgelser og analyser, der 
behandles på tværs af fornyelsesplanlægningen for kloakoplandene. 

Endvidere vil der løbende opstå driftsproblemer og skader i kloaksystemet, der vil nød-
vendiggøre akutte anlægsarbejder. 

Dette foranlediger et dynamisk anlægsprogram, der hurtigt kan revurderes, således at 
kloakmidlerne investeres med samlet set maksimalt udbytte. 

9.3 KLOAKFORNYELSESPROJEKTER 

Kloakfornyelse omfatter samlet set følgende typer forbedrende tiltag/løsninger: 

 Omkloakering af fællessystemer til separat- eller spildevandskloak. 

 Fornyelse af kloakanlæg ved opgravning og udskiftning. 

 Optimering af kloaksystemet (kapacitetsforøgelse af kloaksystemet, etablering/-
udnyttelse af bassiner, reduktion af energiforbrug og svovlbrinterisiko ved  
pumpestationer m.v.). 

 Renovering (punktreparationer, opgravningsfrie metoder mv.) 

  

I en kloakfornyelsesplan indsamles oplysninger om kloaksystemets: 

o Fysiske tilstand (på baggrund af TV-inspektioner og brøndrapporter) 

o Driftsmæssige tilstand (f.eks. indsivning, rotter, lugtgener, vejsætninger etc.) 

o Hydrauliske tilstand (f.eks. opstuvninger i kældre eller på terræn). 

Ud fra en analyse af disse oplysninger samt ud fra ”Projektbog for kloakfornyelse” fastlægges tiltag og 
løsningsforslag for kloaksystemet. Løsningsforslag kan omfatte alt fra punktreparationer, renoverin-
ger, strømpeforinger til fornyelse ved opgravning/udskiftning. 
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Udførte kloakfornyelsesprojekter 
I takt med kendskabet til tilstanden af det offentlige kloaksystem øges gennem udarbej-
delse af kloakfornyelsesplanerne for de enkelte kloakoplande, bliver prioriteringen af de 
planlagte kloakfornyelsesprojekter løbende ajourført, således at de mest påkrævede 
fornyelsesprojekter med størst gevinst for borgere og miljø prioriteres højest med hen-
syn til udførelse. Dog samtidig under hensyntagen til Frederikshavn Spildevand A/S’s 
økonomiske rammer. 

Tabel 9.2 indeholder en oversigt over de kloakfornyelsesprojekter, der er udført siden 
den seneste revision af spildevandsplanerne (2000/2005) for de tidligere kommuner. 

For de veje/områder/deloplande, som er markeret med en ”*” i tabel 9.2, er der udført 
kloakfornyelse (separatkloakering) i offentlig vej, men separatkloakeringen på privat 
grund er endnu ikke udført, da påbudet om separatkloakering endnu ikke er givet. 

Tabel 9.2 Udførte kloakfornyelsesprojekter i perioden 2000/2005 til 2013. 

Byer Vej/Område (Deloplandsnr.) 

Frederikshavn Bovinsgade, Hedemarksgade, Visbergsgade  (FD09, FD23, FD43)  

Danmarksgade (FG06, FG07, FG09) 

Enighedsvej (FE04) 

Hånbækblokkene (overløbsledninger) 

Kvarteret mellem Århusgade og Jyllandsgade (FH06) 

Kvarteret omkring Rosevej (FG16 og FG18) 

Musikkvarteret (FF03) 

Råholtvej (FE04) 

Søndergade (FD20) 

Baldersvej (FF19) 

Ærøvej (FC18) * 

Sejrøvej (FC19) * 

Falkevej, Ørnevej (FD26, FD33) * 

Islandsvej (FF16) * 

Del af Margrethevej (FD43) *  

Søster Annas Vej (FD44) * 

Nyborgvej (FB26) * 

Kirkegade (FD19)* 

Olfert Fischers Vej (FE12) 

Peter Wessels Vej (FE13) 

Asylgade, Klitgårdsvej, Knudensvej og Kastanievej (FD34, FD36) * 

Svanholmsvej, Skelvej, Vestergade, Lars Brandstrupsvej, Florvej (FD35, FD37, 
FD38) * 

Kallsvej, Toldbodvej, Voldgade, Tordenskjoldsgade (FD16) * 

Sæby Carl Ewaldsvej, Grothsvej (SA17) 

Havnen (SB25) 

Louis Nielsensvej (SA11) 

Sdr. Ringvej (SB13 og SB21) 

Gasværksvej (SB02) 

Slagterivej (SB13) 

Tårnvej, Wenbovej (SC02) 

Strandkanten (SA05) * 

Slagterivej, Banevej, Skrågade (SB27) * 

Grønnevænget (SB15) * 

Søtoften (SE06) * 

Søndermarksvej (SE05, SE01) * 
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Byer Vej/Område (Deloplandsnr.) 

Solsbækvej, Buntmagervej, Rosenkrogen (SE04) * 

Bækvej (SB26) * 

Farvervej, Vægtervej, Rebslagervej, Gørtlervej (SE01) * 

Skagen Bankekvarteret (SK41 og SK44) 

Havnevej (SK13) 

Drejerstien og Saxildsvej (SK18) 

Ole Svendsensvej og Isvej (renovering af pumpestationer) 

Vesthavnen (ombygning af pumpestation)  

Elling Tuenvej (EL04, EL19 og EL20) 

Gærum Pilevej (GÆ01) 

Fabriksvej (GÆ06) 

Skærum Katsigvej (SR06) * 

Østervrå Begonievej og Mimosevej (ØV08) 

Dybvad Mejsevej og Svalevej (DV16) 

Teglværksmarken (DV18) 

Ravnshøj Follerhusvej, Ribberholtvej (RA12) * 

Øster Holmen Kvisselvej (ØH1) 

Ålbæk Høvej (ÅB48) 

*Separatkloakering er udført i offentlig vej, men påbud om separatkloakering på privat grund er ikke udført. 

 
Planlagte kloakfornyelsesprojekter 
Frederikshavn Spildevand A/S vil i de kommende år fortsat sætte fokus på fornyelsen 
af det offentlige kloaksystem. Dette vil ske ved gennemførelse af følgende indsats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De konkrete kloakoplande, som planlægges saneret i Spildevandsplanens planperiode, 
udpeges én gang årligt for det kommende år efter en nærmere planlægning og koor-
dinering mellem forsyningsselskaberne. 
 
Det fremtidige kloakeringsprincip for kloakoplandene fastlægges først endeligt i forbindel-
se med den detaljerede projektering for det konkrete opland. Ændres kloakeringsprincip-
pet, kloakoplandsgrænserne, udløb eller lignende vil der blive udarbejdet et spildevands-
plantillæg for det aktuelle kloakopland samt revideret udledningstilladelser m.v. 
 
Af tabel 9.3 fremgår de kloakfornyelsesprojekter, der for nuværende planlægges udført 
i Spildevandsplanens planperiode. 

Bilag F indeholder en beskrivelse af kloakoplandene i Frederikshavn Kommune. 
 

Tiltag i planperioden 

o Kloakfornyelsesplanlægning (undersøgelser og analyser) med fokus på ældre fællessystemer, 
hvor der enten er konstateret fysiske problemer, hydrauliske problemer (kælderopstuvninger,  
terrænoversvømmelser) eller driftsmæssige problemer. 

o Fornyelse eller renovering af kloaksystemerne udføres, hvor dette er nødvendigt i forhold til oven-
nævnte problemstillinger. 

o Fokus på separat- eller spildevandskloakering af fælleskloakerede områder med henblik på at 
reducere regnvandsmængderne, der transporteres og renses på renseanlæggene, samt spilde-
vandsmængderne, der under regn aflastes via overløbsbygværker til vandområderne. 

o Udbedring af fejlkoblinger i separatsystemer. 
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Tabel 9.3 Planlagte kloakfornyelsesprojekter i perioden 2014-2016. 

Byer Veje (Oplandsnr.)  

Frederikshavn Kattegatsvej, Stenstrupsgade, Tuxensgade, Kystvej, Damvej (FD01, FC17, FC21, 
FC22) 

Søndergade, Stærevej, Solsortevej, Plantagevej, Godthåbsvej, Frihedsvej (FC14, 
FC20) 

Sæby Barbras Allé (SB03) 

Klostervænget, Rosenvang, Bispevang, Priorvang, Munkevang, Rosenstien (SE11) 

Slagterivejskvarteret (SB10, SB28, SD04, SD20) 

Toftevænget-kvarteret (SD19)   

Skagen Skagavej, Bertelsvej, Skarpæsvej, Nordre Ringvej, Fyrbrovej, Jens Væversvej, 
Fyrvej, Hvide Fyrvej (SK30) 

Tuxenparken (SK24) 

Ravnshøj Mejerivej (RA14) 

Skærum Dybdalsvej, Katsigvej, Flagetsvej, Skovvej, Vognsbækvej, Hartmann Jensens Vej, 
Borgervej, Dybrovej (SR02, SR03, SR04) 

 

Økonomi 
I planperioden 2012-2016 planlægges der afsat ca. 35 mio. kr. årligt til fornyelse af  
kloakanlæg, pumpestationer, bygværker og stikledninger. Dette beløb er ekskl. særskil-
te midler til den planlagte afskærende ledning i Frederikshavn fra Falkevej til havnen i 
år 2014. 

Investeringsbehovet til kloakfornyelse er bestemt af den udgift, der er nødvendig for at 
hæve kvaliteten af det eksisterende kloaksystem, således at de opstillede målsætnin-
ger for kloaksystemets funktion og tilstand kan opfyldes. Investeringsbehovet er vurde-
ret ud fra en værdiansættelse af kloaksystemet, der er beregnet på baggrund af ny-
værdi og restlevetid for det eksisterende kloakanlæg.  

Ifølge tidligere beregninger er det nødvendige investeringsbehov til kloakfornyelse i 
Frederikshavn Kommune ca. 53 mio. kr. pr. år (2008), såfremt værdien af det eksiste-
rende kloakanlæg skal opretholdes. Med tiden er det derfor Frederikshavn Spildevand 
A/S’s hensigt at øge investeringerne i kloakfornyelse, men den aktuelle økonomiske si-
tuation med stor gæld i Forsyningen Frederikshavn, forhindrer i øjeblikket, at midlerne 
øges. Så snart det økonomiske råderum er til stede, vil Frederikshavn Spildevand A/S 
øge investeringerne i kloakfornyelse. 

Konsekvenserne af et reduceret investeringsniveau i kloakfornyelse vil bl.a. være sti-
gende driftsudgifter, forøget risiko for akutte driftsproblemer og dermed forringet forsy-
ningssikkerhed, generering af et økonomisk efterslæb samt reduceret værdi og gene-
relt dårligere tilstand af kloakanlægget. Konsekvenserne forstærkes jo længere periode 
investeringsniveauet holdes lavere end investeringsbehovet. 

9.4 TEKNISK GRUNDLAG FOR KLOAKFORNYELSEN 

Frederikshavn Spildevand A/S har en ”Projektbog for kloakfornyelse” der beskriver det 
tekniske grundlag for kloakfornyelsen, herunder retningslinier, krav og procedurer for 
bl.a.: 

 Planlægningsprocessen for kloakfornyelse. 

 Registrering og opmåling af kloaksystemet (registrering i afløbsdatabasen, op-
måling af brønde og bygværker, nummereringssystem m.v.) 

 TV- og brøndinspektioner (TV-inspektion af ledninger, inspektion af brønde, 
kontrol af TV- og brøndrapporter m.v.) 



 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  49 
   
 

 Øvrige undersøgelser og målinger (som f.eks. ind- og udsivningsundersøgelser, 
fejlkoblingsundersøgelser, svovlbrinteundersøgelser, grundvandspejlinger, ind-
samling af driftsoplysninger m.v.) 

 Vurdering af TV- og brøndobservationer (fornyelseskriterier for ledninger, brøn-
de, bygværker og stikledninger). 

 Hydrauliske beregninger (dimensioneringsniveau, model og datagrundlag,  
datakontrol, oplands- og bygværksbeskrivelse, modelparametre, funktionskrav 
m.v.). 

 Regnbetingede udløb (vandrammedirektiv, badevandsområder, krav til udløb, 
dimensioneringskriterier for bassiner). 

 Skitseprojektering af nye kloakanlæg (dimensioneringsgrundlag og -forudsæt-
ninger, myndighedsforhold, forundersøgelser m.v.) 

 Løsningsforslag og økonomi (retningslinier for udarbejdelse af løsningsforslag 
og anlægsoverslag). 

 Kloakfornyelsesplaner (retningsliner for udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner). 

Projektbogen for kloakfornyelse revideres løbende i forhold til nye krav og ny viden på 
området samt ændrede forudsætninger eller udviklingstendenser i kommunen. 
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10 KLOAKBYGVÆRKER OG UDLØB 

Kloakbygværker omfatter generelt pumpestationer, bassiner og overløbsbygværker. I 
forbindelse med udløb til Kattegat og Skagerrak kan der være etableret særlige byg-
værker til kontraklapper eller lignende. 

De traditionelle kloakbygværkstyper og udløbene er vist med særskilte signaturer på 
Spildevandsplanens kortdel. For udløbenes vedkommende skelnes mellem udlednin-
ger af renset spildevand, separat overfladevand og opspædt spildevand (fra overløbs-
bygværkerne), nødoverløb (fra pumpestationer) samt vejvandsudløb. Desuden fremgår 
det af kortene, om kloakbygværker/udløb er eksisterende (status) eller planlagte (plan). 

10.1 PUMPESTATIONER 

Funktionen af pumpestationer er at transportere (pumpe) spildevand, hvor det ikke er 
teknisk muligt eller økonomisk urentabelt at aflede spildevandet via gravitation. 

Status 
Der er i alt 172 større og mindre pumpestationer i kommunen (2013). De mindre  
pumpestationer anvendes typisk til afpumpning af spildevand fra mindre kloakoplande. 

Pumpestationerne renoveres løbende efter behov. 

Plan 
Ved nykloakeringer vil der i et vist omfang være behov for etablering af pumpestatio-
ner. Det samlede omfang heraf er ikke kendt på nuværende tidspunkt. 

I Spildevandsplanens planperiode er der afsat ca. 5 mio. kr. pr. år til renovering af 
pumpestationer. 

10.2 OVERLØBSBYGVÆRKER 

Overløbsbygværker har til formål at aflaste opspædt spildevand fra kloaksystemet  
(fælleskloak) til nærmeste vandområde for at undgå overbelastning af kloaksystem og 
renseanlæg under regn. 

Status 
Der er i alt 60 overløbsbygværker i kommunen (2013). 

Overløbsbygværkerne har generelt en tilfredsstillende funktion, hvad angår riste og 
skumskærme, med hensyn til at begrænse en synlig forurening (ristestof og flydestof-
fer) af vandområderne i forbindelse med aflastninger. 

Der er etableret bassiner i tilknytning til 15 overløbsbygværker. Ved udledning til Katte-
gat er der normalt ikke behov for bassinvolumen for at undgå erosion eller andre hy-
draulisk betingede gener. 

Plan 
Frederikshavn Spildevand A/S påtænker ikke at nedlægge overløbsbygværker i plan-
perioden, men Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S vil dog fort-
sat fokusere på de overløbsbygværker og nødoverløb, som kan påvirke vandkvaliteten 
negativt. Der planlægges igangsat en registrering af overløbshændelser (tidspunkt,  
varighed og udledt vandmængde) på udvalgte bygværker. På baggrund af denne regi-
strering kortlægges de væsentligste forureningskilder, hvorefter en handleplan udar-
bejdes og iværksættes. 

I Vandplan for det nordlige Kattegat og Skagerrak 2009-2015 er der ikke lagt op til en 
særlig indsats overfor de eksisterende regnbetingede udløb i Frederikshavn Kommune 
i form af f.eks. nedlæggelse af overløbsbygværker, etablering af bassiner eller lign.  
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10.3 BASSINER 

Bassiner på det offentlige kloaksystem har til formål at opsamle og forsinke regn-  
og/eller spildevand. Bassiner opdeles funktionelt i følgende to typer: 

 

 

 

 

 

 

 

Begge bassintyper bevirker, at udledningen af næringssalte (kvælstof og fosfor) samt 
organisk stof fra kloaksystemet til vandområderne reduceres. 

Udformningsmæssigt opdeles bassinerne typisk i lukkede bassiner (rørbassiner eller 
betonbygværker) og åbne bassiner (”jordbassiner”). 

Status 
Der er i alt 49 bassiner i kommunen (2013), heraf 32 regnvandsbassiner og 17 fælles- 
bassiner.  

Plan 
I forbindelse med udvidelse af eller ændring af kloakeringsprincippet for eksisterende 
kloakoplande samt ved etablering af nye kloakoplande (byggemodninger) skal det vur-
deres, om der skal etableres bassinvolumener, særligt når udledningen sker til højt 
målsatte vand- og naturområder. 

I Spildevandsplanens kortdel, er der vist en række nye bassiner. Dette skal betragtes 
som vejledende, idet behovet for bassinerne, deres placering og størrelse bliver vurde-
ret ifm. udførelsen af projektet. Der kan således ske ændringer i forhold til det viste. 

Frederikshavn Kommune vil stille krav om etablering af bassinvolumen, når følgende er 
gældende: 

 

 

 

 

 
 

10.4 UDLØB FRA DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEM 

Status 
Der er i alt 298 udløb fra det offentlige kloaksystem (2013), hvoraf hovedparten er se-
parate regnvandsudløb.  

 

 

 
 

 

 

 

Nye bassiner etableres i tilfælde af:  

o Eksisterende udløb, der hindrer opfyldelse af målsætningerne i recipienten. 

o Nye eller forøgede udløb til vandløb eller søer.  

Udløb fra det offentlige kloaksystem 

o 8 udløb fra renseanlæg (renset spildevand). 

o 1 udløb fra Hirsholmene (urenset spildevand).  

o 180 separate regnvandsudløb (tagvand og overfladevand fra befæstede arealer). 

o 60 udløb fra overløbsbygværker (opspædt spildevand). 

o 49 nødoverløb fra pumpestationer (spildevand).  

Regnvandsbassin 

Formål: Opsamle og forsinke (neddrosle) udledningen af regnvand fra det separate regnvands-
system til et vandområde primært for at minimere risikoen for hydraulisk overbelastning 
(oversvømmelse/erosion) af vandområdet. Et regnvandsbassin kan også etableres af hen-
syn til kapaciteten af det nedenfor liggende ledningssystem, således et nyt byggemod-
ningsområde ikke overbelaster det eksisterende system. 

Hvor: Ved regnvandsudløb til et vandområde (vandløb og søer) eller i regnvandssystemer af 
hensyn til kapaciteten i det nedstrøms system. Fællesbassin 

Formål: Opsamle og forsinke det sammenblandede spildevand og regnvand fra fællessystemet, så 
dette vand senere kan ledes til renseanlæg i stedet for til nærmeste vandområde. 

Hvor: Ved overløb til et vandområde (vandløb eller kystvande). 
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Udover udløb fra det offentlige kloaksystem findes der et større antal vejvandsudløb og 
private udløb (se afsnit 10.5 og 10.6). 

I Spildevandsplanens kortdel er udløb/overløb fra det offentlige kloakanlæg til vand-
områderne symboliseret med ”udløbspile” ved udledninger fra det offentlige spildevands-
anlæg. 

Plan 
Antallet af regnvandsudløb vil forventeligt stige i planperioden i takt med omkloakering 
(separatkloakering) af fælleskloakerede oplande samt udbygning af de planlagt sepa-
ratkloakerede oplande. 

I Spildevandsplanens kortdel er der vist en række nye udløb. Dette skal betragtes som 
vejledende, idet behovet for udløbene og deres placering bliver vurderet ifm. udførel-
sen af projektet. Der kan således ske ændringer i forhold til det vist. 

10.5 VEJAFVANDING  

Status 
Overfladevand fra befæstede vejarealer inden for de kloakerede oplande afledes ofte til 
det offentlige kloaksystem eller udledes direkte til grøfter, vandløb eller lign. 

Overfladevand fra befæstede vejarealer uden for de kloakerede oplande nedsives ty-
pisk via rabatter eller udledes til grøfter, vandløb eller lignende. 

Driften og vedligeholdelsen af vejafvandingsanlæg er ikke Frederikshavn Spildevand 
A/S’s ansvarsområde. Ansvaret afhænger af vejens ejerforhold: 

  

 

 

 

 

 
Ved ansøgning om nye eller ændringer af eksisterende udledninger fra vejafvandings-
udløb, er det den konkrete (vej-)ejer, der skal ansøge Frederikshavn Kommune om 
fornyet udledningstilladelse. 

Plan 
Ved etablering af nye kloakoplande skal overfladevand fra befæstede vejarealer, hvor 
det er hensigtsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt, afledes via vejgrøfter eller lignen-
de, hvorfra det enten nedsives eller afledes til nærmeste vandområde. 

Udledninger af vejvand til søer skal så vidt muligt undgås. 

10.6 ANDRE PRIVATE UDLØB  

Foruden ovennævnte udløb findes der desuden andre direkte udløb af tag- og overflade-
vand til vandområder.  

Det kan eksempelvis være udløb af overfladevand fra befæstede havnearealer direkte til 
havnebassinet, hvor det er den private eller kommunale havnebestyrelse, der skal ansøge 
om udledningstilladelse ved kommunens recipientmyndighed. 

Eller eksempelvis en privat udledning af tag- og overfladevand direkte til et vand- eller na-
turområde, hvor det er den private grundejer, der skal ansøge om udledningstilladelse ved 
kommunes recipientmyndighed.  

 

 

Udløb for vejafvanding <> ejerskab <> ansvar 

 

o Kommuneveje <> Frederikshavn Kommune <> Park & Vej. 

o Hovedlandeveje <> Transportministeriet <> Vejdirektoratiet. 

o Private fællesveje <> Private ejere <> Private ejere. 



 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  53 
   
 

De private udløb som kommunen har kendskab til er registreret i udløbsskemaerne i bilag 
C, men ikke vist på kortbilagene, da datagrundlaget ikke har været tilstrækkeligt hertil. 

10.7 VANDLØB OPTAGET SOM OFFENTLIGT KLOAKANLÆG 

I Frederikshavn Kommune er der vandløb, som benyttes til afledning af overfladevand og 
overløbsvand fra kloaksystemet. 

Dele af vandløbene er blevet optaget som offentligt kloakanlæg. 

Det drejer sig om Båder Bæk, Rumlebæk, Vilders Bæk, afløbet fra Hørkær Mose samt 
Knivholt Bæk i Frederikshavn by samt Buttergrøften, Grøft nord samt tilløb til Grøft nord i 
Skagen by. 

Den administrative behandling af vandløb og kloakanlæg er forskellig, idet vandløb hører 
under vandløbslovgivningen, og kloakanlæg hører under miljøbeskyttelsesloven. Det er 
derfor væsentligt, at klassifikationen af de enkelte strækninger er entydig. 

Afgørelsen af om en strækning er vandløb eller kloak bygger på en gennemgang af ken-
delser, deklarationer, byrådsbeslutninger samt en udtalelse fra Miljøstyrelsen. 

Båder Bæk er privat vandløb fra udspringet ved gården Købstrup og til rørlægningen lige 
vest for Hørkærstien. Herfra og til udløbet i Lumskebugten er den offentlig kloakanlæg. 
Bassinet, der ligger mellem Toftegårdsvej og Suderbovej, har Frederikshavn Spildevand 
ret til at benytte og pligt til at vedligeholde. Frederikshavn Spildevand anvender den rør-
lagte strækning til aflastning fra 8 overløbsbygværker samt separat regnvand fra større 
områder. 

Rumlebæk er privat vandløb fra udspringene i Fylleled Skov og Gl. Kilden til rørlægnin-
gen ca. 250 meter vest for Bangsbovej mellem Gærumvej og Donbækvej. Herfra og til ud-
løbet umiddelbart nord for Centralrenseanlægget på Saltebakken er den offentlig kloakan-
læg. Frederikshavn Spildevand anvender den rørlagte strækning til aflastning fra 1 over-
løbsbygværk samt separat regnvand fra mindre områder. 

Vildersbæk er offentlig kloakanlæg 1.050 meter før rørlægningen ved rundkørslen Flade 
Engvej / Skagensvej. Herfra og til udløbet i den sydlige ende af Rønnerhavnen er den li-
geledes offentlig kloakanlæg. At Vildersbæk betegnes som et offenltig kloakanlæg beror 
på en byrådsbeslutning fra 7. februar 1991. Frederikshavn Spildevand anvender den rør-
lagte strækning til separat regnvand fra Krogen og Sindallund mv. 

Afløb fra Hørkær Mose er offentlig kloakanlæg på strækningen fra mosen og til rørlæg-
ningen ved Enighedsvej (350 meter). Dette fremgår af Byrådsbeslutning fra 7. februar 
1991.  

Knivholt Bæk er offentlig kloakanlæg fra rørlægningen nord for Knivholt Hovedgård og 
vest for Perspektivvej indtil udløbet i Lerbækken. Det er regnvand fra det nuværende og 
planlagte industriområder vest for Knivholtvej, der ledes til regnvandsledningen. 

Tilløb til Grøft nord er offentlig kloakanlæg fra regnvandspumpestationen på Minkvej 32 
og ca. 330 m mod nord, og det anvendes til afledning af separat regnvand fra boligområ-
det i Banke-kvarteret og på Skagen Nordstrand. 

Grøft nord er offentlig kloakanlæg fra Tilløb til Grøft nord og ca. 310 m mod øst frem til 
Buttergrøften.  

Buttergrøften er offentlig kloakanlæg fra rundkørslen ved Buttervej/Bøjlevej og frem til 
udløbet på Skagen Nordstrand. Buttergrøften anvendes til afledning af separat regnvand 
samt nødoverløb fra Skagen Renseanlæg. 
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11 SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND  

I dette kapitel beskrives bortskaffelsen af spildevand i det åbne land i Frederikshavn 
Kommune, uden for de offentligt kloakerede oplande. 

I afsnit 12.15 beskrives Frederikshavns Kommunes administrative retningslinier ved-
rørende håndteringen af spildevandsrensningen i det åbne land. 

Status 
I Frederikshavn Kommune er der ca. 6.770 ejendomme (maj 2009), som ikke er tilslut-
tet offentlig kloak. Afløbsforholdene for disse ejendomme fremgår af figur 11.1. 

Figur 11.1 Afløbsforhold for ejendomme uden for de offentligt kloakerede oplande i Frederiks-
havn Kommune (BBR, maj 2009). 

 
 
 
 
 

11.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I UDPEGEDE OPLANDE 

Nordjyllands Amt har tidligere vurderet, at vandkvalitetsmålsætningen for en række 
vandløb og søer ikke kunne overholdes på grund af spildevandsudledninger fra de en-
keltbeliggende ejendomme i det åbne land. For at forbedre vandkvaliteten for disse 
vandområder vedtog Folketinget i 1997 en lov om forbedret rensning af spildevand fra 
ejendomme i det åbne land (uden for de kloakerede oplande). 

Loven omfatter særlige forureningsfølsomme vandløb og søer med tilhørende oplande, 
der blev udpeget af de tidligere amter i forbindelse med regionplanlægningen. I Vand-
planen for Nordlige Kattegat og Skagerrak 2009-2015 er udpegningerne videreført 
uændret.  

  

6 
175 

2.786 

2.143 

345 

5 2 4 23 

271 

1.005 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

A
n
ta

l 
e
je

n
d
o
m

m
e

 

Fakta: Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige  

landets bygninger og boliger. Registret blev oprettet i 1977. Grundejerne er selv forpligtet til at  
indberette nye oplysninger til BBR. 
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Udpegning af oplande 
I Regionplan 2005 er der udpeget forureningsfølsomme vandløb og søer med tilhøren-
de oplande. Disse oplande fremgår af temaplanerne, tegn.nr. 3.00-3.05, og er i 
Vandplanen angivet som baseline.  

I samtlige af de udpegede oplande skal der ske en forbedret rensning af spildevandet 
fra enkeltejendommene, med det formål at opnå en højere grad af opfyldelse af 
kvalitetsmålsætninger for vandløb og søer.  

Inden for de udpegede oplande skal spildevandet fra ejendomme med udløb til de ud-
pegede vandløb/vandløbsstrækninger som minimum renses, svarende til den rense-
klasse, der er angivet for det udpegede opland (jf. tabel 11.1). Renseklassen angiver et 
højest tilladeligt forureningsniveau og en tilhørende rensegrad for organisk stof (målt 
som BI5), fosfor og kvælstof (angivet som nitrifikationsgraden). 

Tabel 11.1 Renseklasser med tilhørende rensegrader. 

Renseklasse Organisk stof (BI5) Total fosfor Nitrifikation 

O 90 % - - 

SO 95 % - 90 % 

OP 90 % 90 % - 

SOP 95 % 90 % 90 % 

O: Reduktion af organisk stof. 
SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation. 
OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor. 
SOP: Skærpet reduktion af organisk stof og total fosfor. 

De udpegede oplande er opdelt i to kategorier: 

1. Prioritetsoplande, som betyder, at samtlige ejendomme, der udleder spildevand 
inden for disse oplande, som minimum skal rense spildevandet til den angivne ren-
seklasse. 

2. Prioritetsoplande, som betyder, at samtlige ejendomme, der udleder spildevand 
inden for disse oplande, skal rense spildevandet til den angivne renseklasse, så-
fremt igangsatte tiltag ikke medfører en tilstrækkelig bedring af vandløbskvaliteten. 
 

I Regionplan 2005 er der for Frederikshavn Kommune udpeget en række oplande (1.  
prioritetsoplande) alle med rensekrav svarende til renseklasse O.  

Inden for disse  udpegede oplande er ejendommenes afløbsforhold fordelt som det 
fremgår af figur 11.2. 
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Figur 11.2 Afløbsforhold for ejendomme inden for de udpegede oplande i Frederikshavn Kom-
mune (BBR maj 2009). 

 

Afløbsforholdene i figur 11.2 er baseret på oplysninger fra BBR (maj 2009) og derfor 
ikke et udtryk for konkrete undersøgelser af de enkelte ejendomme. 

Såfremt fremtidige registreringer af ejendommens afløbsforhold viser, at der i forhold til 
nærværende Spildevandsplan er yderligere ejendomme, som udleder spildevand til et 
forureningsfølsomt vandløb eller sø i et udpeget opland, vil disse ejendomme ligeledes 
være omfattet af kravet om forbedret spildevandsrensning i henhold til renseklassen for 
oplandet.  

Eksempler på rensemetoder 
For ejendomme i det åbne land (uden for de kloakerede oplande) findes en række ren-
semetoder (anlægstyper), der kan opfylde kravene for de enkelte renseklasser, jf. tabel 
11.2. 

Tabel 11.2 Rensemetoder, der opfylder de enkelte renseklasser. 

Rensemetode Renseklasser 

O OP SO SOP 

Nedsivningsanlæg     

Biologisk minirenseanlæg 
(afhængig af typegodkendelse) 

    

Samletank     

Pileanlæg     

Sandfilter  -  - 

Rodzoneanlæg  - - - 

 
På baggrund af opgørelsen i figur 11.2 overholder en stor del af ejendomme i de ud-
pegede oplande således renseklasse O. Opgørelsen i figur 11.2 er dog baseret på et 
BBR-udtræk (maj 2009), som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de fakti-
ske forhold på indeværende tidspunkt.  
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Frederikshavn Kommune har ikke en generel holdning til anvendelsen af rensemetoder 
fra den spredte bebyggelse i det åbne land. Alle godkendte rensemetoder accepteres. 
Den mest udbredte rensemetode i det åbne land er dog nedsivning af spildevandet, 
med mindre dette strider i mod vandindvindingsinteresser (se afsnit 5.3). 

Såfremt nedsivning ikke er mulig på grund af jordbunds- eller grundvandsforhold, skal 
der gennemføres en anden type rensning, som er nødvendig for at opfylde renseklas-
sen for vandområdet. 

Ejendomme der mangler forbedret spildevandsrensning 
I bilag G findes en liste over ejendomme i de udpegede oplande, som pt. mangler at 
forbedre spildevandsrensningen i henhold til renseklassen for oplandet.  

  



 
 
 

Frederikshavn Kommune – Spildevandsplan 2012-2016 
 

  Side  58 
   
 

 

11.2 SPILDEVANDSRENSNING UDEN FOR UDPEGEDE OPLANDE 

Spildevand fra ejendomme uden for kloakerede områder og uden for de udpegede op-
lande skal enten renses inden udledning til vandområde eller bortskaffes ved nedsiv-
ning, hvor det er muligt og ikke strider mod grundvandsinteresserne. 

I forbindelse med ansøgninger om ombygninger eller afløbstekniske ændringer for dis-
se ejendomme vurderer Frederikshavn Kommune ejendommens afløbsforhold.  

For disse ejendomme vil der som minimum blive stillet krav om, at bundfældningstan-
ken overholder Dansk Standards (DS 440) normkrav til størrelse og udformning, og at 
bundfældningstanken drives efter de til enhver tid gældende normer og retningslinier 
herom. Ifølge disse skal en bundfældningstank som minimum have 2 kamre og et vo-
lumen svarende til, at der kan tilbageholdes den mængde bundslam og flydeslam, som 
antallet af beboere i ejendommen producerer på et år. Det krævede volumen for 1-5 
personer er 2.000 liter og for 6-10 personer 4.000 liter. 

Nye spildevandsanlæg skal som minimum rense svarende til renseklasse O. 

Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan kommunen påby-
de, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. 

11.3 BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND FRA MINDRE LANDSBYSAMFUND 

Der er aktuelt ikke planer om offentlig kloakering af nuværende ukloakerede landsby-
samfund uden for de offentligt kloakerede oplande i Frederikshavn Kommune.  

11.4 TØMNINGSORDNING FOR HUSTANKE 

En af de væsentligste forudsætninger for, at spildevandsanlæggene på ejendomme 
uden for de kloakerede områder fungerer tilfredsstillende er, at der foretages en regel-
mæssig tømning af ejendommenes hustanke (septiktanke, trixtanke og lignende bund-
fældningstanke). 

Som led i den generelle indsats for at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land 
og dermed beskytte overfladevand og grundvand mod spildevandsforurening, beslutte-
de Frederikshavn Byråd i 2008 at indføre en obligatorisk tømningsordning for alle ejen-
domme med hustanke, der ikke er tilsluttet offentligt kloak (se afsnit 12.14). 
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11.5 SPILDEVANDSAFLEDNING FRA SOMMERHUSOMRÅDER 

Sommerhusområderne i Frederikshavn Kommune rummer ca. 4.300 sommerhuse, 
som for den langt overvejende del renser spildevandet via bundfældningstanke og 
nedsivningsanlæg. 

En række af kommunens sommerhusområder er beliggende i lavtliggende områder. 
Disse områder er særligt udsat, når vandstanden i havene samt grundvandsstanden 
forventes at stige i fremtiden som følge af klimaændringerne. Stigende vandstand vil 
dels øge risikoen for oversvømmelser og dels forringe muligheden for en effektiv og 
hygiejnisk afledning og rensning af spildevand fra lavt beliggende sommerhuse. 

I sommerhusområderne Bratten og Napstjert er der konstateret problemer med nedsiv-
ning af spildevand og regnvand pga. periodevis høj grundvandsstand. Ikke fungerende 
nedsivningsanlæg kan således påvirke vandkvaliteten i vandområderne, i de internati-
onale naturbeskyttelsesområder og i kystvandene, negativt. Frederikshavn Kommune 
vil på den baggrund løbende vurdere behovet for kloakering eller andre tiltag i disse og 
eventuelt andre sommerhusområder ud fra de oplevede problemer med nedsivning af 
spildevand, samt eventuelle miljømæssige påvirkninger af grøfter, vandløb og kystvan-
de. 

En eventuel kloakering af sommerhusområder forudsætter, at der forinden udarbejdes 
og godkendes et tillæg til Spildevandsplanen. 

Sommerhusejerne kan iværksætte løsninger på privat initiativ, som f.eks. en kloakering 
af sommerhusområderne via de enkelte grundejerforeninger. Grundejerne kan efterføl-
gende forhandle med Frederikshavn Spildevand A/S om en eventuel overtagelse af det 
fællesprivate kloakanlæg, jf. vilkårene i betalingsvedtægten. 

En alternativ løsning kunne være at sænke grundvandsstanden lokalt i de grundvands-
lidende sommerhusområder, således der kan opnås tilstrækkelig afstand fra nedsiv-
ningsanlæg til grundvandspejl. Denne løsning kunne foranstaltes ved etablering af pri-
vate pumpelaug i henhold til Vandløbsloven. 

Stranden ved Lyngså har gentagne gange været plaget af høje koncentrationer af fækale 
bakterier i badevandet. Der har været fokus på det nærliggende Lyngså Sommerhusom-
råde. For at finde kilden har Frederikshavn Kommune iværksat en undersøgelse som skal 
be- eller afkræfte om sommerhusområdet er kilden til de fækale bakterier i badevandet.  

Undersøgelsen som blev afsluttet i foråret 2012 konkluderer, at de fækale kilder som på-
virker badevandet ved Lyngså Strand er nedbørsafhængige, og DNA analyser viser, at de 
fækale kilder stammer fra kvæg og andre dyr i oplandet.  
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12 ADMINISTRATIVE FORHOLD 

12.1 BETALINGSVEDTÆGT 

Betalingsvedtægten har til formål at angive betalingsreglerne for opkrævning af de for-
skellige takster og bidrag til finansiering af etablering, drift og vedligeholdelse af de of-
fentlige spildevandsanlæg. Vedtægten gælder for både eksisterende og fremtidige 
spildevandsanlæg.  

Betalingsvedtægten gælder for alle ejendomme, som er tilsluttet det offentlige spilde-
vandsanlæg eller på anden måde tilknyttet Frederikshavn Spildevand A/S. 

I medfør af Vandsektorloven og Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er 
det fra og med 2011 Frederikshavn Spildevand A/S, der udarbejder betalingsvedtæg-
ten, herunder fastlægger takster og bidrag. Byrådet skal efterfølgende godkende tak-
ster og bidrag. 

De fastsatte takster og bidrag skal endvidere overholde et prisloft, der bliver fastsat af 
forsyningssekretariat.  

Den gældende betalingsvedtægt samt takstbladet (med takster og bidrag) kan ses på 
Forsyningens hjemmeside (www.forsyningen.dk). 

12.2 OFFENTLIG OG PRIVAT KLOAK 

Ved offentlige spildevandsanlæg forstås renseanlæg, kloakledninger, pumpestationer, 
bygværker, bassiner, udløb m.m. i Frederikshavn Kommune, hvor Frederikshavn Spil-
devand A/S har ansvaret for anlæggenes etablering, drift og vedligeholdelse. 

Det offentlige spildevandsanlæg omfatter ikke anlæg, der udelukkende fungerer som 
vejafvandingsanlæg. Disse anlæg ejes, drives og vedligeholdes af vejejerne. Flere ste-
der i kommunen er det for nuværende uafklaret, om konkrete anlæg er kloakanlæg el-
ler vejafvandingsanlæg.  

Renseanlæg i det åbne land, der etableres via kontraktligt medlemskab af Frederiks-
havn Spildevand A/S er privat ejet, men drives og vedligeholdes af Frederikshavn Spil-
devand A/S. 

Alle øvrige spildevandsanlæg er private, herunder stikledninger eller renseforanstalt-
ninger på privat grund. 

Fællesprivate spildevandsanlæg 
I tilfælde af, at flere ejendomme har fælles anvendelse af ét privat spildevandsanlæg, 
betegnes dette fællesprivat. 

Ved etableringen af et nyt fællesprivat spildevandsanlæg skal der i henhold til spilde-
vandsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, oprettes et spildevandslaug til varetagelse af an-
læggets etablering, drift og vedligeholdelse. Vedtægter for spildevandslauget tinglyses 
på de relevante ejendomme efter godkendelse hos Frederikshavn Kommune. Kommu-
nen kan stille et udkast til vedtægter til rådighed for kommende spildevandslaug. 

Fællesprivate spildevandsanlæg kan, hvis begge parter er enige, overtages af Frede-
rikshavn Spildevand A/S i henhold til de vilkår, der fremgår af betalingsvedtægten. Ved 
offentlig overtagelse af fællesprivate spildevandsanlæg er eventuelle indbyrdes mel-
lemværender mellem medlemmerne af det fællesprivate spildevandsanlæg Frederiks-
havn Spildevand A/S uvedkommende. 

Frederikshavn Spildevand A/S’s forsyningspligt over for de fællesprivate spildevands-
anlæg er ét sæt stik. 
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Stormatrikler 
Stormatrikler er matrikler, der består af flere bolig- eller erhvervsenheder indenfor 
samme matrikel. Såfremt en stormatrikel ønskes udmatrikuleret i flere mindre matrikler, 
vil Frederikshavn Spildevand A/S som udgangspunkt have forsyningspligt overfor alle 
udstykkede matrikler. Dette giver ofte anledning til problemer i forhold til overtagelse af 
det eksisterende interne kloaksystem, placering af nye ledninger, tilslutning til offentlig 
kloak, tinglysning mv. Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S vil 
derfor fremme løsninger, der medfører, at kloakanlægget ved udstykning af stormatrik-
ler overgår til at være fællesprivate kloakanlæg, som beskrevet i afsnittet ”Fællespriva-
te spildevandsanlæg”. 

Byggemodninger 
Ved byggemodninger er det normalt Frederikshavn Spildevand A/S, der etablerer det 
offentlige spildevandsanlæg. 

12.3 FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER FOR GRUNDEJERE OG SPILDEVAND A/S 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 fastlægger Frederikshavn Kommune via Spil-
devandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spilde-
vandsanlæg samt de konkrete vilkår i den forbindelse. 

Når kommunen i Spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, 
er der tilslutningspligt, når der er ført stikledning(er) frem til den private grundgrænse, 
jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.  

Inden for et i Spildevandsplanen fastlagt kloakopland er Frederikshavn Spildevand A/S 
forpligtet til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget frem 
til privat grundgrænse, mens grundejeren er forpligtet til for egen regning at bekoste 
udførelse, drift og vedligeholdelse af privat kloakanlæg på egen grund. 

Ifølge ”Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg” er det i den administrative 
praksis fastslået, at en grundejer skal have mulighed for at kunne aflede sit spildevand 
fra stueplan ved gravitation (spildevand skal kunne løbe af sig selv), og at det som led i 
forsyningspligten er Frederikshavn Spildevand A/S, der skal bekoste de foranstaltnin-
ger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved 
gravitation. 

  
Forvaltningen af forsyningspligten hos Frederikshavn Spildevand A/S 

Frederikshavn Spildevand A/S sikrer, at alle tilsluttede grundejere kan aflede deres spildevand fra 
stueplan via gravitation (vand skal kunne løbe af sig selv i kloakken). Selvom lægningsdybden for det 
offentlige kloakanlæg ofte muliggør afledning af spildevand fra kældre, er det den private grundejers 
eget ansvar at sikre sig mod gener, såfremt denne ønsker at aflede spildevand fra kælder. 

Inden for det offentlige kloakopland anviser Frederikshavn Spildevand A/S et tilslutningspunkt til det  
offentlige kloaksystem. 

I kloakoplande med fælleskloak (enstrenget kloaksystem) fører Frederikshavn Spildevand A/S ét stik 

frem til skellet for den matrikulære grundgrænse (eller det fællesprivate kloakanlæg). Det er tilladt at 
aflede vand fra omfangsdræn (jf. afsnit 8.1) til det offentlige spildevandsanlæg. Tag- og overfladevand 
fra befæstede arealer må tilsvarende afledes til det offentlige spildevandsanlæg, men ejendommen vil 
som udgangspunkt få stillet krav om maksimal afledning af regnvand (jf. afsnit 12.8). 

I kloakoplande med spildevandskloak (enstrenget kloaksystem) fører Frederikshavn Spildevand A/S 

ét stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse (eller det fællesprivate kloakanlæg). Der må 
kun ledes sanitært spildevand og processpildevand til spildevandskloakken. Tag- og overfladevand fra 
befæstede arealer samt drænvand skal afledes/nedsives på privat foranstaltning. 

I kloakoplande med separatkloak (tostrenget kloaksystem) fører Frederikshavn Spildevand A/S ét 

stik til spildevand og ét stik til overfladevand (regnvand) frem til skellet for den matrikulære grund-
grænse (eller det fællesprivate kloakanlæg). Der må kun ledes sanitært spildevand og processpilde-
vand til spildevandsledningen. Tag- og overfladevand fra befæstede arealer samt drænvand (fra om-
fangsdræn) skal afledes til regnvandsledningen, men ejendommen vil som udgangspunkt få stillet 
krav om maksimal afledning af regnvand (jf. afsnit 12.8). 
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Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, vil Frederikshavn Kommune 
påbyde ejeren, at denne lader en tilslutning af ejendommen foranstalte. 

Tilsvarende gælder, at ejere af ejendomme i oplande, som i henhold til Spildevands-
planen planlægges separatkloakeret, er forpligtet til efter påbud fra Frederikshavn 
Kommune at gennemføre en separering af regn- og spildevand på egen grund, jf. afsnit 
12.9. 

12.4 TILLADELSE TIL TILSLUTNING AF SPILDEVAND 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28 meddeler Frederikshavn Kommune til-
ladelse til tilslutning af spildevand til offentlige spildevandsanlæg samt der tilhørende ud-
løbsledninger. 

Kommunen meddeler ligeledes tilladelse til tilslutning af spildevand til private spilde-
vandsanlæg inden for det private anlægs kapacitet, når spildevandet efterfølgende ledes 
til et offentligt spildevandsanlæg. 

Der er normalt ikke behov for en egentlig tilslutningstilladelse for almindeligt husspilde-
vand. Spildevand fra f.eks. offentlige institutioner, særligt sygehuse, anses i denne forbin-
delse ikke som almindeligt husspildevand, og for denne type institutioner vil det være 
nødvendigt at kræve en tilslutningstilladelse med specificerede vilkår. 

Ved tilslutning af andet spildevand end almindeligt husspildevand skal ejeren søge om til-
slutningstilladelse ved Frederikshavn Kommune. I ansøgningen er det nødvendigt, at eje-
ren fremlægger den fornødne dokumentation om forhold af betydning for spildevandspro-
duktionen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Frederikshavn Kommune kan annullere en gældende tilslutningstilladelse, såfremt det på-
vises, at afledningen af spildevand ikke er miljømæssig forsvarlig. 

12.5 PROCESSPILDEVAND 

Virksomheder skal have en tilslutningstilladelse for at tilslutte processpildevand til det 
offentlige kloaksystem samt udledningstilladelse for udledning til vandområde eller ud-
spredning på landbrugsjord. 

Som myndighed skal Frederikshavn Kommune meddele tilladelse samt definere vilkå-
rene for disse tilslutningstilladelser, jf. afsnit 12.4. 

Frederikshavn Kommune har samtidig tilsynspligt over for de pågældende virksomhe-
der. 

Virksomheder med direkte privat tilslutning til renseanlæg  
Betalingsloven åbner mulighed for, at virksomheder, der etablerer og driver egen spil-
devandsledning frem til et offentligt renseanlæg, alene betaler for brugen af rensean-
lægget. Såfremt en virksomhed i kommunen måtte henvende sig med ønske herom, er 
Frederikshavn Spildevand A/S således indstillet på at overveje denne mulighed. 

Indhold i tilslutningstilladelse: 

o Grundlag og lovgivning samt lokalitet (adresse) for ansøger. 

o Angivelse af krav til vandmængder og stofindhold (næringssalte, organisk stof, miljøfremmede stof-
fer og tungmetaller). 

o Angivelse af vilkår for egenkontrol (prøveudtagning og analysemetoder). 

o Angivelse af krav om simple renseforanstaltninger som f.eks. fedt- eller olie-/benzinudskillere. 

o Angivelse af eventuelle driftskrav som f.eks. tømnings- eller tilsynshyppighed. 

o Angivelse af kriterier for revision af tilladelsen, herunder tidsperiode, klagemulighed m.v. 
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12.6 FILTERSKYLLEVAND FRA VANDVÆRKER 

Vandværker skal have tilladelse til afledning af filterskyllevand (fra rensning af filtre) til 
offentlig kloak eller til udledning til vandområde. 

Der gælder i øvrigt samme forhold som for processpildevand (jf. afsnit 12.5). 

12.7 AFVÆRGEVAND 

I tilfælde af jordforurening kan en foranstaltning være en afværgepumpning af forurenet 
grundvand (afværgevand). Entreprenøren eller bygherren skal have tilladelse til afled-
ning af afværgevand til offentlig kloak eller til udledning til vandområde. 

Der gælder i øvrigt samme forhold som for processpildevand (jf. afsnit 12.5). 

12.8 TILLADELSE TIL TILSLUTNING AF REGNVAND 

Ejendomme beliggende i nye kloakoplande vil som udgangspunkt få stillet krav om mak-
simal afledning af regnvand (tag- og overfladevand fra befæstede arealer) fra matriklen til 
offentlig kloak.  

Kravene defineres som en maksimal tilladelig befæstelsesgrad for matriklen i forhold til 
områdetypen for kloakoplandet, jf. tabel 12.1. 
 
Tabel 12.1 Maksimalt tilladelige befæstelsesgrader i nye kloakoplande. 

Områdetype Max. 

befæstelsesgrad 
(%) 

Boligområde: 

   Åben lav (parcelhuskvarter) 

   Tæt-lav (rækkehuse) 

   Jordbrugsparceller 

   Landsbyer 

   Sommerhuse 

 

30 

35 

25 

30 

20 

Erhvervsområde: 

   Blandet erhvervsområde 

   Industriområde 

   Havneområde 

 
40 

50 

50 

Område til offentlige formål (institutioner, skoler mv.) 50 

 

Såfremt befæstelsesgraden for den enkelte matrikel overskrider den maksimalt tillade-
lige befæstelsesgrad for kloakoplandet, skal regnvand forsinkes eller nedsives på egen 
grund, svarende til den maksimal afledte vandmængde til offentlig kloak ikke er større 
end den afledte vandmængde ved en maksimal tilladelig befæstelsesgrad. 

Ejendomme beliggende i eksisterende kloakoplande kan ligeledes få stillet krav om mak-
simal afledning af regnvand. Kravene stilles i henhold til de maksimale befæstelsesgrader 
for kloakoplandene og gives som påbud, jf. Miljøbeskyttelsesloven, efter en konkret vurde-
ring i hvert enkelt tilfælde. Grundlaget for vurderingen vil være de befæstelsesgrader, som 
er angivet i Spildevandsplanens skemadel (bilag B). 

12.9 OMKLOAKERING FRA FÆLLESKLOAK TIL SEPARATKLOAK 

I forbindelse med omkloakering af offentlig fælleskloak til separatkloak, vil Frederiks-
havn Kommune i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og såfremt det fremgår af Spilde-
vandsplanen, påbyde grundejerne at foretage separatkloakering på egen grund.  
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Ved en omkloakering udskifter Frederikshavn Spildevand A/S det offentlige enstrenge-
de fællessystem med et nyt tostrenget separatsystem og fører ét spildevandsstik og ét 
regnvandsstik frem til ejendommenes grundgrænse.          

De pågældende grundejere er herefter, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 30, for egen reg-
ning forpligtet til at adskille regn- og spildevand på egen grund i separate kloaksyste-
mer og tilslutte sig de til grundgrænsen fremførte offentlige stikledninger. 

Tidsfristen for omkloakering på egen grund fastsættes af Frederikshavn Kommune og 
vil fremgå af kommunens påbud.  

12.10 OFFENTLIG KLOAKANLÆG PÅ PRIVAT AREAL 

I forbindelse med etablering af nye kloakoplande, ved udvidelser og ændringer af eksi-
sterende kloakoplande samt ved etablering af afskærende ledningsanlæg kan det være 
nødvendigt at etablere offentligt kloakanlæg (ledninger, bassiner, pumpestationer 
m.m.) på private arealer. 

I denne situation kan der indgås en frivillig aftale med de berørte grundejere angående 
placeringen af kloakanlægget. Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med 
grundejeren, har Frederikshavn Kommune berettigelse til at foretage en ekspropriation 
til anlægget med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. 

Den præcise placering af kloakanlægget fastlægges normalt først i forbindelse med de-
tailprojekteringen af anlægget. 

Deklaration vedrørende kloakanlæg 
Generelt skal offentlige kloakanlæg, etableret uden for offentligt vejareal, sikres ved 
tinglysning af deklaration på de berørte matrikler. Deklarationen skal beskrive den er-
hvervelse af ejendomsret til arealer, begrænsning i brugsret eller rådighedsindskrænk-
ning, der er opnået med aftalen/ekspropriationen. Grundejere, der vil blive berørt af 
dette, og som pålægges servitut, kontaktes skriftligt når der foreligger et projektforslag 
for det planlagte kloakanlæg. 

Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom fast-
lægges følgende forhold for den berørte ejendom: 

 Rådighedsindskrænkninger (inden for deklarationsbæltet). 

 Adgangsforhold til kloakanlæg. 

 Ulemper, retablering, evt. erstatning. 

12.11 FUNKTIONSKRAV OG DIMENSIONERINGSKRITERIER FOR NYE KLOAKKER 

Kloaksystemets væsentligste funktion er at bortlede regn- og spildevand fra de kloake-
rede områder til mindst mulig gene for borgerne.  

Det er ikke muligt at undgå opstuvninger og oversvømmelser i det offentlige kloaksy-
stem i forbindelse med alle regnhændelser, men Frederikshavn Spildevand A/S til-

Separatkloakering af et fælleskloakeret opland vil typisk være begrundet af: 

o at et overløbsbygværk i kloakoplandet belaster et højt målsat vandområde i et omfang, så vand-
kvalitetsmålsætningen ikke kan opfyldes. 

o at det eksisterende fællessystem er så nedslidt, at der generelt er behov for udskiftning. 

o at risikoen for opstuvninger i kældre og på terræn, kan reduceres væsentligt. 

o at den hydrauliske belastning af nedstrøms beliggende kloaksystemer, pumpestationer, rense-
anlæg m.v. kan reduceres. 

o at kloakoplandet ønskes afskåret via en transportledning til et centralt renseanlæg, uden samtidig 
at øge aflastningerne (fra et overløbsbygværk) til et lokalt vandområde. 
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stræber at nedbringe omfanget til et acceptabelt niveau. Endvidere søges der truffet 
foranstaltninger i forhold til at begrænse de afledte gener mest muligt, når kloakanlæg-
gets kapacitet overskrides. 

For at sikre et korrekt og ensartet dimensioneringsgrundlag for nye offentlige kloaksy-
stemer, har Frederikshavn Spildevand A/S udarbejdet en ”Projektbog for kloakfornyel-
se”, der bl.a. beskriver de funktionskrav og dimensioneringskriterier, som anvendes 
ved dimensionering af nye kloakanlæg, herunder kloakanlæg, der omlægges i forbin-
delse med kloakfornyelse. 

12.12 UDLEDNINGS- OG NEDSIVNINGSTILLADELSER 

Frederikshavn Kommune administrerer udlednings- og nedsivningstilladelser i henhold 
til Miljølovgivningen og Vandplanens retningslinjer. 

Det er ejeren af et regn- eller spildevandsudløb, der skal ansøge om udledningstilladelse i 
tilfælde af nye eller ændrede udledninger. 

Ved ansøgning om udledningstilladelse for såvel offentlige som private udløb skal der fo-
religge oplysninger fra ansøger, som gør det muligt for Frederikshavn Kommune at ind-
rapportere data til Danmarks Miljøportal. 

   

12.13 TØMNINGSORDNING FOR HUSTANKE 

Frederikshavn Kommune har indført en obligatorisk ordning for tømning og bortkørsel 
af indholdet fra alle hustanke uden for kloakoplande i Frederikshavn Kommune. Tøm-
ningsordningen er primært indført med det formål at forbedre vandmiljøet i Frederiks-
havn Kommune til gavn for alle borgere. 

Tømningsordningen er vedtaget af Frederikshavn Byråd den 26. marts 2008, og trådte 
i kraft 1. maj 2008. Den 1. januar 2010 overtog Frederikshavn Spildevand A/S admini-
strationen af tømningsordningen. 

Den kommunale tømningsordning omfatter alle hustanke i Frederikshavn Kommune 
(med undtagelse af hustanke på Hirsholmene), som ikke er tilsluttet offentlig kloak og 
som leder spildevand til hustanke.  

Den kommunale tømningsordning omfatter pr. maj 2014 i alt ca. 5.800 hustanke. 

Med hustanke forstås septiktanke, trixtanke og lignende bundfældningstanke, men ikke 
samletanke (tanke uden afløb), køkkenbrønde, fedtbrønde, fordelerbrønde, fedt- og 
olieudskillere, tørklosetter m.v. 

Som udgangspunkt tømmes tankene én gang årligt i perioden marts til december. Tan-
ke i sommerhusområderne tømmes som udgangspunkt hvert andet år og ikke i ferie-
perioderne.  

Slammet fra den kommunale tømningsordning afleveres af tømningsentreprenøren på 
fortrinsvis Frederikshavn renseanlæg, der har modtagefaciliteter for vogne med KSA-
system (Kombineret Slamsuger og Afvandingssystem). Slam fra slamsugere kan afle-
veres på renseanlæggene i Skagen, Frederikshavn og Sæby. 

De nærmere bestemmelser vedrørende den kommunale tømningsordning fremgår af 
det gældende ”Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommu-
ne”. Regulativet har til formål at sikre en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og 
bortskaffelse af slam samt forbedre funktionen og tilstanden af hustankene. 

En obligatorisk tømningsordning skal ifølge lovgivningen økonomisk hvile i sig selv, og 
må dermed ikke økonomisk påvirke øvrige tiltag på spildevandsområdet. Tømningsbi-
draget fremgår af Forsyningens takstblad. 
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12.14 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 

Nærværende afsnit omhandler Frederikshavn Kommunes administrative retningslinier 
for at gennemføre en forbedret spildevandsrensning i det åbne land.  

De generelle forhold vedrørende spildevandsrensning i det åbne land er beskrevet i 
kapitel 11. 

Påbud om forbedret rensning 
De ejendomme, der udleder spildevand til de udpegede forureningsfølsomme vandløb, 
vil modtage et påbud fra Frederikshavn Kommune om forbedret spildevandsrensning 
for ejendommen. Spildevandsrensningen for ejendommen skal som minimum opfylde 
den pågældende renseklasse for et udpeget opland. 

Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes 
til ophør. Sker dette ikke, kan grundejeren ved dom pålægges tvangsbøder indtil på-
buddet efterkommes, da det er strafbart at tilsidesætte et påbud. 

De udpegede vandløbsoplande i Frederikshavn Kommune og tilhørende rensekrav 
fremgår af afsnit 11.1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vandplanen forudsætter at der er gennemført forbedret spildevandsrensning senest 
30. oktober 2016. 

 Lovhjemmel for påbud er opfyldt gennem de tidligere amters Regionplaner, og Vand-
plan Nordlige Kattegat og Skagerrak 2009-2015, samt Frederikshavn Kommunes kort-
lægning af spildevandsudledningerne i oplandene. 

Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne, skal dette påbud varsles i henhold til 
Miljøbeskyttelsesloven (kapitel 10). Først herefter meddeles det egentlige påbud om 
forbedret rensning for ejendommen. 

I forbindelse med udstedelse af påbud skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed 
for kontraktligt medlemskab af Frederikshavn Spildevand A/S, jf. ”Vejledning om beta-
lingsregler for spildevandsanlæg”. Det er frivilligt for grundejeren, om denne vil tage i 
mod tilbuddet. Samtidig orienteres grundejeren om, hvordan kommunen vil sikre, at 
rensekravet bliver opfyldt, såfremt grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt 
medlemskab af Frederikshavn Spildevand A/S – altså hvilken renseløsning kommunen 
vil vælge. 

Tilbuddet kan kun gives til helårsboliger med eksisterende udledninger af husspilde-
vand og ikke andre afledningsformer. Tilbudsforpligtelsen gælder ikke for ejere af 
sommerhuse og erhvervsejendomme, og kan heller ikke anvendes ved etablering af 
fælles private spildevandsanlæg. 

Konstateres der ulovlige udledninger af spildevand vil der tilsvarende ikke blive givet 
tilbud om kontraktligt medlemskab af Frederikshavn Spildevand A/S. 

Hvad kan grundejerne gøre? 
Når den enkelte grundejer modtager et påbud om forbedret spildevandsrensning for 
ejendommen, har vedkommende grundejer tre valgmuligheder: 

Der meddeles påbud om forbedret rensning, hvis følgende forhold er gældende: 

o Vandområdet er forurenet, så den vedtagne vandkvalitetsmålsætning ikke er opfyldt. 

o Ejendommens afløbsforhold og udledningspunkt er dokumenteret. 

o Ejendommen bidrager til en forurening af det pågældende vandområde i et udpeget opland. Det 
er ikke afgørende for et påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af vandområdet 
er lille eller stor, idet ingen ejendom har ret til at forurene i et vist omfang. Modtageren af påbud-
det kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening skal være dokumente-
ret via konkrete målinger eller analyser. 
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Ved valgmulighed 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder 
selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. 

Ved valgmulighed 2 og 3 skal grundejeren, ud over tilslutnings- og vandafledningsbi-
drag, afholde udgifter til eksempelvis ombygning/renovering af bundfældningstank (så 
gældende krav overholdes), samt driftsudgifter til eksempelvis strøm og vand til den 
valgte renseløsning, omlægning af kloakledninger samt forsikring af renseløsningen. 

Generelt er alle ejendomme i det åbne land med spildevandsafledning omfattet af 
kommunens obligatoriske tømningsordning (jf. afsnit 12.13). Ved valgmulighed 1 er det 
grundejeren selv, der afholder udgifterne til tømning af hustanke i henhold til kommu-
nens tømningsregulativ. Ved valgmulighed 2 og 3 er det derimod Frederikshavn Spil-
devand A/S, som forestår driften af renseløsningen, og dermed afholder udgifterne til 
tømning af hustanke. 

For alle tre valgmuligheder skal grundejeren selv sørge for bortledning af regnvand 
(tag- og overfladevand). 

12.15 ANVENDELSE AF FEDTUDSKILLERE 

Virksomheder eller ejendomme, der under normal drift afleder fedt og olie i spilde-
vandet, skal have en fedtudskiller.  

Der kan være fastsat krav om fedtudskiller i tilslutningstilladelser eller i henhold til an-
den lovgivning i øvrigt. 

Fedtudskilleranlæg skal projekteres og udføres i overensstemmelse DS 432 og SBI 
Anvisning 185 (1997). Fedtudskillere dimensioneres endvidere ved anvendelse af 
DS/EN 858-1 og -2 med de modifikationer, der er foretaget i Rørcenteranvisning 005 
(marts 2000).  

For en fedtudskiller kan fungere optimalt, skal denne kontrolleres, vedligeholdes, tøm-
mes og renses regelmæssigt. 

12.16 ANVENDELSE AF OLIE- OG BENZINUDSKILLERE 

Virksomheder, der udleder olie- eller benzinholdigt spildevand samt overfladearealer, 
hvor der er risiko for olie-/benzinspild, skal have olie-/benzinudskiller.  

Der kan være fastsat krav om olie-/benzinudskillere i tilslutningstilladelser eller i hen-
hold til anden lovgivning i øvrigt. 

I Frederikshavn Kommune er der indført en tømningsordning for olie-/benzinudskillere. 

Olie-/benzinudskilleranlæg skal projekteres og udføres i overensstemmelse DS 432 og 
SBI Anvisning 185 (1997). Olie-/benzinudskillere dimensioneres endvidere ved anven-
delse af DS/EN 858-1 og -2 med de modifikationer, der er foretaget i Rørcenter-
anvisning 006 (marts 2004).  

Muligheder (for grundejeren) ved påbud om forbedret spildevandsrensning: 

1. Grundejeren ønsker ikke at modtage tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Frederikshavn 

Spildevand A/S. Ejeren sørger selv for at etablere en renseløsning, der overholder kravet til rense-
klasse. 

2. Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Frederikshavn Spildevand A/S. 

Frederikshavn Spildevand A/S finansierer, etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der 
vælges af Frederikshavn Spildevand A/S, men anlægget forbliver grundejerens ejendom. Ejeren be-
taler et standardtilslutningsbidrag og efterfølgende et årligt vandafledningsbidrag. 

3. Grundejeren tager imod tilbuddet, men foretrækker en anden renseløsning end den Frede-
rikshavn Spildevand A/S har valgt, men dog overholder kravet til renseklasse. Frederikshavn 

Spildevand A/S finansierer, etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Grundeje-
ren betaler et standardtilslutningsbidrag, et efterfølgende årligt vandafledningsbidrag samt den even-
tuelle prisforskel, der måtte være mellem den tilbudte og den ønskede renseløsning. 
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For en olie-/benzinudskiller kan fungere optimalt, skal denne kontrolleres, vedlige-
holdes, tømmes og renses regelmæssigt.  

12.17 LOVLIGGØRELSE AF ULOVLIGE SPILDEVANDSFORHOLD 

Hvis et kloak- eller spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssig forsvarligt, dvs. ikke 
opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat i henhold til Miljøbeskyttelsesloven eller 
de forudsætninger, der fremgår af Spildevandsplanen, kan Frederikshavn Kommune 
som tilsynsmyndighed påbyde, at der foretages de nødvendige forbedringer eller for-
nyelse af anlægget. 

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilslutningstilladelse, hvis 
de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. 

Såfremt en forurening ikke kan afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud 
imod en fortsat drift af anlægget. Medfører en forurening overhængende alvorlig fare 
for sundheden, kan et forbud umiddelbart nedlægges. 

Tilsynsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, 
hvis anlæggets kapacitet er på 30 PE eller derunder. 
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13 INVESTERINGSPLAN 

I denne Spildevandsplan er der beskrevet en række planlagte aktiviteter, og der er der-
for et behov for investeringer i spildevandshåndteringen.  

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har udarbejdet en overord-
net investeringsplan, der omfatter investeringer til: 

 Byggemodning (nyanlæg af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassi-
ner og stikledninger). 

 Kloakfornyelse (reinvesteringer i kloakledninger, pumpestationer, bygværker, 
bassiner og stik). 

 Renovering og fornyelse på renseanlæggene (reinvesteringer i renseanlæg og 
slambehandlingsanlæg). 

Investeringsplanen fordelt på hovedposter fremgår af følgende oversigt. Beløb er angi-
vet i hele tusinde kr., prisniveau 2014 og ekskl. moms. 

Beløbene for år 2014-16 skal betragtes som forventede beløb ud fra foreliggende vi-
den, idet budgettet for Frederikshavn Spildevand A/S kun godkendes for ét år ad gan-
gen. Det er således altid det vedtagne budget, som er gældende. 

 

Aktiviteter 

(Beløb i hele tusind kr.) 
(Prisniveau 2014 og ekskl. moms) 

Investeringsplan Sum 

År 2014 År 2015 År 2016 Tusind kr. 

Byggemodning:     

Ledninger og brønde 7.000 7.000 7.000 21.000 

Pumpestationer 2.000 2.000 2.000 6.000 

Bygværker og bassiner 1.000 1.000 1.000 3.000 

Stikledninger 1.000 1.000 1.000 3.000 

Kloakfornyelse:     

Kloakanlæg 
1) 

26.000 26.000 26.000 78.000 

Pumpestationer 5.000 5.000 5.000 15.000 

Bygværker og bassiner 800 800 800 2.400 

Stikledninger 3.000 3.000 3.000 9.000 

Ny regnvandsledning fra Falkevej til 
havnebassinet, Frederikshavn 

12.000   12.000 

Sæby Renseanlæg:     

Diverse fornyelsesarbejder 300 300 300 900 

Frederikshavn Renseanlæg:     

Diverse fornyelsesarbejder 1.550 1.550 1.550 4.650 
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1) Hovedparten af investeringerne i ”Kloakfornyelse, kloakanlæg” består af planlagte kloakfornyelsesprojek-

ter i Frederikshavn, Sæby, Skærum og Skagen. Projekterne er nærmere beskrevet i kapitel 9 (Kloakfor-
nyelse) og områderne fremgår af spildevandskortene for de aktuelle byer. 

 

Investeringsbehovet i kloakfornyelse bliver med denne investeringsplan ikke opfyldt. 
Den aktuelle økonomiske situation med stor gæld i Frederikshavn Spildevand A/S 
forhindrer i øjeblikket, at de økonomiske midler øges. Så snart det økonomiske råde-
rum er til stede, vil Frederikshavn Spildevand A/S øge investeringerne i kloakfornyel-
se. 

Hovedparten af investeringerne i kloakfornyelse vil udgøre de planlagte kloakfornyel-
sesprojekter i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Projekterne er nærmere beskrevet i 
kapitel 9 (Kloakfornyelse), og områderne angivet på tegningerne over kloakoplande-
ne.   

Prioriteringen af investeringerne justeres løbende, således at nye, aktuelle eller rele-
vante aktiviteter til et hvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden 
videre hensyntagen til den anførte prioritering i den foreliggende investeringsplan. 

Den angivne økonomi i investeringsplanen er baseret på økonomioverslag ud fra ak-
tuel viden. Specielt ved større investeringer kan en egentlig prisfastsættelse først 
fastlægges i projekteringsfasen.  

 

 

Skagen Renseanlæg:     

Ændring af beluftning 17.625   17.625 

Diverse fornyelsesarbejder  2.000 2.000 4.000 

Sum i alt (1.000 kr.) 77.275 49.650 49.650 176.575 
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SPILDEVANDSPLAN 2012 – 2016 FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE 
MILJØVURDERING – SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 
 

Som grundlag for den endelige vedtagelse af spildevandsplanen, skal der foreligge en 

redegørelse - en sammenfattende redegørelse – for, hvordan miljøhensynet er 

integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i 

offentlighedsfasen, er taget i betragtning, samt hvorfor den plan, der er indstillet til 

vedtagelse, er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet.  

Den sammenfattende redegørelse skal desuden beskrive, hvordan planmyndigheden 

vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planens realisering forventes at ville 

afstedkomme. 

 

Miljøvurdering af forslag til spildevandsplan 

Ved endelig vedtagelse af forslag til Spildevandsplan 2012-2016 ophæves tidligere 

spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Miljøvurderingen er udarbejdet af COWI A/S i 

august 2014, og miljøvurderingsrapporten belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer 

– nye tiltag – der er indarbejdet i forslag til Spildevandsplan 2012-2016. 

Det fremgår af miljøvurderingsrapporten, at forslag til Spildevandsplan 2012-2016 for 

Frederikshavn Kommune ikke indeholder tiltag, som vurderes at have væsentlig 

negativ indvirkning på miljøet. Planen indeholder derimod tiltag, som vurderes at have 

væsentlig positiv indvirkning på biologisk mangfoldighed og vandkvalitet lokalt. Således 

kan tiltag, som reducerer udledningen af især organisk materiale og næringssalte, 

gavne levevilkår for fisk og smådyr i vandområderne væsentligt. 

 

Alternativet til planforslaget er eksisterende spildevandsplaner med tilhørende tillæg, da 

der ikke er fremlagt andre alternativer til planen. 

 

Miljøhensyn integreret i planen 

Spildevandsplanen indeholder en række målsætninger for spildevandshåndteringen i 

kommunen.  

Bæredygtighedsbegrebet er indeholdt i spildevandsplanens målsætning, som et 

væsentligt element i kommunens håndtering af spildevand og regnvand. I en 

bæredygtig udvikling indebærer kredsløbstanken at der fokuseres på ressourceforbrug 

og belastninger på omgivelserne. 

Spildevandsplanen indeholder også målsætninger om, at driften og vedligeholdelsen af 

kloaksystem og renseanlæg skal ske på en sikker og betryggende måde uden 

sundhedsrisiko for medarbejderne, borgere og omgivelser. 

Center for Teknik og Miljø   

Sagsnummer:13/22579 

 

 



 
 

 

 

 

Side 2/2 
For at forebygge oversvømmelser skal nye kloaksystemer dimensioneres under 

hensyntagen til de varslede klimaforandringer. 

Endvidere prioriteres rent badevand og rene badestrande højt i kommunen. Påvirkning 

fra kloaknettet må ikke være til hinder for brugen af strandene til badning. 

 

Inddragelse af miljørapporten og de udtalelser, der  er indkommet i 
offentlighedsfasen 
Miljøvurderingsrapporten har ikke kommet med forslag til ændringer i planforslaget. 

Planforslaget vurderes ikke at indeholde tiltag, som kan have væsentlig negativ 

indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes derimod at indeholde tiltag, som kan have 

væsentlig positiv indvirkning på biologisk mangfoldighed og vandkvalitet lokalt. Således 

kan tiltag, som reducerer udledningen af især organisk materiale og næringssalte, 

gavne levevilkår for fisk og smådyr i vandområderne væsentligt. 

 

I forbindelse med to afholdte offentlighedsfaser er der indkommet 

indsigelser/bemærkninger fra to organisationer, en borgergruppe, en virksomhed og to 

privatpersoner. Der er ikke indkommet bemærkninger fra andre myndigheder. 

Bemærkningerne er samlet i et indsigelsesnotat, hvor administrationen har 

kommenteret bemærkningerne og fremsat forslag til ændringer i planforslaget ved 

nogle af indsigelserne. Andre indsigelser indstilles taget til efterretning uden at 

planforslaget ændres. 

 

Herunder nævnes og kommenteres de væsentligste indsigelser/bemærkninger som 

relaterer sig til natur- og miljømæssige forhold, som er omfattet af Lov om 

miljøvurdering. Der er ikke medtaget indsigelser/bemærkninger hvor forslag til 

Spildevandsplan 2012 – 2016 ikke er regulerende for de berørte emner. 

 

Kloakeringsprincip 

Et ændret kloakeringspricip hvor spildevand og regnvand adskilles og bortledes i to 

forskellige rørsystemer hilses velkommen, fordi de gamle fælles kloakerede systemer 

giver mange årlige overløb i forbindelse med forøgede regnmængder.  

 

Mulighed for nedsivning af regnvand 

Det ønskes tydeliggjort, at tag- og overfladevand kun nedsives på egen grund, hvis de 

lokale forhold giver mulighed herfor. Dette tydeliggøres i planens tekst. 

 

Etablering af regnvandsbassiner 

Formuleringen om at der i forbindelse med udvidelse eller ændring af 

kloakeringsprincip for eksisterende kloakoplande samt ved etablering af nye 

kloakoplande (byggemodninger) skal vurderes, om der skal etableres bassinvolumener, 

særligt når udledningen sker til højt målsatte vandløb, roses. 

 

Regnvandssøer i Skagen 

Der gøres opmærksom på, at der i spildevandsplanen for Skagen Kommune 2005-

2010 er angivet regnvandssøer, som ikke er medtaget i forslag til Spildevandsplan 

2012-2016. Grunden til at de ikke er medtaget er, at spildevandsplanen for Skagen 



 
 

 

 

 

Side 3/2 
Kommune 2005-2010 dækkede et større opland. I forslag til Spildevandsplan 2012-

2016 er der kun medtaget oplande, som forventes at skulle ibrugtages i planperioden. 

Det fremgår af forslag til Spildevandsplan 2012-2016, at det skal vurderes i det 

konkrete tilfælde om der skal etableres bassiner. 

 

Nedklassificering af vandløb til kloaktekniske anlæg 

Der gøres indsigelse imod, at udvalgte vandløb i Skagen i første udgave af forslag til 

Spildevandsplan 2012-2016 foreslås nedklassificeret til kloaktekniske anlæg. Denne 

nedklassificering er udtaget i anden udgave af forslaget, og der vil således ikke ske 

nedklassificering ifølge det nye forslag. 

 

Mulighed for tilladelse til direkte tilslutning til renseanlægget 

En virksomhed ønsker at sikre sig mulighed for at aflede spildevand direkte til 

renseanlægget via eget ledningsnet. Dette præciseres i teksten. 

 

Valg af den plan der er indstillet til vedtagelse 
Med baggrund i miljøvurderingen og de indsigelser der er indkommet i 

offentlighedsfaserne, er der fremlagt et forslag til beslutning om endelig vedtagelse af 

Spildevandsplan 2012-2016. Dette er sket efter en vurdering i forhold til indsigernes 

ønsker, miljøvurderingen, samt kommunens målsætninger for spildevandshåndtering.  

 

Overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger af p lanen 
Miljøvurderingen viser sammenfattende, at planforslaget vil medføre påvirkninger af 

miljø og natur i begrænset omfang, og at konsekvenserne kan forebygges i forbindelse 

med efterfølgende myndighedsbehandling af konkrete tiltag. Der vil ikke blive iværksat 

yderligere overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen. 
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Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe mulighed for anvendelse af 
Hedeboskolen og område omkring skolen til andre formål end skoleformål 
- f.eks. ferie- og fritidsformål eller boligformål. 

Hedeboskolens bygninger kan enten nedrives og der kan opføres et helt 
nyt byggeri eller dele af bygninger kan nedrives og de tilbageværende kan 
ombygges/nyindrettes og suppleres med nyt byggeri.

Lokalplanen er en rammelokalplan, det vil sige, at ved større bygge- el-
ler anlægsarbejder skal planen følges op af yderligere lokalplan(er) der 
dels fastlægger den mere præcise anvendelse og detaljerede indretning af 
området dels fastlægger udformningen at det byggeri rammelokalplanen 
skabes mulighed for. 

Lokalplanen følges af et tillæg 09.81 til kommuneplanen, der udvider om-
rådets nuværende anvendelse til også at omfatte ferie- og fritidsformål 
og boligformål. 

Byrådet har fremlagt planforslagene til offentlig debat i perioden fra ons-
dag den XX.XX. 2015 til onsdag den XX.XX. 2015. 
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Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-
deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse 
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foreta-
ges ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller 
ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overens-
stemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlings-
plan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme 
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gen-
nemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (lov nr. 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 
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der 
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

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

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til 

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Som i mange andre dele af landet, falder antallet af skolesøgende børn i 
Frederikshavn Kommune. Byrådet udviser rettidig omhu og har besluttet 
en ændring af skolestrukturen - også i Skagen. På den baggrund er He-
deboskolen blevet frigjort og kan anvendes til nye formål, der kan styrke 
kommunens nordligste del.
Der er gjort flere sonderinger om mulig ny anvendelse. Det vurderes, at en 
anvendelse af området og evt. de eksisterende bygninger til ferie- og fri-
tidsformål eller boligformål er bedst. Det er dog også en mulighed at op-
retholde den nuværende anvendelse til offentlige formål.

Eksisterende forhold
Området, et godt 80.000 m2 stort område, beliggende i den syd-vestlige 
udkant af Skagen – midt imellem Gl.Skagen og Skagen Havn. Det afgræn-
ses imod nord-øst, øst og syd af henholdsvis Nordsøvej, Kattegatvej og 
Frederikshavnvej - hovedlandevej 438 - der forbinder Skagen med resten 
af Danmark. 
Området ligger i gangafstand fra daglig- og udvalgsvarebutikkerne på 
Kattegatvej. 
Arealerne vest, nord og øst for området er bebygget overvejende med bo-
ligbebyggelse –åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Arealet syd for Frederiks-
havnvej henligger som et naturskønt hedeareal.

Vejforsyning
Området ligger i umiddelbar tilknytning til hovedlandevej 438 hvorfra der 
via Kattegatvej og Nordsøvej er vejadgang til området. Nordsøvej er ud-
styret med cykelsti i begge vejsider. 
Der er ikke vejadgang til området fra Kattegatvej eller Frederikshavnvej, 
men det er muligt til fods at komme fra området til Frederikshavnvej. 
Fra rundkørslen på Frederikshavnvej er der via Kattegatvej forbindelse til 
Buttervej/Bøjlevej der fungerer som omfartsvej.

Lokalplanområdets beliggenhed 
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Bebyggelse/bygninger
Hedeboskolen, der er opført indenfor området i begyndelsen af 80´erne, 
er et tidstypisk skolebyggeri - grundmuret i gule teglsten. Tage er udført 
med ensidig taghældning og dækket med røde teglsten. Skolen blev ned-

lagt som skole i 2012 og fremstår overvejende i god stand.

Beplantning
Indenfor området findes en karaktergivende beplantning både langs om-
rådets afgrænsning mod det åben-lave boligområde Østbanke, langs Fre-
derikshavnvej, Kattegatvej og den sydlige del af Nordsøvej. Beplantningen 
har her karakter af et hegn. Kører man længere mod nord-vest ad  Nord-

Nordsøvej - set fra syd - hvorfra der er vejadgang til området. Hvor hovedstisy-

stemet krydser vejen er krydsningen sikret med fodgængerfelt og lysregulering.

Her ses den højeste af Hedeboskolens eksisterende bygning på ca. 14 m. Lokal-

planen skaber mulighed for, at skolens bygninger kan nedrives helt og der kan 

opføres et nyt byggeri. Planen skaber også mulighed for, at ombygge og sup-

plere eksisterende eksisterende byggeri med nybyggeri. 
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søvej findes der indenfor området en tættere og mere ”skovagtig” be-
plantning hvor der findes et mindre vandhul. Nordsøvej har på begge vej-
sider en indbydende grøn karakter ved lokalplanområdet.  

Terræn
Terrænet indenfor lokalplanområdet er overvejende fladt beliggende mel-
lem kote 3 og kote 4. Mod hovedlandevej 438, Frederikshavnvej, Katte-
gatvej og del af Nordsøvej er der etableret støjvolde hvis top ligger i kote 
6,25 - 7.

Stiforbindelse
En del af Skagens overordnede cykel- og gangstiforbindelse forløber øst-
vest gennem området. Stiforbindelsens krydsning af Nordsøvej er sikret  
med både fodgængerfelt og lysregulering.

 

Lokalplanens formål og indhold
Det er lokalplanens overordnede formål at skabe mulighed for anvendelse 
af Hedeboskolen og de arealer der knytter sig til skolen til nye formål, der 
kan styrke Skagen.
Lokalplanen skaber mulighed for at eksisterende bygninger kan nedrives 
helt eller delvist. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til ferie- 
og fritidsformål eller boligformål.
Lokalplanen er en rammelokalplan, der fastlægger de overordnede ram-

mer for anvendelse og indretning af området. Planen skaber ikke umid-
delbart en byggemulighed, men skal følges op af en eller flere lokalplaner 
der mere detalijeret fastlægger den fremtidige anvendelse og indretning 
af området.

 

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Masterplan Skagen
For at sikre bred enighed om forudsætningerne for udviklingen af Skagen 
blev der i 2011 afholdt dialog- og borgermøder, der har resulteret i Ma-
sterplan Skagen. Det fremgår bl.a. af planen, at for at tiltrække investe-
ringer, der kan bidrage til Skagens udvikkling og fremtidige indtægter skal 
der være fokus på:

• Aktivt at opsøge, invitere og byde velkommen til investorer, der bi-
bringer byen yderligere kvaliteter, udvikling og arbejdspladser

• Zoneopdeling af områderne til erhvervsformål samt tydeliggøre og 

Der er via den overordnede gang- og cykelstiforbindelse i Skagen adgang til 

området fra Nordsøvej
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markedsføre investeringsmuligheder bl.a. via udformning af prospek-
ter

• Skabe rammer for, at forskellige anvendelser kan foregå og understøt-
te hinanden inden for samme område

• Anvende tomme offentlige bygninger og arealer, så det understøtter 
helårsbeboelse og skabelse af arbejdspladser 

Uagtet at området i Materplan Skagen er udpeget som område til helårs-
boliger er lokalplanen er en opfølgning på Masterplanen.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 
SKA.O.06.03, der fastsætter lokalplanrammerne for området. Den over-
ordnede anvendelse af rammeområdet er Offentligt formål. 
Idet der er ønske om at nyttiggøre området og evt. de eksisterende byg-
ninger til ferie- og fritidsformål og/eller boligformål er der behov for en 
formel ændring af kommuneplanens rammebestemmelser for området. 
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 09.81 som sikrer, at 
der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kom-
muneplanen.

Kommuneplantillæg nr. 09.81 omfatter rammeområde SKA.O.06.03. Kom-
muneplantillæg nr. 09.81 offentliggøres samtidig med lokalplanen, og føl-
ger desuden den offentlige fremlæggelse af forslaget.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en 
række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udeluk-
kende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Fre-
derikshavn  Kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således 
generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbru-
get i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes 
økonomi. Dette er blandt andet baggrunden for lokalplanens krav om lav-
energibebyggelse og tilstræbelse til anvendelse af bæredygtige byggema-
terialer.

Lokalplanens forhold til den eksisterende lokalplan nr. 129 - B.58
Lokalplan SKA.F.06.02.01 erstatter lokalplan nr. 129 - B.58 inden for lokal-
planområdet. Den øvrige del af Bankekvarteret der er omfattet aflokal-
plan nr. 129 - B.58, vil fortsat være reguleret af bestemmelserne i denne 
lokalplan.
I lokalplan nr. 129 - B.58 er der bl.a. lagt vægt på
• at Nordsøvej forbliver facadeløs - af hensyn til trafiksikkerheden skal 

antallet af overkørsler fra lokalplanområdet til Nordsøvej begrænses
• at friholde en stor del af lokalplanområdet for bebyggelse
• at bygninger indenfor lokalplanområdet ikke gives en større højde 

end den eksisterende
• at der ikke opsættes udvendige antenner
• at der etableres/opretholdes en øst-vestgående cykel- og gangsti der 

forbinder Fænøvej med Østbanke

Byrådet søger med den nye lokalplan, at videreføre relavante hensyn. 

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 
til „Lov om erstatning af skader forårsaget af stormflod“.
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Det bemærkes hertil, at terrænkoterne i den laveste del af området ligger i 
kote 3 m og dermed noget højere end den anbefalede mindste 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 er indsat som bilag bagest i lokalplanen og offentliggøres 
sammen med lokalplanforslaget.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for Planlovens 3 km kystnærhedszone, og 
der skal derfor redegøres for bebyggelsens visuelle påvirkning af kyst-
landskabet. I henhold til Planloven skal større bygningshøjde end 8,5 m 
begrundes. 
Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde på 8,5 m for en over-
vejende del af området. Enkelte bygninger kan dog opføres i indtil 14 m, 
svarende til den højeste af de eksisterende bygninger (gymnastiksalen) 
indenfor området. Ønskes området f.eks. anvendt til fritidsformål er det 
nødvendigt at skabe mulighed for bygninger højere ned 8,5 m. 
Det vurderes, at med denne bygningshøjde vil bebyggelsen ”falde i” med 
den omkringliggende by og landskabet. Det er derfor Frederikshavn Kom-
munes vurdering, at den bebyggelse lokalplanen skaber mulighed for ikke 
væsenligt vil påvirke den kystnære del af bylandskabet eller den bynære 
del af kystlandskabet. 

Lokalplanområdet ligger i eksisterende byområde , men inden for Planlovens 3 

km kystnærhedszone, hvor der skal redegøres for bebyggelsens visuelle påvirk-

ning af kystlandskabet. 

Her ses en del af kystlandskabet syd for Skagen samt Aalbækbugten.

Fredninger
Der er ingen fredninger der har arealmæssig berøring med lokalplanom-
rådet.

Naturbeskyttelse
Der er ikke beskyttede naturtyper indenfor lokalplanområdet.
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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
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge 
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 
Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed 
udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke opvarmes med el.

Vandforsyning
I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19 skal 
området tilsluttes Frederikshavn Vand A/S.

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

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.

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-
aksystem. 
I henhold til spildevandplanen er området spildevandskloakeret, hermed 
menes, at spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, mens regn-
vand nedsives eller afledes lokalt på anden vis. Der må ikke afledes dræn-
vand til det offentlige kloaksystem.
Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at der indenfor lokal-
planområdet findes offentlige kloaksystemer beliggende på private area-
ler. Det drejer sig om 2 pumpestationer til henholdsvis regnvand og spil-
devand. Stationerne er placeret i områdets nordvestlige hjørne - nærmest 
Nordsøvej. Anlægget er tinglyst på arealerne, og deklarationens vilkår skal 
respekteres. 
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
Lokalplanområdet påvirkes af støj fra trafikken på hovedlandevej 438,
Frederikshavnvej og i mindre omfang af tog på jernbaneforbindelsen Fre-
derikshavn - Skagen. Et af formålene med lokalplanen er at medvirke til
at sikre, at der ikke opstår miljøkonflikter mellem trafikken på livsnerver-
ne til Skagen og det ferie- og fritidsområde som lokalplanen skaber mu-
lighed for. På grund af lokalplanområdets støjbelastning fra trafikken på
henholdsvis landevej og jernbane, er det en forudsætning for lokalplan-
områdets anvendelse til ferie- og fritidsområde, at nye bygningsfacader
udformes således at støjniveauet indendørs ikke overstiger Lden 33 dB.



15

Forslag til Lokalplan SKA.BF.06.02.01 ● Lokalplanredegørelse

Det er bygherren der er ansvarlig for at byggeriet projekteres og dispone-
res således, at støjgrænserne overholdes.

Den vejledende grænseværdi for virksomhedsstøj i området er 55/45/40 
dB(A).

Jordforurening
Hvis der ved bygge- og anlægsarbejder - herunder nedrivning af eksiste-
rende bygninger eller jordarbejde træffes forurening, skal arbejdet 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
Lokalplanområdet grænser op til Statsvejen hovedlandevej 438, Frede-
rikshavnvej og kommunevejene Kattegatvej og Nordsøvej. I trafikplanen 
for Frederikshavn Kommune er Kattegatvej udpeget som Trafikvej og skal 
således både bruges af tunge og gennemgående køretøjer. Nordsøvej er 
udpeget som Lokalvej og skal alene benyttes at trafikanter med ærrinde 
i lokalområdet og kun i begrænset omfang af gennemkørende trafikan-
ter - f.eks. til boligerne på Skagen Nordstrand.  Af hensyn til trafiksikker-
heden må der ikke etableres vejadgang til lokalplanområdet fra hverken 
Frederikshavnvej eller Kattegatvej, men alene fra Nordsøvej og den eksi-

sterende rundkørsel på Frederikshavnvej.

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 
handicap p-pladser skal være 3,5 m X 5 m. For yderligere oplysninger kan 
der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Fre-
derikshavn Kommunes Handicapråd.

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 byggeservitut-
ter samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitut-
terne skal aflyses.

Ud over den gældende lokalplan nr. 129 - B.58 har følgende servitutter  
betydning for lokalplanen:
• Dokument om adgangsbegrænsning mod Kattegatvej, tinglyst 13. 12. 

1966
• Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal -  tinglyst 26. febru-

ar 1971
• Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 16. oktober 1971
• Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal -  tinglyst 2. februar 

1972
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• Servitut om adgangsbegrænsning, tilglyst 19. november 1981
• Servitut om kollektiv varmeforsyning, tinglyst 6. oktober 1988
• Servitut om opsætning af sireneanlæg, tinglyst 12. januar 1994
• Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 22. oktober 1998
• Servitut om naturgasledning, tinglyst 5. april 2000
• Servitut om pumpestation, bassiner og overløb, tinglyst 28. august 

2012

I efterfølgende mere deteljeret lokalplan(er) skal der tages stilling til i 
hvilket omfang det er nødvendigt om ophævelse af servitutterne med 
henblik på en realisering af lokalplanen(erne). 

Aflysning af planer og gældende lokalplaner
Lokalplanen erstatter den del af eksisterende lokalplan nr. 129 - B.58 - 
for et bområde til boligformål mv. ved Højensvej og Nordsøvej, vedtaget 
af Skagen byråd den 13. juni 1994 - som er omfattet af nærværende lo-
kalplan.

Tilladelser fra andre myndigheder
Gennemførelse af lokalplanen forudsætter tilladelser fra Vejdirektoratet 
for så vidt angår vejadgang fra eksisterende rundkørsel på hovedlandevej 
438, Frederikshavnvej.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-
holdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-
delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra xx.xx.2015 og indtil den en-
deligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil xx.xx.2015.

Lokalplanområdet afgrænses af Trafikveje mod syd( Frederikshavnvej og 
Kattegatvej. Mod nord-øst afgrænses området af en Lokalvej (Nordsøvej). 
Stien formidler sikker forbindelse mellem boligområderne øst og vest for 
lokalplanområdet.
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Lokalplanrammer for FRE.BF.06.02
En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Overordnet anvendelse  Ferie- og fritidsområde, rekreativt område, boligområde eller offentligt område.

Anvendelse    Skole, boliger, hotel, motel, pensionat, ferielejligheder med tilhørende fællesfa-
ciliteter så som svømmehal, badeland, restaurant, cafeteria og lignende.  
   

Nuværende zoneforhold  Byzone

Fremtidig zoneforhold  Byzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 40 %

Etageantal og bygningshøjde Maksimalt 2 etager og 8,5 m. Enkelte bygninger kan opføres i indtil 14 m, 
    svarende til den højeste af eksisterende bygninger i området. 
 
Bevaringsværdige bygninger   F.eks. For bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke 

nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort og 
relevante høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærknin-
ger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 
vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er alene byrådet, der beslutter, om en 
bygning må nedrives eller skal bevares. Registrering af bygningernes bevarings-
værdi kan ses i det centrale register: www.kulturarv.dk. Eventuel ny bebyggelse 
skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.     

 
               
Grundstørrelse    Ingen bestemmelser om grundstørrelse. 
    

Kommuneplantillæg nr. 09.81
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Opholdsarealer               Mindst 10% af hvert nyt boligområde skal anvendes til fælles opholdsareal for   
    områdets beboere.

Parkering                        Iforbindelse med bebyggelse skal der reserveres p-pladser iom. Parkerings-
    normen:
    Boliger herunder ferieboliger: 2 p-pladser pr. bolig 
    Hotel, motel mv. 1 p-plads pr. enhed/værelse - herudover 1 p-plads pr. 
    påbegyndt 25 m2 publikumslokale (restaurant, cafeteria mv.)
    Idrætshal: 1 p-plads pr. 10 personer hallen kan rumme

Andre forhold                        F.eks. Støj. Ved ombygninger og nybyggeri skal der tages højde for trafikstøj fra 
Frederikshavnvej og støj fra jernbanelinien Frederikshavn - Skagen samt støj fra 
erhvervsområdet ved Kattegatvej.

    Den overordnede cykel- og gangstiforbindelse gennem området skal opret-  

    holdes og områdets grønne karakter skal bevares.

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til 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 at nedrive eksisterende bygninger indenfor 
 området og i stedet opføre nyt byggeri alternativt at nedrive dele  
 af det eksisterende byggeri og ombygge/nyindrette det tilbage-  
 værende byggeri eller alternativt at nedrive dele af det eksiste  
 rende byggeri og ombygge/nyindrette det tilbageværende 
 byggeri og supplere med nybyggeri

1.2 at området kan anvendes til ferie- og/eller fritidsformål
 
1.3 en harmonisk overgang fra lokalplanområdet til de omkring-
 liggende områder herunder at sikre en landskabelig bearbejdning
  af de ubebyggede arealer
 
1.4 vejadgangen til området etableres fra Nordsøvej og at adgangen  
 etableres så trafiksikkert som muligt

1.5 opretholdelse af eksisterende overordnet cykel- og gangstifor-  
 bindelse gennem lokalplanområdet

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

1.7 at fremtidige boliger og tilhørende opholdsarealer ikke belastes 
 af støj fra trafikken på hovedlandevej 438 eller jernbanefor-
 bindelsen Frederikshavn - Skagen

1.8 trafiksikkerheden på statsvej hovedlandevej 438, Frederikshavn-
 vej og kommunevejene Kattegatvej og Nordsøvej

 

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter  
 matr.nr. 188 e, Skagen Markjorder samt de parceller der 
 efter den 15. november 2014 udstykkers herfra

2.2  Zoneforhold
 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone

3. Arealanvendelse

3.1  Anvendelse
 Lokalplanområdet må anvendes til turisme-, ferie- og fritidsfor- 
 mål f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesan 
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 læg f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs bade-  
 eller legeland, cafeteria, restaurant - boligformål eller skolefor  
 mål 

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

4. Udstykning

4.1 Udstykning
 Området kan udstykkes i det omfang der er behov

4.2 Udstykning
 Ombygges og nyindrettes eksisterende bygninger f.eks. til ferie- 
 lejligheder kan de enkelte lejligheder udstykkes

5. Nedrivning af eksisterende bebyggelse placering og 
omfang af ny bebyggelse

5.1 Nedrivning
 Eksisterende bebyggelse indenfor området kan helt eller delvist  
 nedrives 

5.2 Ny lokalplan
 Inden eksisterende bebyggelse nedrives helt eller delvist og der  
 opføres ny bebyggelse skal der udarbejdes lokalplan hvoraf det   
 fremgår i hvilket omfang der nedrives bebyggelse og i hvilket 
 omfang der opføres ny bebyggelse

5.3 Bebyggelsesprocenten 
 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom på ikke overstige  
 40

5.4 Etager
 Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager med kælder - med en  
 maksimal højde på 1,25m over terræn

5.5 Bygningshøjde
 Bygninger må maksimalt gives en højde på 8,5 m målt fra et 
 fastlagt niveauplan. Enkelte bygninger kan gives en højde på op  
 til 14m målt fra et fastlagt niveauplan.   

 

6. Bebyggelsens udseende

6. 1 Generelt
 Områdets fremtidige udtryk fastlægges i lokalplan nævnt
 under 5.2 for så vidt angår facadeudtryk og farver, tagform,   
 -hældning og -materiale

6.2 Generelt 
 Af lokalplan nævnt under 5.2  skal fremgå, at boliger og 
 lignende bygninger benyttet til overnatning og deres 
 installationer skal udformes, så de, som opholder sig i 
 bygningerne, ikke generes af lyd fra: rum i tilgrænsende boliger, 
 bygningens installationer, nærliggende veje og jernbane
 eller erhvervsvirksomheder. 
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6.3 Skiltning
 Af lokalplan nævnt under 5.2 skal der træffes bestemmelse der   
 sikrer en ensartet skiltning. Det skal fremgå, at det ikke er tilladt,  
 at opsætte skilte der er adresseret til bilisterne på statsvej 438   

 Frederikshavnvej eller kommunevejene Kattegatvej og Nordsøvej

7. Ubebyggede arealer

7.1 Beplantnings- og belægningsplan
 Områdets fremtidige udtryk herunder indretning, tilplantning og 
 befæstelse af ubebyggede arealer fastlægges i lokalplan nævnt   
 under 5.2. 
 Lokalplanen skal sikre at belægninger, opsætning af byudstyr 
 og tilplantningen med træer, buske mv. sker efter en samlet 
 plan og at der plantes egnstypiske arter

7.2 Bevaring af beplantning 
 Eksisterende beplantning indenfor området der er markeret med  
 særlig signatur på kortbilag B skal i videst mulig omfang bevares  
 og vedligeholdes/plejes så den fremstår som et tæt, 
 afskærmende hegn.
  Beplantningen kan udtyndes og beskæres som del af den almin-

delige vedligeholdelse.

7.3 Terrænreguleringer 
 Af lokalplan nævnt under lokalplan nævnt under 5.2. skal 
 fremgå, at terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at  
 mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger 
 eller anlæg. Større tilpasninger (større niveauforskel end 50 cm)  
 skal ske med skråninger og støttemure. Større tilpasninger 
 kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune

7.4 Renovation
 Af lokalplan nævnt under lokalplan nævnt under 5.2. skal 
 fremgå, at ved projektering skal der reserveres de nødvendige   
 arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i 
 overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes regulativ

7.5 Opholdsarealer
 Af lokalplan nævnt under 5.2 skal fremgå, at udendørs opholds- 
 arealer skal placeres og indrettes således, at de påvirkes 
 mindst muligt at støj fra trafik på hovedklandevej og jernbane 
 samt aktiviteter i erhvervsområdet på Kattegatvej. 

8. Veje, stier og parkering 

8.1  Veje
 Vejadgang til området skal etableres fra kommunevej Nordsøvej  
 eller  eksisterende rundkørsel på hovedlandevej 438, Frederiks-  
 havnvej
   
8.2 Veje
 Vejadgangenes placering skal fremgå af lokalplan(er) nævnt 
 under 5.2 og vejprojekter skal godkendes af Vejmyndighederne.  
 Vejadgang fra eksisterende rundkørsel på hovedlandevej 438, 
 Frederikshavnvej kan kun ske efter forudgående tilladelse fra 
 Vejdirektoratet. 
 Der skal sikres ordentlige oversigtsforhold fra adgangsvejene til  
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 Nordsøvej i henhold til vejreglerne. 

8.3 Veje
 Der kan ikke etableres vejadgang til området fra kommunevej   
 Nordsøvej i punkt A jfr. kortbilag B eller overfor Fladengrund og  
 Lillebæltsvej - således, at der opstår fire-benede kryds
 
8.4 Veje
 Der kan ikke etableres vejadgang til området fra kommunevej   
 Kattegatvej eller statsvej hovedlandevej 438, Frederikshavvej - 
 se dog bestemmelse 8.1.

8.5  Stier
 Eksisterende hovedsti(er) gennem området - benævnt A - B, B - D, 
 B - C og F - G på kort bilag B - skal i princippet opretholdes. Med  
 ”i princippet” menes, at stiens forløb gennem lokalplanområdet  
 kan ændres,men stiens udgangspunkt ved den trafiksikrede 
 overgang over Nordsøvej - punkt A - og forbindelsen til 
 Østbankkvarteret skal opretholdes.  Flyttes stien skal der 
 udlægges areal til en 4,0 m bred sti med en stibelægning på   
 mindst 3 m og rabat i hver side og eksisterende stis udstyr i form  
 af belysning og afvanding skal genetableres. Stiens forløb skal 
 fastlægges i lokalplan(er) nævnt under 5.2

8.6 Eksisterende sti C - E nedlægges som offentlig sti

8.7 Stierne A - B og B - C opretholdes som offentlige stier    
  
8.8 Parkering
 Der skal etableres parkering i det omfang der fremgår af 
 Frederikshavn Kommunes Parkeringsnorm. Omfang og placering 
 af  parkeringspladser skal fremgå af lokalplan(er) nævnt under 5.2

8.9 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  Ledninger og kabler
 Forsyningsledninger skal udføres som jordkabler

9.2 Antenner
 Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at der ikke må 
 opsættes udvendige antenner

9.3  Tekniske anlæg til områdets forsyning
  Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at skabe fra forsy-

ningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer 
mv.) skal integreres i bebyggelsen 

 
9.4 Kloakering
 Af lokalplanen(er) nævnt under 5.2 skal fremgå, at området  
 skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn   
 Spildevand A/S´s  anvisninger      
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9.5 Fjernvarme
 Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at ny bebyggelse 
 skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre 
 bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. 
 Det tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør 
 hvilke krav der stilles, for at et byggeri kan karakteriseres 
 som lavenergibyggeri, jf. Planlovens §§ 19 og 21a.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Kloakering
 Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at ny bebyggelse 
 ikke må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det 
 offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes 
 anvisninger

10.2  Ubebyggede arealer
 Af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at før ny bebyggelse  
 kan tages i brug, skal det nødvendige antal parkeringspladser 
 der fremgår af Frederikshavn Kommunes Parkeringsnorm være   
 etableret

10.3 Fjernvarme
 Med mindre ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse 
 skal det af lokalplanen nævnt under 5.2 skal fremgå, at før ny 
 bebyggelse kan tages i brug, skal det være tilsluttet kollektiv 
 varmeforsyning 

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Lokalplan
 Området er omfattet af Lokalplan nr. 129 - B.58 for et område til  
 boligformål mv. ved Højensvej og Nordsøvej (Bankkvarteret) 
 - vetaget af Skagen byråd den 13. juni 1994, tinglyst den 
 28. oktober 1994. Ved den endeligevedtagelse og offentligt 
 bekendtgørelse af lokalplan SKA.BF.06.02.01 ophæves den del af 
 lokalplan nr. 129 - B.58 for det område, der er omfattet af 
 lokalplan SKA.BF.06.02.01

12. Servitutter

12.1 Servitutter
 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af 
 lokalplan nævnt under 5.2 skal det vurderes i hvilket omfang det  
 er nødvendigt at aflyse følgende servitutter indenfor lokal-
 planens område: 

 Dokument om adgangsbegrænsning mod Kattegatvej, tinglyst 
 13. 12. 1966
 Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal, tinglyst 26. 
 februar 1971
 Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 16. oktober 1971
 Servitut om højdebegrænsning - oversigtsareal, tinglyst 2. 
 februar 1972
 Servitut om adgangsbegrænsning, tilglyst 19. november 1981
 Servitut om kollektiv varmeforsyning, tinglyst 6. oktober 1988
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 Servitut om forsynings-/afløbsledning, tinglyst 22. oktober 1998
 Servitut om pumpestation, bassiner og overløb, tinglyst 28. 
 august 2012

13. Tilladelser fra andre myndigheder

13.1  Lokalplanen forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet for så vidt  
 angår den mulighed lokalplanens bestemmelse 8.1 skaber for   
 etablering af vejadgang til området fra eksisterende rundkørsel  
 på hovedlandevej 438, Frederikshavnvej

14. Lokalplanens retsvirkninger

14.1   Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-
domme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun ud-
stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-
nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en 
ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de 
anlæg der er indeholdt i planen

14.2   Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dis-
pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra-
vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan 

14.3   I lokalplanens §§ 9.6 og 10.3 stilles krav om tilslutning til kollektiv 
varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. 
For bebyggelse, 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 XX.CC. 2015 i henhold til 
planlovens § 24.

På byrådets vegne

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Byrådet har den XX.XX.2015 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.2015 
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Lokalplan SKA.BF. 06.02.01
Bolig-, ferie- og fritidsområde 

ved Nordsøvej i Skagen
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Kortbilag B

Områdets anvendelse
Lokalplan SKA.BF. 06.02.01

Bolig-, ferie- og fritidsområde 
ved Nordsøvej i Skagen

Målforhold ca 1:3000

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune



 Miljøscreening af planforslag - side 1 

Bilag 
 
Skema til miljøscreening  
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Lokalplan nr. SKA.BF.06.02.01 Bolig-, ferie og fritidsområde ved Nordsøvej og 
Kommuneplantillæg nr. 09.81 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene modtaget den 9. januar 2015. 

 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: SILI 
PLAN: LEMR 
VEJ: MOME 
 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej  Bemærkninger  

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

(PLAN) 

Nej 

Lokalplanen er en rammelokalplan, der fastlægger de over-
ordnede rammer for anvendelse af området. Rammelokal-
planen skaber ikke umiddelbart en byggemulighed. Planen 
vurderes derfor ikke at være omfattet af lovens bilag 3 
og/eller 4. 

Der skal foretages en ny miljøscreening af en efterfølgende 
mere detaljeret lokalplan for området. 

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

(NATUR) 

Nej 

Planområdet ligger ikke indenfor eller i nærheden af et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde. 

 

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

− Antallet af hjemmehørende dyr eller 
planter 

0 NATUR Planen får ikke betydning for antallet af hjem-
mehørende dyr eller planter 

− Udbredelsen af sjældne eller ud-
ryddelsestruede planter eller dyr 

0 NATUR Der er ikke registreret sjældne eller udryddel-
sestruede planter eller dyr indenfor området 

− Findes der arter fra rødlisten over 
truede dyr 

0 NATUR Der findes ingen arter fra rødlisten indenfor 
området 

− De biologiske forbindelser 0 NATUR Der går ingen biologisk forbindelse gennem 
området 

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Struktur eller funktion af naturlige 
økosystemer 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Sårbar natur- eller halvkulturområ-
der (fx moser, heder, overdrev, 
strandenge, rørsumpe, vandløb, 
søer, ferske enge og kyster). 

0 NATUR Der findes ingen beskyttet natur indenfor om-
rådet 

− Arters formering eller naturlige be-
vægelses- eller trækmønstre 

0 NATUR Ingen påvirkning 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 

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

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

− Trafik 0 VEJ Ingen væsentlige trafikale konsekvenser. 
Men der vil sandsynligvis være ekstra trafik i 
sommersæsonen set i forhold til tidligere 
anvendelse som skole. 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen påvirkning 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ingen påvirkning 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

Ingen påvirkning 

− Byernes funktion og bymiljø herun-
der bynatur 

0/+1 PLAN Med lokalplanen for området bliver det muligt 
at anvende området til ferie- og fritidsformål, 
rekreativt område, boligområde eller offentligt 
område. Den tidligere anvendelse var ude-
lukkende offentligt formål. 
De eksisterende skolebygninger kan anven-
des eller rives ned, eller der kan opføres ny 
bebyggelse. 
Frederikshavn Kommune vurderer, at de nye 
muligheder for anvendelsen af området vil 
styrke Skagen. 

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

0 MILJØ Der findes ikke virksomheder, som er omfat-
tet af risikobekendtgørelsen inden for en 
afstand på 500 meter. 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

 

3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jord-
forureningsloven i området. 

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

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Der forventes ikke at være forurenet jord i om-
rådet. 

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 
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4. Vand 

4.1 Overfladevand    

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

0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området. 

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området. 

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

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

4.2 Grundvand  

− Nedsivning 0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

4.3 Spildevand  

− Ændring i spildevand 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området. 

 
5. Luft 

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

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

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

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

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

 

6. Klimatiske faktorer 

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

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

 
 

7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0/+1 PLAN Med ny planlægning for området med flere 
anvendelsesmuligheder frem for offentlige 
formål har Frederikshavn Kommune en for-
ventning om, at området kan være med til at 
styrke den nordlige del af kommunen. 
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8. Landskab 

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

0 PLAN Planområdet ligger ifølge Kommuneplan 2009-
2020 inden for kystnærhedszonen i område B, 
planlagt kystlandskab. Se retningslinje 5.9.2. 
Område B af kystnærhedszonen omfatter plan-
lagte arealer til byudvikling, ferie- og fritidsan-
læg, tekniske anlæg, råstofindvinding, som-
merhusbebyggelse samt vindmølleparker. Det 
enkelte areal kan kun udnyttes i overens-
stemmelse med den planlagte anvendelse. 
Inden for kystnærhedszonen skal der ifølge 
Lov om planlægning redegøres for bebyggel-
sens visuelle påvirkning af kystlandskabet, og 
større bygningshøjder end 8,5 m skal begrun-
des. 
Lokalplanen fastsætter en maksimal bygnings-
højde på 8,5 m for en overvejende del af om-
rådet. Enkelte bygninger kan dog opføres i 
indtil 14 m svarende til den højeste af de eksi-
sterende bygninger i området (gymnastiksa-
len). Såfremt området f.eks. ønskes anvendt til 
fritidsformål, er det nødvendigt at skabe mulig-
hed for bygninger højere end 8,5 m. 
Frederikshavn Kommune vurderer, at byg-
ningshøjden på bebyggelsen i området vil væ-
re i harmoni med højden på den omkringlig-
gende by. Dermed vurderes bebyggelsen ikke 
visuelt at påvirke kystlandskabet. Anvendelsen 
af arealet vurderes ej heller at være i strid med 
beliggenheden inden for kystnærhedszonen, 
område B. 

− Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion 

0 NATUR Ingen bemærkninger 

− Geologiske strukturer i ådale, høj-
dedrag, kyststrukturer (klinter og 
klitter) – herunder ændring i frem-
træden af landskaber 

0 NATUR Ingen bemærkninger 

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

0 NATUR Ingen bemærkninger 

− Omfanget eller fremtoning af forhi-
storiske eller historiske steder, 
bygning, anlæg eller andre værdier 

0 NATUR Ingen bemærkninger 

− Fredede landskaber 0 NATUR Der er ingen fredede landskaber indenfor eller 
i nærheden af planområdet 

− Rumlig oplevelse 0 NATUR Ingen bemærkninger 
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9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Fortidsminder 0 PLAN Ingen registreringer 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Der er registreret et dige omkring en stor del af 
området. Diget ligger i byzonen og vil kun væ-
re beskyttet, hvis det afgrænser byzonen fra 
landzonen. 

− Kirkeomgivelser 0 PLAN Ingen registreringer 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Planområdet ligger ifølge Kommuneplan 2009-
2020 inden for et større område syd og nord 
for Skagen til særligt værdifuldt landskab. Se 
retningslinje 5.7.2. 
De særligt værdifulde landskaber skal så vidt 
muligt friholdes for inddragelse af arealer til 
formål, der kan skæmme landskabet. Større 
byggeri samt større veje og tekniske anlæg 
skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og 
anlæg skal placeres og udformes under særlig 
hensyntagen til landskabet. 
Planområdet er allerede anvendt til Hedebo-
skolen og indgår som en del af Skagen by. 
Som følge heraf vurderes den ny planlægning 
ikke at påvirke det særligt værdifulde landskab. 
Ved detailplanlægning for området med en ny 
lokalplan for et konkret projekt skal landskabs-
påvirkningen vurderes på ny. 

 
 
 

Opsamling / Konklusion  

 
Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive på-
virket af planforslaget. 
 
Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. 
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Lokalplan FRE.OC.15.03.01 Centerområde med trafikterminal ved Skippergade, Frederikshavn ● Forord

Forord
Lokalplanen er udarbejdet for at styrke den kollektive trafik i Frederiks-
havn. Planen skaber mulighed for indretning af en trafikterminal samt op-
førelse af en dagligvarebutik.
 
I Frederikshavn er det i dag besværligt at skifte fra bybus til regionalbus el-
ler tog. Trafikterminalen skal lette skiftet mellem de forskellige kollektive 
trafikformer - busser og tog - samt lette skiftet fra individuel transport - 
gang, cykel eller privatbil - til kollektiv transport. 

Eksisterende banegårdsbygning kan ombygges. Eksisterende jernbaneskin-
ner fjernes og der indrettes en ny busterminal orienteret imod banegårds-
bygningen. Den samlede trafikterminal indrettes med: adgangsveje, ma-
nøvre- og parkeringsarealer, busperroner, -opmarchpladser og -holde-
pladser til når busserne ikke er i rute. 

Trafikterminalens bymæssige betydning søges understøttet, ved også at 
skabe mulighed for opførelse af en dagligvarebutik med tilhørende par-
keringsanlæg umiddelbart syd for terminalens busdel samt et imødekom-
mende adgangsareal fra syd til både dagligvarebutik og terminal.

Den kollektive trafiks succes er afhængig af, at brugerne oplever skiftet 
imellem trafikformerne som gnidningsløst. Lokalplanen skal medvirke til 
at sikre visuel og funktionel sammenhæng og nærhed (korte gangafstande) 
imellem områdets forskellige funktioner herunder trygge adgangs- og par-
keringsforhold for såvel bilister, cyklister og fodgængere.
Der indrettes vejadgang til trafikterminal, dagligvarebutik og parkerings-
anlæg fra eksisterende vejadgange fra Kragholmen og Skippergade/Havne-
pladsen. 

Lokalplanområdet er beliggende i umiddelbar nærhed af Frederikshavn bys 
historiske midte. Tre bygningsikoner: Krudttårnet, Frederikshavn Kirke og 
Kommandantboligen ligger som nærmeste nabo til lokalplaområdet. 
Lokalplanen skal medvirke til at sikre terminalområdets ydre udtryk - så 
området fremstår som en helhed og så det fremtræder i harmoni med ek-
sisterende byggeri i de omkringliggende områder. 

For at skabe overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan er der i 
tilknytning til lokalplanen udarbejdet et tillæg nr. 09.69 til kommunepla-
nen. Forud for vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg fremlagde 
byrådet i perioden fra den 24. september 2014 tilden 19. november 2014 for-
slag til offentlig debat. Der indkom 5 bemærkninger/indsigelser til forsla-
gene, der har givet anledning til ændringer i forbindelse med den endelige 
vedtagelse.
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Lokalplanområdet ligger nord for Krudttårnet - og øst for den gule Kommandantboligen og 

Frederikshavn Kirke.
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Lokalplan FRE.OC.15.03.01 Centerområde med trafikterminal ved Skippergade, Frederikshavn  ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere 
indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den frem-
tidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de 
enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, of-
fentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, 
eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige inde-
holde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle for-
udsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan 
f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslut-
ning 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 æn-
dringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved æn-
dret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstem-
melse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der 
medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se 
af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 med senere ændrin-
ger).

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 indflydelse 
på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lo-
kalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages ende-
ligt af Byrådet.

Vedtagelse
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der er 
fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med 
kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommu-
neplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

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

Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbila-
gene 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
Byrådet ønsker at styrke den kollektive trafik. Frederikshavn Kommune har 
modtaget økonomisk støtte fra Trafikministeriets Fremkommelighedspulje 
til indretning af en nutidig trafikterminal. Lokalplanen skal skabe det plan-
mæssige grundlag for indretning af terminalen.
 

Lokalplanens område
Lokalplanområdet ligger i den østlige kant af Frederikshavn bymidte - 
imellem Frederikshavn havn og byen. Området afgrænses mod vest af ho-
vedlandevej 438 Frederikshavn  - Skagen. Mod syd og vest afgrænses om-
rådet af Kragholmen og erhvervsområdet vest herfor.

Eksisterende forhold

Funktioner 
Frederikshavn Station blev i midten af 70´erne flyttet fra Parallelvej til sin 
nuværende placering i lokalplanområdet. Stationen er indrettet med tilhø-
rende parkeringsanlæg, taxaholdepladser og afsætningspladser. 
Stationen betjenes af regional- og fjerntog samt lokaltog til Skagen. Syd 
for stationen er der indrettet offentligt parkeringsanlæg til 50 personbiler. 
Den nordlige del af området er indrettet som rutebilstation og offentlig 
parkeringsplads til 24 personbiler. Fra rutebilstationen er der vejadgang til 
Post Danmarks postgård beliggende Skippergade 27 - 29. 
De to jernbanesidespor der forløber over området, skaber baneadgang til 
Frederikshavn Havn og Flådestationen syd for byen. Øst for jernbanespore-
ne findes to parkeringsanlæg til personbiler: ét med 40 forbeholdt pladser 
(DSB og Post Danmark) og ét med 84 offentlige pladser. 
Det er muligt at færdes til fods øst vest i området over jernbaneskinnerne. 
Der er vejadgang til parkeringsanlægget fra Kragholmen. Samme adgang 
vejforsyner erhvervsområdet mellem jernbanen og Kragholmen. 

Terræn
Terrænet indenfor lokalplanområdet stiger fra kote ca. 2,5 i øst til kote ca. 
3,75 i vest. Jernbaneskinnerne ligger ca. 1 m lavere end arealet umiddelbart 
vest for. For at udligne terrænforskellen er der opført en støttemur. Kyst-
direktoratet definerer lavtliggende områder, som områder nær kysten, der 
ligger lavere end kote 2,5 målt i DVR90. Der er således ikke grundlag for at 
anbefale en mindste sokkelkote indenfor området. 

Lokalplanområdet set fra syd. Området ligger øst for hovedlandevej 438.
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Trafik 
Lokalplanområdet afgrænses mod vest af eksisterende statsveje Havne-
pladsen og Skippergade. Med en årsdøgntrafik (ÅDT) på op til 10.500 biler/
døgn syd for Tordenskjoldsgade og ca. 8.300 mellem Tordenskjoldsgade og 
Nytorv udgør vejen en barriere mellem bycentret og eksisterende banegård/
rutebilstation og dermed også mellem bycentret og den kommende trafik-
terminal. 
Der er i dag vejadgang til lokaplanområdet som vist på kortbilaget nederst 
på siden ved bogstavmarkeringerne: B, C, D, E, F og G via A. 
Til den nordlige del af området er der tre vejadgange fra - hovedlandevej 
438 Skippergade i: 
• F - udkørsel fra rutebilstation i km 0,1106   
• E - indkørsel til parkering til rutebilstation i km 0,1004  
• D - indkørsel til rutebilstation og Post Danmark distribution i km 0,0967
Der er til den sydligste af vejadgangene D - i km 0,0967 - etableret en høj-
resvingsbane. 
Til området syd for eksisterende stationsbygning er der fra hovedlandevej 
438, Havnepladsen vejadgang to steder: 
• C - i det firebenede signalregulerede kryds Kirkepladsen/Havnepladsen/

Skippergade/Banegårdspladsen - i km 0,0843 
• B - fra Havnepladsen mellem Kragholmen og førnævnte kryds - hoved-

landevej 438 i km 0,0763. Her er det alene tilladt at køre ind.
 
Den østlige del af området vejforsynes fra Kragholmen - ved G. Det er ikke 
muligt at køre i bil øst-vest i området. 
Det firebenede kryds Kirkepladsen/Havnepladsen/Skippergade/Banegårds-
pladsen er lysreguleret og udstyret med fodgængerovergang i nordlig, vest-
lig og sydlig ben. Krydset Havnepladsen-Kragholmen A er ligeledes lysregu-
leret. Her er overgangen, for bløde trafikanter, fra bycentret til havnearea-
lerne og lokalplanområdet også sikret ved anlæg af fodgængerovergange.
Der mangler egentlig cykelsti på en del af hovedlandevejens forløb gennem 
Frederikshavn by. Forbindelsen mellem cykelstierne nord og syd for lokal-
planområdet formidles, bl.a på den omhandlede strækning, alene af en cy-
kelbane. Frederikshavn Kommune har overfor Staten udtrykt ønske om an-
læg af en egentlig cykelsti, både af hensyn til turister og lokale cyklister - 

Indgang til Frederikshavn Station fra 

syd

Der er i dag  vejadgang til lokalplanområdet ved bogstavmarkeringerne  B, C, D, E, F og G

Hovedlandevej 438 Skippergade set fra 

syd
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herunder de der skal til/fra banegården. 
Kommunevejen Kragholmen er på strækningen til vejadgangen til lokalpa-
nområdet fra Kragholmen udstyret med en dobbeltrettet cykelsti anlagt i 
vejens vestlige side. Der mangler cykelsti på Kragholmen i begge vejsider fra 
kommunevejen Andelskaj og frem til Havnepladsen.
Fra hovedlandevej 438 Havnepladsen/Skippergade er der via Kragholmen og 
Hornværket adgang til Frederikshavn Havn herunder lastbilfærgeforbindel-
sen til Sverige. Der er således en del tung trafik på strækningen. Når last-
bilfærgerne ankommer til Frederikshavn Havn kan det give anledning til 
opstuvning af biler på Kragholmen fra Hornværket frem til det krydset ved 
Havnepladsen/Skippergade.
Fra Kragholmen er der via vejforbindelsen i den østlige del af området ad-
gang til virksomheder i erhvervsområdet nord-øst for lokalplanområdet. 

Af hensyn til trafiksikkerheden på Skippergade er det ikke tilladt at parkere 
bl.a. på den del af Skippergade der afgrænser lokalplanområdet mod vest. 
Umiddelbart nord for km 0,1004 er der indrettet to standsningspladser. Af 
hensyn til trafiksikkerheden på hovedlandevejen bør det overvejes at flytte 
de to standsningspladser til parkeringsarealet øst for fortovet.

Bebyggelse, indenfor området
DSB´s stationsbygning med tilhørende overdækkede togperroner er belig-
gende Havnepladsen 30. Bygningen er opført i røde teglsten og har en ka-
rakteristisk tagkonstruktion med regelmæssige takker - dækket med tag-
pap, måske inspireret af arkitekt Thorvald Bindesbølls fiskepakhuse på Ska-
gen Havn. I tilknytning til bygningen er der uoverdækket og overdækket 
cykelparkering med forskelligt udtryk.
Frederikshavn Spildevand har opført en teknikbygning (beliggende Havne-
pladsen 24) indenfor området.  Teknikbygningen giver bl.a. adgang til en 
større underjordisk pumpeststion, der lokalt omtales som Napoleons grav.

Bebyggelse i tilstødende områder
Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger Krudttårnet - ét af Frederiks-
havns bygningsmæssige ikoner. Vest for området ligger Kommandantboli-
gen og Frederikshavn Kirke, bygninger der også er markante i bybilledet. 
Bygningernes placering fremgår af kortbilag og luftfoto her og af kortbila-
get s. 12. De tre bygninger er fredede. Mellem Frederikshavn Kirke og Kom-

Frederikshavn Station set fra øst

Udsigt mod vest fra Frederikshavn 

Station mod Frederikshavn Kirke

Lokalplanområdet set fra øst. Krudttårnet, kommandantboligen og Frederikshavn Kirke ses 

syd for området
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mandantboligen ligger en bygning på Fladstrandsgade (Frederikshavn Han-
delsskole) der i Frederikshavn Kommuneatlas har en høj bevaringsværdi - 
se kortbilaget til højre.
Både Kirken og bygningen på Fladstrandsgade dominerer området og ska-
ber sammen med Krudttårnet, det tidligere posthus og banegårdsbygnin-
gen det byrum trafikterminalen og dagligvarebutikken opføres i.
Umiddelbart øst for området ligger en fabriks- og lagerbygning samt et 
pakhus. Pakhusets ydre korresponderer med stationsbygningen indenfor 
lokalplanområdet.
Fra Danmarksgade og Kirkepladsen er der udsigt til den sydlige del af lokal-
planområdet, havnens siloer og kraner. Man kan ikke se Kattegat fra Kir-
kepladsen. 
Vest for Skippergade er der i gadelinje opført byggeri i varierende højde 1 - 
3½ etager og med et meget varieret udtryk. Sadeltage er dog den domine-
rende tagudformning. Mod nord grænser området op til nuværende politi-
station - 3 fulde etager opført i moccabrune teglsten og ”fladt” tag.

Beplantning
Den sydlige del af lokalplanområdet er tilplantet, overvejende med solitære 
træer med fodposer, buske og hækbeplantning. På torvet syd for bygningen 
beliggende Skippergade 27 - 29 (det tidligere posthus), torvet omkring tek-
nikbygningen beliggende Havnepladsen 24 (Napoleons grav) samt på par-
keringsanlæggene vest og øst for jernbanesporet findes der en del solitæ-
re træer i god vækst. Parkeringsanlægget øst for jernbanen er såvel imod 
Kragholmen, jernbanen og vejforbindelsen til erhvervsområdet afgrænset 
af en liguster hækbeplantning i god vækst, men som dog trænger til pleje.

På den syd-vestlige side af Havnepladsen - både omkring Frederikshavn 
Kirke og langs vejen - og omkring Krudttårnet er der træbeplantning der 
medvirker til at give områderne karakter. Se luftfoto side 9 og 11.

Kulturhistorie
I forbindelse med flytning af Krudttårnet i 1974 fandt man to meget store 
sten i vandet udenfor byen. Stenene omtales  som kommandantens Dyne 
og Pude. Først i forbindelse med etablering af den nuværende banegård i 
1975 blev den 270 tons tunge Dyne flyttet og ligger nu vest for Frederikshavn 
Spildevands teknikbygning (Havnepladsen 24).Puden ligger på torvet syd for 
bygning  beliggende Skippergade 27 - 29.
Indretning af trafikterminalen og opførelse af dagligvarebutik indebærer 
ikke at Dynen eller Puden flyttes.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen skaber mulighed for etablering af en trafikterminal, hvor mu-
ligheden for at skifte mellem kollektive transportformer og fra kollektiv til 
individuel transport er let, overskueligt og ukompliceret. 
Tilstrækkelige, sikre og trygge adgangsforhold til området er afgørende for 
dagligvarebutikken og den kollektive trafik. Det gælder for såvel regional- 
og lokalbusser som for privatbilister, cyklister og fodgængere. Tilstrækkelige 
og lettilgængelige parkeringsforhold for såvel bil- og cyklister er også vig-
tige, for begge funktioner. 

Foruden muligheden for et etablere trafikterminal med nye busperroner og 
ventefaciliteter skabes der mulighed for at opføre en dagligvarebutik, et 
ubemandet brændstoftankanlæg samt en bygning der f.eks. kan indeholde 
nye ventefacilitster, kiosk eller billetsalg.
 
Overgangen fra lokalplanområdets til de omkringliggende områder og de 

Dynen løftes

Lokalplanen skaber mulighed for et 

ubemandede tankanlæg hvor alene  

brændstofpumperne er overdækkede.
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veje der afgrænser området mod vest og syd ofres særlig opmærksomhed.
Bebyggelsens omfang og udseende 
Lokalplanen fastlægger en øvre grænse for byggeriets omfang. For ét del-
område som en maksimal bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom for 
ét andet som et maksimalt dagligvarebutiksareal på 1000 m2. Den maksi-
mal bygnings højde fastlægges til 1 etager / 8,5 m. 
Dagligvarebutikken placeres solitært syd-øst for eksisterende stationsbyg-
ning. For trafikanter der færdes på Havnepladsen og Skippergade vil daglig-
varebutikken og nybyggeriet på områdets nordlige del bliver meget synligt. 
For bilister der kører ad Havnepladsen imod nord vil dagligvarebutikken 
opleves som ét af ”byens ansigter”. For trafikanter og gående der bevæger 
sig fra Kirkepladsen mod øst vil dagligvarebutikken opleves som et ”sigte-
punkt” i byen. Trafikterminalens perroner og øvrige udstyr opleves af tu-
rister som ”det første møde med byen”. På denne baggrund er der i lokal-
planen truffet bestemmelser bl.a. om byggeriets yder udtryk, der dels sik-
rer nybyggeriet en sammenhæng med det eksisterende og omkringliggende 
byggeri, dels giver mulighed for at nybyggeriet får sit eget udtryk.
Frederikshavn Kloakforsynings eksisterende teknikbygning - Napoleons 
Grav - kan ”forskønnes”, eksisterende murede hegn omkring bygningen og 
støttemur mod jernbanesidesporene kan fjernes.

Trafikale forhold - adgang
Der etableres vejadgang til trafikterminal og dagligvarebutik via: 
• det lysregulerede kryds fra Skippergade/Havnepladsen/Kirkepladsen (C 

jfr. kort s. 10) 
• det lysregulerede kryds Havnepladsen/Skippergade/Kragholmen (A) og 

Kragholmen (G). 
• Til parkeringsanlægget nord for terminalområdet er der vejadgang fra 

Skippergade. Én af de eksisterende overkørsler (E) til lokalplanområ-
det fra Skippergade flyttes og der etableres bundet ind- og udkørsel for 
parkeringsanlægget fra henholdsvis D og E jfr. kort s. 10. 

Post Danmarks ønske om at skabe adgang til distributionscentret beliggen-
de Skippergade 27 - 29 via parkeringsanlægget for modulvogntog er vur-
deret. Det vil enten begrænse brugen af et antal p-pladser nærmest ad-
gangen til distributionscentret eller reducere antallet af p-pladser på an-
lægget, hvorfor spørgsmålet efterfølgende må afklares mellem DSB og Post 

Hovedlandevej 438 Skippergade med cykelbane og højresvingsbane hvorfra der etableres 

vejadgang til parkeringsanlægget nord for trafikterminalen 

eller corten strækmetalplader

Facade på ny banegårdsbygning og 

dagligvarebutik kan udføres i  cor-

tenstlåplader ........
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Danmark.
Vejadgangene fra hhv. Kragholmen (G jfr. kort s. 10) og Skippergade er ikke 
lysregulerede. I forbindelse med etablering af trafikterminalen og udvidelse 
af Frederikshavn Havn skal der etableres cykelsti på Kragholmen fra Hav-
nepladsen til Hornværket. På den baggrund er der i lokalplanen reserveret 
areal til en dobbeltrettet cykelsti fra vejadgangen G (jfr. kort s. 10) til Hav-
nepladsen i Kragholmens nordlige side. 
Det bør det overvejes om der, af hensyn til afvikling af trafikken, skal etab-
leres et trafikstyret signalanlæg i krydset Langerak/Kragholmen. 

Havnepladsen og Skippergade afvikler megen og tung trafik. Særlig i som-
mermånederne er trafikbelastningen stor. I Trafikplanen for Frederikshavn 
er Skippergade og Kragholmen tiltænkt andre roller end de har i dag. For at 
fredeliggøre bymidten og for at skabe mulighed for byudvikling i nord-øst-
lig retning er Kragholmen fastlagt som Trafikvej og Skippergade som Lokal-
vej. Det er således planen at den trafik der i dag kører ad Skippergade, ad 
åre, skal afvikles ad Kragholmen.
Idet den nuværende rutebilstation flyttes fra sin nuværende placering nord 
for eksisterende stationsbygning til øst for stationsbygningen giver det 
mindre støjbelastning at boligerne langs Skippergade. 

Gode mulighederne for at komme til og fra trafikterminalen i bil, på cykel 
og til fods er afgørende for den kollektive trafiks succes. Adgangsforhold til 
terminalområdet for såvel bilister, cyklister og gående samt deres sikkerhed 
er vurderet i forbindelse med planlægningen. Cyklisternes adgang er søgt 
sikret med særlige færdselsarealer, tilbagetrukne stoplinjer for bilister mm.
Foranlediget af projektet er Staten igen opfordret til at etablere egentlig 
cykelsti på Skippergade.

Korttidsparkering - Taxi - ”Kys og kør” pladser
I forbindelse med nyindretning af adgangs- og ankomstarealer til termina-
len etableres der umiddelbart foran den nuværende stationsbygningen: Ta-
xiholdepladser og afsætningspladser for privatbilister - Kiss and ride.

Parkering - biler og cykler
En overvejende del af passagerer til den kollektive trafik ankommer i dag til 
Stationen til fods, på cykel eller med andre kollektive transportmidler. Kun 
en mindre del ankommer i privat personbil. 
For fortsat at sikre at den kollektive trafik kan kombineres med privatbilen 
etableres der både langtidsparkering - pendlerparkering - og korttidspar-
kering for personbiler. 
Byrådet ønsker at styrke cyklens rolle som tilbringer til terminalen. Hvis 
målet skal nås forudsætter det, at cyklisterne føler sig velkomne og service-
res rigtigt. Cykelparkering er søgt gjort let til tilgængelig og tæt på perro-
nerne. Ved valg af cykelstativer, overdækning og hegn søges cyklerne be-
skyttes imod vind, vejr og tyveri. 

Ubebyggede arealer og beplantning
Lokalplanen tilfører området en kvalitet i form af en ”adgangskile” fra syd.
Lokalplanens bestemmelser om udendørs oplagring, ubebyggede arealer, 
terrænregulering, byudstyr, skiltning osv. søger dels at sikre sammenhæng 
og harmoni indenfor området dels at sikre området harmoni i forhold til 
omgivelserne. 
Lokalplanen har bestemmelse om bevaring af beplantning. Det bedste af 
den eksisterende beplantning skal bevares og indarbejdes i en ny beplant-
ning. 

For at få cykelparkeringen tæt på tog- og 

busperronerne kan parkeringen evt. etable-

res i 2 etager 

Cykelparkeringen kan etablers som aflåst 

parkering
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Det overordnede mål med beplantningen er at: 
• ”binde” terminalens parkeringsarealer sammen med dagligvarebutik-

kens
• tydeliggøre lokalplanområdets afgrænsning imod de tilstødende veje
• sikre området en grøn karakter der formidler fortællingen om den egns-

karakteristiske beplantning og 
• sikre områdets sammenhæng til bycentret herunder Kirkepladsen og 

området foran Fredrikshavn Kirke

Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat 
bestemmelser om, at adgangsveje og p-pladser samt adgange til nye byg-
ninger, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelig-
hed for alle. Arealerne skal anlægges efter den til enhver tid gældende Byg-
ningsreglement, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.
Lokalplanen har bestemmelser om indretning af handicapparkering. For 
yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, 
der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.

”Vandet til byen” 
Frederikshavn bys placering ved Kattegat er gennem tiden sløret mere og 
mere. Frederikshavn Havn og hovedlandevejen er de væsentligste visuel-
le og funktionelle barriere mellem byen og vandet. Det er vanskeligt at få 
byen ned til vandet. Med idéen ”Vandet til byen” er sammenhængen mel-
lem vandet og byen søgt genetableret ved at føre kanaler ind i byen. Én af 
projektets illustrationer viser et nyt rekreativt havnebassin på det areal lo-
kalplanen fastlægger til indretning af trafikterminalen. En kanal mellem 
Hornværket og Havnepladsen forbinder det nye rekreative bassin med det 
nuværende havnebassin. Idéen bygger endvidere på den forudsætning at 
nuværende banegård og jernbaneskinner flyttets mod øst. 
Den nuværende placering af togstation, -perroner og -skinner ligger til 
grund for indretningen af den nye trafikterminal. Skal idéen med at føre 
vandet til byen realiseres, må det nødvendigvis blive med en anden place-
ring af kanal og rekreativt havnebassin.
 
Plads- og lyspolitik
Frederikshavn Kommune har tidligere fastlagt en Plads- og lyspolitik. Heraf 
fremgår bl.a. en nyindretning af det nuværende banegårdsområde og idé 
til en anden afvikling af trafikken gennem byen. Umiddelbart syd for den 
nuværende banegård foreslås en rundkørsel der leder den gennemkøren-
de trafik ad Kragholmen og trafik der alene har ærrinde i byen ad Skipper-
gade. Den trafikale fredeliggørelse af Skippergade skaber mulighed for en 
tættere forbindelse mellem arealerne øst for Skippergade/Havnepladsen og 
bycentret. 
Idéen er flugt op i Trafikplanen for Frederikshavn by hvor Kragholmen er 
fastlagt som Trafikvej og Skippergade på strækningen fra Kirkepladsen til 
Kragholmen i nord er udpeget som Lokalvej.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en ræk-
ke tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende 
på vedvarende energi i år 2015. Beslutningen omfatter et geografisk område 
omkring Frederikshavn by. 

Byrådet ønsker således generelt at opfordre til initiativer for at få nedsat 
energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til 

Illustration fra projektet Vandet til byen
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gavn for miljøet og ejernes økonomi. 
Dette er blandt andet baggrunden for lokalplanens krav om, at bebyggelsen 
skal opfylde bygningsreglementets krav om lavenergibebyggelse.

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanen
Byområdet er omfattet af Kommuneplan 2009 - 20 og benævnes her om-
råde FRE. O.15.03 - Bycentret. Den overordnede anvendelse er fastlagt til 
Offentligt formål og kommuneplanens generelle anvendelsesbestemmel-
ser suppleres af de anvendelsesbestemmelser der fremgår af den særlige 
temaplan for Midtbyen. Af mulige offentlige formål er nævnt institutioner 
som posthus, politigård og parkering. Det er i planens hovedstruktur anført 
at området også kan anvendes til detailhandel, men at en endelig udpeg-
ning til dette formål forudsætter et kommuneplantillæg. 
På den baggrund er der i tilknytning til lokalplanen udarbejdet et tillæg nr. 
09.69 til kommuneplanen der fastlægger områdets anvendelse til også at 
omfatte dagligvarehandel. 
Den formelle overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan er så-
ledes sikret.

Trafik 
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens bestemmelser 
for Trafik. For at sikre cyklisterne sikker adgang til terminalen og for at und-
gå de ”skyder genvej” over busterminalområdet skal der etableres dobbelt-
rettet cykelsti på Kragholmen fra Hornværket (adgang G jfr. kortbilag s. 10)
til Havnepladsen. 

Udvidelse af Frederikshavn Havn 
Der arbejdes i øjeblikket på en udvidelse af Frederikshavn Havn. Af udkast 
til VVM-redegørelse for havneudvidelsen fremgår, at på en gennemsnitlig 
arbejdsdag forventes udvidelsen at give anledning til knap 2.200 flere bil-
ture. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på Kragholmen ved Hornværket er i dag (2013) 
ca. 2.200 biler/døgn. Det anslås, at 12 - 15 % af trafikken på Kragholmen 
er tung trafik (over 3,5 tons). Det er endnu ikke fastlagt, om der, i forbin-
delse med havneudvidelsen, skal ændres på adgangsforholdene til havne-
arealerne. Kragholmen, der også vejforsyner trafikterminalen, vil givet bli-
ve mere belastet. Afhængig af hvor og hvordan der etableres vejadgang til 
Havnen, i forbindelse udvidelsen, er det nødvendigt at sikre: 
• cyklisterne på Kragholmen 
• lokal- og regionalbussers adgang til trafikterminalen fra Kragholmen 

(G jfr. kort s. 10)  

Af hensyn til afvikling af trafikken til og fra såvel trafikterminal som Frede-
rikshavn Havn bør det overvejes om der skal etableres trafikstyret signal-
anlæg i krydsene Langerak/Kragholmen og krydset Trafikterminalen/Krag-
holmen/Andelskaj.

Fredede og bevaringsværdige bygninger
Lokalplanen omfatter ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger eller 
anlæg.

Gældende lokalplan
Området er ikke omfattet af lokalplan, byplanvedtægt eller lignende.
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Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10 b: Anlægsarbejder 
i by zone, herunder opførelse af trafikterminal (busperroner), dagligvare-
butik med tilhørende  parkeringspladser. Det vurderes dog samtidig, at lo-
kalplanen er omfattet af lovens § 3 stk. 2, idet den fastsætter anvendelsen 
af et mindre område på lokalt plan. Der skal således kun gennemføres en 
miljøvurdering, hvis planen antages at kunne få en væsentlig indvirkning 
på miljøet.

Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, og konklusionen er, at 
planen ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der 
er herved lagt vægt på, at der stort set er tale om en videreførelse af det 
nuværende plangrund lag med hensyn til anvendelse og byggemuligheder, 
der alene omrokeres og præciseres. 

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger i byzone ca. 1000 m fra kysten. Lokalplanen ligger 
dermed inden for den kystnære del af byzonen, som omfattes af Planlovens 
bestemmelser om planlægning i kystområderne. Hvis ny bebyggelse og an-
læg vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt 
bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende 
bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Lokalplanens hovedtræk er at give mulighed for en maksimalt 8,5 m høj be-
byggelse i 1 indenfor fastlagte byggefelter og i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse. 

Da bebyggelsens højde tilpasses den eksisterende bebyggelse i området og 
omgivelserne, og da lokalplanområdet er beliggende imellem byggeriet på 
Frederikshavn Havn og eksisterende byggeri i midtbyen vurderes det, at det 
byggeri lokalplanen skal skabe muligghed for hverken vil påvirke den kyst-
nære del af byen eller den bynære del af kysten.

Grundvandsbeskyttelse
Arealet berører ikke områder med særlige drikkevandsinteresser eller ind-
vindingsopland for vandværker.

Natura 2000-områder
Lokalplanområdet ligger godt 1700 m fra nærmeste Natura 2000-område 
”Hirsholmene”, der er udpeget som fuglebeskyttelsesområde, habitatom-
råde og Ramsarområde. Lokalplanens virkeliggørelse vil ikke påvirke natur-
værdier i dette område.

Varmeforsyning
I henhold til varmeplanen for Frederikshavn Kommune ligger området inden 
for naturgasforsynings område. Frederikshavn Varme A/S har også mulighed 
for at forsyne området med fjernvarme. I henhold til gældende bekendtgø-
relse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er 
det tilladt at forsyne et område udlagt til naturgas med fjernvarme, såfremt 
forsyningen af det pågældende område alene kan klares via stikledning fra 
et nærtliggende anlæg. Hvis fjernvarmeforsyningen af området ikke kan 
klares via stikledning og der fortsat ønskes fjernvarmeforsyning, skal der 
udarbejdes og godkendes et projektforslag for ændring af områdeafgræns-
ningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen.
På baggrund af Forsyning Frederikshavns projektforslag har byrådet vurde-
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ret, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at området fjernvameforsy-
nes. På den baggrund vil Forsyning Frederikshavn gerne i dialog med byg-
herre om varmeforsyningen.

Der skal etableres vandbårne opvarmningsanlæg. Der må ikke rumopvar-
mes med el. 

Opføres en bebyggelse som lavenergibebyggelse, har byrådet pligt ifølge 
planloven til at dispensere fra lokalplanens bestemmelse om tilslutnings-
pligt til kollektiv varmeforsyning. Lavenergibebyggelse er bebyggelse, der 
dokumenteret opfylder klassifikationskravene i Bygningsreglementet.

Vandforsyning
Lokalplanområdet skal tilsluttes Frederikshavn Vand A/S i henhold til vand-
forsyningsplanen for Frederikshavn Kommune.

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloak-
system. I henhold til spildevandplanen er :

Den nordligste del af delområde 1 jfr. kortbilag 2 (matr. nr. 256 t jfr. kort-
bilag 1) er fælleskloakeret. Hermed menes, at regn- og spildevand afledes i 
samme ledning til det offentlige kloaksystem i. Drænvand fra omfangsdræn 
og bygninger må afledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må 
afledes til det offentlige kloaksystem. På længere sigt forventes området at 
blive separatkloakeret dvs. regn- og spildevand afledes i hver sin ledning. 
Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afledes til regnvandssyste-
met, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. 
Frederikshavn Spildevand anbefaler derfor, at interne kloakanlæg på grun-
dene etableres som separatsystem.

Den øvrige del af lokalplanområdet er separatkloakeret. Hermed menes, at 
regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksy-
stem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regn-
vandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige 
kloaksystem. 
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 40% af 
det matrikulære areal i den fælleskloakerede del og 70% i den separatklo-
akerede del, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af regnvand 
på grunden. Frederikshavn Spildevand skal godkende projektet for det pri-
vat kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand
Frederikshavn Spildevand gør opmærksom på, at der i lokalplanområdet 
findes offentlige kloaksystemer beliggende udenfor vejareal på private 
arealer. Der findes et større hovedkloaksystem, som krydser samtlige ma-
trikler i lokalplanområdet. Desuden findes mindre spildevands- og regn-
vandsledninger på matr. nr. 532e, 532d (jfr. kortbilag 1) samt banearealet. 
Såfremt der ønskes en omlægning af kloaksystemerne til en anden place-
ring skal dette vurderes nærmere i samarbejde med Frederikshavn Spilde-

vand. Udgifter til omlægning af kloaksystemer pålægges bygherre.

Renovation
Området indgår i kommunens renovationsordning. Opbevaring, sortering 
og bortskaffelse af områdets affald skal ske i henhold til gældende regu-
lativer.
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Jordforurening 
Ejendommen matr.nr. 256 t Frederikshavn Bygrunde er kortlagt på videns-
niveau 1 iht. Lov om forurenet jord. Forinden evt. påbegyndelse af bygge- 
og anlægsarbejde på arealet, skal ejer eller bruger ansøge kommunen om 
tilladelse jf. Lov om forurenet jord §8. 

Fortidsminder
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for-
tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til 
Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens § 27. Bygherren kan for-
ud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum 
om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af 
væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder økonomiske 
konsekvenser.

Støj
Virksomheder i området reguleres i henhold til miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier. 

Deklarationer og servitutter
På ejendommen Matr. nr. 532 b Frederikshavn Bygrunde er der den 13. ja-
nuar 1994 tinglyst deklaration om Jernbanetrafikanlæg, bebyggelse, led-
ningsanlæg mv. Deklarationen sikrer bl.a. et ledningsanlæg fra tagnedløb 
på DSB´s Stationsbygning gennem Post Danmarks postgård til ledningsan-
læg i Skippergade. 

På ejendommen Matr. nr. 256 t Frederikshavn Bygrunde er der den 5. juli 
1957 tilglyst deklaration om at arealet skal henligge ubebygget. Deklaratio-
nen er tilsyneladende aflyst den 24. juni 1964.
Idet lokalplanen bl.a. skal skabe mulighed for at opføre et byggeri på ejen-
dommen Matr. nr. 256 t Frederikshavn Bygrunde, er der for alle tilfældes 
skyld truffet bestemmelse i lokalplanen om at deklaration tilglyst den 5. 
juli 1957 om at arealet skal henligge ubebygget aflyses. I den forbindelse 
underrettes Trafikministeriet, DSB og Bane Danmark.

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 
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder 
påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, 
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spil-
devandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke 
forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelser mellem lokalplanen og private byggeservitutter 
og andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende. 

Sker der matrikulære ændringer eller ændringer af vejarealer, skal ejen-
dommens ejer bekoste omlægning eller bekoste tinglysning  af ledninger-
nes placering og friholdelse af et 2 m bredt bælte på hver side af lednin-
gerne samt ledningsejerens frie adgang til at vedligeholde disse ledninger.
Planlægges der bebyggelse over de eksisterende forsyningsledninger, skal 
ejendommens ejer bekoste, at Frederikshavn Forsyning A/S omlægger led-
ningerne til  vejareal.
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Lokalplanbestemmelser

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 
med senere ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 
2.1 nævnte område:

1.  Lokalplanens formål
1.1  Formålet med lokalplanen er:

 at skabe mulighed for udbygning af Frederikshavns centrale byom-
råde. 

 at styrke den kollektive trafiks rolle, ved, ved om- og tilbygning til 
eksisterende banegårdsbygning samt indretning af ny busterminal 
at skabe mulighed for etablering af en trafikterminal samt opførel-
se af en dagligvarebutik.

 at sikrer en hensigtsmæssig indretning og placering af vejadgang, 
færdselsarealer, ny bebyggelse, og parkering. 

 at sikre tilstrækkelig, trafiksikker og tryg vejadgang til området for 
såvel fodgængere, cyklister, personbiler og busser.

 at sikre, at der inden for området etableres den nødvendige parke-
ring til både busser, personbiler, taxier og cykler herunder at sikre 
at cykelparkering der knytter sig til såvel bus- og togperroner og 
dagligvarebutik placeres så tæt ved målet som muligt.

 at sikre at der ved om- og tilbygning af eksisterende byggeri og ved 
opførelse af nybyggeri skabes harmoni i det ydre udtryk.

 at sikre en landskabelig bearbejdning af områdets ubebyggede 
arealer således at der skabes harmoni imellem arealerne indenfor 
området og imellem arealerne indenfor området og arealerne i de 
tilstødende byområder. 

 at sikre området et grønt udtryk imod hovedlandevej 438.

2. Lokalplanens område og zoneforhold

2.1  Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1.

2.2 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 532e og del af matr. nr. 256t, 
532a, 532b, 532d og det umatrikulerede vejareal ”cæ”, Frederiks-
havn Bygrunde - samt alle parceller, der efter 4. februar 2014 ud-
stykkes fra ovennævnte ejendomme.

  Zoneforhold

2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

2.4 Lokalplanområdet underinddeles som vist på kortbilag 2 i delområ-
derne 1, 2 og 3. 

Bemærkning:
Lokalplanens bestemmelser er 
bindende for de ejendomme, 
der omfattes af lokalplanen. 
Tekst i kursiv har til formål at 
forklare og illustrere lokalplan-
bestemmelserne. Tekst skrevet 
i kursiv er altså ikke lokalplan-
bestemmelser og er således ikke 
bindende.
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3.  Områdets anvendelse
3.1 Delområde 1 må anvendes til centerformål; vej, terminal for kol-

lektiv trafik med tilhørende udendørs anlæg: tog- og busperroner, 
busdepot, adgangs- og opmarcharealer, afsætningspladser (Kiss 
and ride), taxiholdepladser og kort- og langtidsparkering af turist-
busser, personbil og cykler samt tilhørende indendørs faciliteter: 
kontorer, venterum, fastfood-restaurant, kiosk og billetsalg. 

3.2 Der kan i tilknytning til eksisterende stationsbygning i delområde 1 
opføres en ny bygning med en placering som vist på kortbilag 2 til 
funktioner der knytter sig til en trafikterminal - f.eks. ventefacili-
teter, kiosk- eller billetsalg.

3.3 Frederikshavn Spildevands eksisterende pumpestation i delområde 
1 - beliggende Havnepladsen 24 - med adgang fra Havnepladsen 
kan opretholdes.

3.4 Delområde 2 må anvendes til centerformål, butiksformål - daglig-
varehandel med tilhørende vareindlevering, adgangsarealer  og cy-
kel- og personbilparkering.

3.5  Der kan indenfor delområde 2 etableres et ubemandet brændstof-
tankanlæg til personbiler. Tankanlægget skal drives i tilknytning til 
dagligvarebutikken.

3.6 Delområde 3 må anvendes til parkering af personbiler, busser og 
cykler. 

3.7 På grund af nærheden til havnearealerne og jernbanen kan der ikke 
indrettes boliger indenfor lokalplanområdet.

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

4. Udstykning

 Udstykningsprincip

4.1  Inden for lokalplanområdet  må der foretages udstykningen i over-
ensstemmelse med den på kortbilag 2 viste opdeling af området i 
delområder. 

4.2 Arealer der er nødvendige for driften af trafikterminalen, det vil  
 sige adgangsveje, opmarch- og manøvrearealer, arealer til bus-
 depot samt arealer til bil- og cykelparkering kan udstykkes
 selvstændigt.

5.  Bebyggelsens placering og omfang
Bebyggelsens placering - Byggefelter

5.1 Ny bebyggelse indenfor delområderne 1 og 2 skal placeres inden 
for de byggefelter, som er vist på kortbilag 2. Byggefeltet indenfor 

Bemærkning til 3.8:
Det handler også om, at ned-
bringe byggeriets samlede CO2 
belastning, hvorfor det er vig-
tigt at have fokus på bygnin-
gernes samlede energiforbrug 
til el og varme.
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delområde 2 til dagligvarebutik kan overskrides med maksimalt 2 
m imod nord og syd hvis hensynet til indretning af de tilskødende 
arealer tillader det.

5.2  Mindre, sekundære bygninger som f.eks. overdækkede busperro-
ner, overdækket cykelparkering, kundevognsskure, brændstofstan-
dere og miljøstationer må opføres udenfor byggefelterne vist på 
kortbilag 2. 

 Afstand til naboskel

5.3 Ny bebyggelse indenfor delområde 2 må opføres 1 m fra skel   
 mod nord - mod busterminalen.

5.4 Overdækket cykelparkering og miljøstationer må placeres i skel.

5.5  Busterminalens perroner og øvrige udstyr placeres med en indret-
ning som i princippet vist på kortbilag 4

 Bebyggelsesprocenten og antal m2

5.6 Indenfor delområde 1 jfr. kortbilag 2 må bebyggelsesprocenten for 
den enkelte ejendom må ikke overstige 30.

5.7 Indenfor delområde 2 jfr. kortbilag 2 må butiksarealet maksimalt 
udgøre 1000 m2

5.8 Indenfor delområde 1 og 2 jfr. kortbilag 2 må det samlede brutto-
etageareal til butiksformål ikke overstige 4000 m2

5.9 Indenfor delområde 3 jvf. kortbilag 2 må der ikke, udover overdæk-
ket cykelparkering, opføres bebyggelse.

 Etager

5.10 Indenfor delområderne 1 og 2 jfr. kortbilag 2 må bygninger maksio-
malt opføres i 1 etage.

 Bygningshøjde

5.11 Indenfor delområde 1 0g 2 jfr. kortbilag 2 må bygninger maksimalt 
gives en højde på 8,5 m målt fra en fastlagt niveauplan.

6.  Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 
 Generelt 

6.1  Byggeri skal være i overensstemmelse med Lov om jernbane 
 herunder være indrettet så det kan tåle støj og vibration fra jern 
 banen. Gravearbejder, mv. indenfor lokalplanområdet kan kræve  
 godkendelse efter §21 c i Lov om jernbane. 
 Jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres anvendelse og 
 hvad deraf følger skal tåles.

Bemærkning til bestemmelse 
6.1 og 6.2:
Til mindre dele af en bygning 
må der anvendes kontrastfar-
ver. Der henvises til den klas-
siske jordfarveskala udarbejdet 
af Raadvadcentret og gengi-
vet på side 51 i Socialministerits 
publikation ”Bevaringsværdi-
ge bygninger”  november 2006. 
Farveskalaen er indsat som bi-
lag bagest i lokalplanen.

 
Bemærkning til bestemmelse 5.7
Butiksarealet beregnes efter 
planlovens regler.

 
Bemærkning til bestemmelse 5.1
Nord for byggefeltet er det af-
gørende, at driften af buster-
minalen tillader det. Bustermi-
nalen skal indrettes så chauffø-
rerne har den fornødne plads til 
at manøvrere busserne på. 
Syd for byggefeltet er det af-
gørende at hensynet til forsy-
ningsledningerne i jorden og en 
trafiksikker indretning af dag-
ligvarebutikkens parkeringsan-
lægget tilgodeses.
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Delområde 1 og 2 
 
Bebyggelsens udseende - farver

6.2  Indenfor delområde 1 må facader som hovedregel kun fremstå i  
 rød. Til mindre dele af bygningen (mindre end en fjerdedel af byg 
 ningen) må der anvendes kontrastfarver. 
 
6.3  Indenfor delområde 2 må facader som hovedregel kun 
 fremstå i  - materialernes naturlige farver, eller i jordfarver. Til   
 mindre dele af bygningen (mindre end en fjerdedel af bygningen)  
 må der anvendes kontrastfarver. 

6.4 Træbeklædning og vinduer skal fremstå i jordfarver eller i træets  
 naturlige farve.

 Bebyggelsens udseende - facader

6.5  Facader
  Indenfor delområde 1 skal facader udføres som blank mur i teglsten 

eller metalplader. Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af 
bygningen) kan udføres i andre materialer.

  Facader på mindre, sekundære bygninger må udføres i andre ma-
terialer.

6.6   Indenfor delområde 2 skal facader udføres som blank mur i tegl-
sten, teglsten der pudses eller vandskures og males, metalplader, 
transparent glas eller beton. Mindre bygningsdele (mindre end 
halvdelen af bygningen) kan udføres i andre materialer.

  Facader på mindre, sekundære bygninger må udføres i andre ma-
terialer.

 Bebyggelsens udseende - tag

6.7  Tagform
  Indenfor delområde 1 skal tage udføres med samme tagkonstruk-

tion som på eksisterende stationsbygning og pakhus henholdsvis 
vest og øst for byggefeltet.

6.8  Tagform
  Indenfor delområde 2 skal tage fremstå som flade tage.

6.9  Taghældning
 Ved ombygning og tilbygning af eksisterende tag kan taget dog   
 udføres med samme vinkel, i forhold til det vandrette plan, som  
 den eksisterende bygning.

6.10  Tagform og -hældning, sekundære bygninger
   Tage på mindre sekundære bygninger som f.eks. overdækkede 

busperroner, overdækket cykelparkering, miljøstationer og lign. 
indenfor delområde 1, 2 og 3 kan have en anden konstruktion og 
hældning end hovedbygninger. 

 På det ubemandede tankanlæg er det alene brændstofpumperne  
 der kan overdækkes. Det samlede anlæg kan ikke overdækkes. 

 
Bemærkning til bestemmelse 6.1 
- 6.24
Ved nybyggeri, tilbygning og 
ombygning skal der lægges   
vægt på, at der opnås en god 
helhedsvirkning og at områdets 
visuelle udtryk forbedres.

Ny bebyggelse skal gives en ud-
formning i harmoni med den 
omgivende bebyggelse med 
hensyn til facaderytme, højde, 
materialer tagkonstruktion og 
-hældning.

Bebyggelsen skal fremstå med 
ensartede materialer og farver 
samt med ensartet taghæld-
ning og tagudformning.

Indenfor delområde 1 og 2 skal 
ny bebygggelses ydre signalerer 
at det knytter sig til en trafik-
terminal og byggeriet skal tilfø-
res tidstypiske elementer.

 
Bemærkning til bestemmelse 
6.6 
Tage på eksisterende stations-
bygning og pakhus er konstru-
eret som en række af sammen-
byggede parallelle sadeltage 
med en hældning ift. det vand-
rette plan på ca. 45 grader. Den 
samlede tagkonstruktion får 
derved et karakteristisk ”sav-
takket” udtryk.

 
Bemærkning til bestemmelse 
6.9
I lokalplanens redegørelsesdel 
er det vist hvordan overdæk-
ningen skal udføres.
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6.11  Tagmaterialer
   Indenfor delområde 1 skal tagbeklædningen udføres med tagpap 

på trekantlister, der må ikke anvendes blanke eller reflekterende 
tagmaterialer.

6.12 Tagmaterialer
   Indenfor delområde 2 skal tagbeklædningen udføres med zink eller 

tagpap. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmate-
rialer.

6.13  Tagmaterialer, sekundære bygninger
  Tagbeklædningen på sekundære bygninger indenfor delområde 1, 2 

og 3 kan udføres med andre materialer end på hovedbygninger
6.14  Solfangere
  Der kan opsættes solfangere og solceller i tagfladen, såfremt de in-

tegreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfangere 
og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller gen-
boer.

 
6.15 Skorstene, ventilationsmotorer, afkast til ventilation mv., samt øv-

rige ydre tekniske installationer fra den enkelte bebyggelse skal 
samles, så der opnås en god helhedsvirkning, og må ikke etableres 
i facade mod busterminal, parkeringsarealer eller adgangsveje.

 Bebyggelsens udseende - skiltning

6.16 Virksomheder i området kan opsætte skilte med logo og navn på 
facader. Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitek-
toniske udformning og må hverken helt eller delvis dække arkitek-
toniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, gesimser eller 
have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignen-
de.

6.17 Der må ikke opsættes flag eller flaggruppe indenfor lokalplanområ-
det.

6.18 Der kan opsættes henvisningsskilte til vejledning for gående og kø-
rende færdsel i området.

6.19 Skilte må ikke opsættes, hvor de kan hindre gode oversigtsforhold 
for trafikanter eller får indflydelse på trafiksikkerheden på statsvej 
hovedlandevej 438 og Kommuneveje Kragholmen.

6.20  Indenfor delområde 2 må der ikke opsættes reklamer eller lignende 
på butiksbygningens nordlige facade imod busterminalen. Der må 
heller ikke opsættes lys- eller facadebeklædning, der kan give sig-
nalforvirring eller blændinger for togpersonalet eller på anden må-
de udgøre en gene for driften af jernbanen.

7.  Veje, stier og parkering

Veje 

7.1  Lokalplanområdet skal som vist på kortbilag 2 vejforsynes fra stats-
vej hovedlandevej 438  Havnepladsen/Skippergade og kommunevej 
Kragholmen.

 
Bemærkning til bestemmelse 
6.14
De nævnte bygningselemen-
ter og installationer bør place-
res på/orienteres imod bygge-
riets ”bagside”. For så vidt an-
går bygningen i delområde 2 
betragtes facader mv. mod syd, 
vest og nord som bygningens 
”forside”.
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7.2 Vejadgangen til delområde 1 etableres som i princippet vist på kort-
bilag 2 fra kommunevej Kragholmen og statsvej hovedlandevej 438 
Havnepladsen/Skippergade. Der må ikke etableres yderligere veja-
dgange til lokalplanområdet. 

7.3  Der skal fra statsvej hovedlandevej 438 Skippergade, over ejendom-
men matr. nr. 256t, Frederikshavn bygrunde, som i princippet vist 
på kortbilag 2, etableres vejadgang til ejendommen matr. nr. 532b, 
Frederikshavn bygrunde beliggende Skippergade 27-29.

7.4 Ejeren af det tekniske anlæg på matr. nr. 532e beliggende Skipper-
gade 24 kan benytte eksisterende adgang fra Havnepladsen i for-
bindelse med nødvendig service og eftersyn på anlægget.

7.5 Eksisterende vejadgang fra hovedlandevej 438 Havnepladsen i km 
0,0763 til eksisterende parkeringsplads syd for stationsbygningen 
nedlægges.

7.6 Der skal fra kommunevejen Kragholmen over ejendommen matr. nr. 
532d, Frederikshavn bygrunde etableres vejadgang til ejendommen 
matr. nr. 533 Frederikshavn bygrunde beliggende Kraholmen 25.

7.7 Indenfor delområde 1 udlægges der, som vist på kortbilag 3 og 4, 
interne veje, manøvrearealer, busterminalplads og offentligt til-
gængelige parkeringsarealer til såvel personbiler og cykler. 

7.8 Vejadgangen til delområde 2 - dagligvarebutikken - etableres, som 
i princippet vist på kortbilag 2, via vejadgangen til trafikterminalen 
fra Kragholmen og fra eksisterende vejadgang fra hovedlandevej 
438 Havnepladsen/Skippergade i km 0,0843. 

7.9 Der må ikke etableres direkte vejadgang fra kommunevejen Krag-
holmen til dagligvarebutikken beliggende i delområde 2 

7.10 Interne veje, manøvrearealer, parkeringsarealer indenfor delområ-
de 2 udlægges som privat fællesvej.

7.11  Vejadgangen til delområde 3 etableres som i princippet vist på kort-
bilag 2 fra hovedlandevej 438 Skippergade. 

 Af hensyn til trafiksikkerheden på hovedlandedvej 438 Skipperga-
de skal der til parkeringsanlægget her - etableres bundet ind- og 
udkørsel. Der etableres som vist på kortbilag 2 indkørsel mod syd i 
eksisterende vejadgang i km. 0,0967 og udkørsel mod nord i den i 
bestemmelse 7.6 fastlagte adgang. 

7.12 Eksisterende vejadgang fra hovedlandevej 438 Skippergade i km 
0,1004 til delområde 3 (eksisterende parkeringsplads mm. nord for 
stationsbygningen) nedlægges og flyttes som vist på kortbilag 2 
mod nord.  

7.13 Interne veje, manøvrearealer, parkeringsarealer indenfor delområ-
de 3 udlægges som privat fællesvej.

Bemærkning til bestemmelse 7.7
Den fremtidige drift og vedli-
geholdelse af arealer og udstyr 
indenfor delområde 1 fastlæg-
ges i en overenskomst imellem 
parterne.
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Fælles for delområde 1, 2 og 3 

7.14 Der skal fra alle vejadgange til området fra kommunevej Kraghol-
men og Statsvej hovedlandevej 438 sikres det fornødne oversigts-
arealer.

  Befæstelse af veje mv.

7.15  Veje, manøvrearealer, fortove, stier og befæstede opholdsarealer 
indenfor delområde 1, 2 og 3 skal hver for sig udføres med ensar-
tet materialevalg, der afspejler og afgrænser de respektive arealers 
funktion. Lokalplanen stiller således ikke krav om, at der skal be-
fæstes på en bestemt måde, men det skal sikres, at der er en gen-
nemgående linje i bygherrers valg af befæstelse.

Parkering - personbiler, busser og cykler - delområde 1 

7.16 Indenfor delområde 1 skal der som vist på kortbilag 3 etableres 
parkeringsanlæg til personbiler syd for eksisterende stationsbyg-
ning. Anlægget syd for eksisterende stationsbygning indrettes med 
mindst 50 og højest 60 parkeringspladser til personbiler, med en 
indretning som i princippet vist på kortbilag 4.

7.17 Hver parkeringsplads til personbiler indenfor delområde 1 skal mi-
nimum være 2,5 m X 5 m.

7.18 På busterminalen øst for stationsbygningen indrettes der parke-
ringspladser til mindst 9 busser og depotpladser til mindst 3 busser

7.19 På forpladsen til eksisterende stationsbygning indrettes der kort-
tidsparkeringsplads til mindst 10 personbiler (Kiss and ride og TAXI)

7.20 Indenfor delområde 1 skal der med en placering som i princippet 
vist på kortbilag 3 og 4 etableres 2  cykelparkeringsanlæg med plads 
til ialt mindst 270 cykler. Anlæggene skal etableres så tæt på målet 
- tog- og busperronerne - som muligt. En overvejende del af  cy-
kelparkeringspladserne skal være overdækkede. Et passende antal 
cykelparkeringspladser skal være aflåste.

Parkering - personbiler og cykler - delområde 2

7.21 Indenfor delområde 2 skal der etableres et parkeringsanlæg med 
mindst 40 og højest 55 parkeringspladser til personbiler og med en 
indretning som i princippet vist på kortbilag 4. 

7.22 Hver parkeringsplads til personbiler indenfor delområde 2 skal mi-
nimum være 2,5 m X 5 m.

7.23 Indenfor delområde 2 skal der i umiddelbar nærhed af dagligvare-
butikkens hovedindgang og som vist på kortbilag 3 og 4 etableres 
15 cykelparkeringspladser. Der skal vælges en stativtype der passer 
til så mange cykeltyper som muligt. 

Bemærkning til bestemmelse 
7.26
En del af parkeringsanlægget 
nord for stationsbygningen skal 
benyttes i tilknytning til ter-
minalen, af pendlere der fort-
sætter rejsen med tog eller bus 
og kan derfor indrettes  som 
”langtidsparkering”. 
En del af parkeringsanlæg-
get skal anvendes i tilknytning 
til Frederikshavn midtby og der 
kan derfor etableres tidsbe-
grænset parkering.

Ved indretning af parkerings-
anlægget skal bestemmelse 8.5 
og 8.8 iagttages.

Bemærkning til bestemmelse 
7.20, 7.23 og 7.29
Frederikshavn Kommune lægger 
vægt på at der etableres or-
dentlige cykelparkeringsforhold 
- det vil sige at cyklerne står 
beskyttet mod vind, vejr og ty-
veri. Det er en afgørende forud-
sætning for at såvel brugere at 
den kollektive trafik som hand-
lende bruger cyklen som til- og 
frabringer til hhv. trafiktermi-
nalen og dagligvarebutik. 
Vælges der til dagligvarebu-
tikken en stativtype med for-
hjulsklemme skal der være 
mindst 70 cm. mellem hver for-
hjulsklemme og terrænnet skal 
falde ind mod forhjulsklemmen. 
Vælges en anden stativtype skal 
bestemmelse 8.5 iagttages.

Bemærkning til bestemmelse 
7.24
Parkeringsanlægget skal over-
vejende benyttes kunder til 
dagligvarebutikken og der kan 
etableres tidsbegrænset parke-
ring.
Ved indretning af parkerings-
anlægget skal bestemmelse 8.5 
og 8.8 iagttages.
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Fælles for delområde 1 og 2

7.24 I forbindelse med byggeprojekt for butik skal der indrettes en hen-
sigtsmæssig varelevering, der ikke medfører risiko for konflikt med 
kundestrømme, parkering til butik eller adgang til busterminal.

7.25 Der skal etableres handicapparkering tæt på indgangen til hen-
holdsvis stationsbygning og dagligvarebutik, ideelt i højst 30 me-
ters gangafstand.

 For hver 25 p-pladser skal der være 1-2 afmærkede handicapparke-
ringspladser. Den første af disse skal have et brugsareal på 4,5 m x 
8 m, af hensyn til minibusser med lift.

Parkering - personbiler, busser og cykler - delområde 3 

7.26 Indenfor delområde 3 skal der som vist på kortbilag 3 etableres par-
keringsanlæg til personbiler, busser og cykler. 

 Anlægget til personbiler kan indrettes med mindst 60 og højest 
80 parkeringspladser til personbiler. En del af pladserne kan være 
offentligt tilgængelige parkeringspladser. En del af pladserne kan 
etableres som forbeholdt pladser f.eks. til den kollektive trafiks 
kunder.

7.27 Hver parkeringsplads til personbiler indenfor delområde 3 skal mi-
nimum være 2,5 m X 5 m.

7.28 På parkeringsanlægget indrettes der 2 parkeringspladser til busser.

7.29 Indenfor delområde 3 skal der med en placering som i princippet 
vist på kortbilag 3 og 4 etableres 1 cykelparkeringsanlæg med plads 
til ialt mindst 130 cykler. Anlæggene skal etableres så tæt på målet 
- tog- og busperroner - som muligt. En overvejende del af  cykel-
parkeringspladserne skal være overdækkede. Et passende antal cy-
kelparkeringspladser skal være aflåste.

Fælles for delområde 1,2 0g 3 

7.30 Adgangsarealer til banegårdsbygning, busperroner, butik samt den 
cykelparkering der knytter sig hertil skal indrettes således at de for 
cyklister og gående gøres så sikre som muligt, og - om muligt - ind-
rettes således at kørende og gående trafik adskilles, fx i form af tyde-
ligt markerede gangarealer langs bygninger og gennem parkerings- 
areal.

7.31 Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal ud-
formes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for 
alle, så vidt dette er muligt. Arealerne skal anlægges efter gælden-
de Bygningsreglement p.t. BR 10 og SBI anvisning 230.

Cykelstier, -baner mv.

7.32 Der etableres med en placering som vist på kortbilag 3 og 4 en dob-
beltrettet cykelsti fra vejadgangen til lokalplanområdet fra Krag-

Bemærkning til 7.27, 7.30 og 8.2 
Det er vigtigt at der er fokus på 
alle områder af tilgængelighed, 
når lokalplaner skaber nye mu-
ligheder.

SBI anvisning 230 indeholder en 
god tjekliste for indretning af 
både nybygninger, tilbygninger 
og udearealer.
Listen er suppleret med tegnin-
ger, praktiske råd og markering 
af kvalitetsniveauer for tilgæn-
gelighed.

Bemærkning til bestemmelse 
7.28
Parkeringspladserne forbehol-
des togbusser og busser til sko-
lerejser.
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holmen til krydset Havnepladsen/Kragholmen. Detailudformning af 
cykelstiens udmunding i krydset skal godkendes af Vejdirektoratet.

7.33 Cyklisters adgang til cykelparkeringsanlæggene nævnt under be-
stemmelse 7.20, 7.23 og 7.29 skal sikres både hvad angår cyklisternes 
fremkommelighed og trafiksikkerhed.

8.   Ubebyggede arealer og beplantning

8.1 Der skal etableres et passende areal til udendørs ophold for ansatte 
i områdets virksomheder herunder ansatte i dagligvarebutik, ki-
osk- og billetsalg.

8.2 Adgangsarealerne til den kollektive trafiks ventefaciliteter, kiosk- 
og billetsalg og butikker skal anlægges på en ældre- og handicap-
venlig måde - dvs. efter gældende Bygningsreglement p.t. BR 10 og 
SBI anvisning 230. 

 Ubebyggede arealer - udendørs oplag

8.3 Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede 
arealer.

 Fælles friarealer, indretning og beplantning

8.4  De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god 
helhedsvirkning. 

8.5 Friarealer indenfor delområde 1, 2 og 3 skal indrettes og 
 beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Hermed menes,  
 at inventar (lamper, overdækkede perroner, informationstavler,  
 bænke, cykelstativer, affaldsstativer,mv.), belægninger og beplant 
 ning indenfor delområde 1 og 2 udformes og placeres ud fra en   
 samlet område disponering, der omfatter alle friarealerne. Det skal  
 samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hin- 
 anden. 

 Ubebyggede arealer - bevaring af beplantning

8.6 Bevaring af beplantning
  Træer, der har en stammediameter på mere end 20 cm, er beva-

ringsværdige, og må så vidt muligt ikke fældes. Beskæring af grene, 
hvis diameter er større end 10 cm, må ikke finde sted på de beva-
ringsværdige træer. 

 
 Ubebyggede arealer - beplantning ved parkering

8.7  Beplantning af parkeringspladser
  Parkeringsarealerne delområde 1, 2 og 3 skal som i princippet vist på 

kortbilag 4 gives et grønt præg og omgives af levende hegn, supple-
ret med opstammede træer. 

 Velegnede træer er spidsbladet løn, ahorn og ask.

Bemærkning til 8.5 og 8.6
Der findes mange kvalificerede 
måder at indrette friarealer på. 
Derfor stiller lokalplanen ikke 
krav om, at det skal ske på en 
bestemt måde. Som led i byg-
gesagsbehandlingen skal byg-
herren dokumentere, at fri-
arealerne kan indrettes med de 
ønskede funktioner. Dokumen-
tationen skal som hovedregel 
være i form af en målfast plan-
tegning, hvor inventar, belæg-
ninger og beplantning er vist.

Plan for indretning af friarea-
lerne skal indeholde registre-
ring af bevaringsværdige træer.
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8.8   Parkeringsarealerne indenfor delområde 1, 2 og 3 jfr. kortbilag 3 og 
4 skal gives et ensartet præg. Der skal udlægges areal til at plante 
afskærmende beplantning omkring parkeringspladserne, beståen-
de af en 1 m høj løvfældende hæk, og spredt på pladsen samt even-
tuelt i hækken udlægges der areal til at plante opstammede træer. 
Arealet skal være 5 m2 pr. træ pr. ca. 200 m2 parkeringsareal, sva-
rende til ca. 1 træ pr. 10 P-pladser. Velegnede træer er spidsbladet 
løn, ahorn og ask.

 Ubebyggede arealer - terrænregulering

8.9   Der kan ske terrænregulering mellem delområde 1 og 2 i det om-
fang det er nødvendigt. Terrænreguleringer skal udføres på en så-
dan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod 
bygninger eller anlæg. Større tilpasninger (større niveauforskel end 
30 cm) skal ske med skråninger og støttemure. Større tilpasninger 
kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune.

 Ubebyggede arealer - belysning

8.10 Stier, gangarealer, cykelparkering og adgangsveje til 
 cykelparkering skal være veloplyste så de er sikre og opleves  
 trygge i aften- og nattetimerne.

9.  Tekniske anlæg

9.1  Ledninger til el, telefon, internet, antenner og lignende skal frem-
føres under terræn. Gravearbejder, mv. indenfor lokalplanområdet 
kan kræve godkendelse efter §21 c i Lov om jernbane.

9.2 Eksisterende tranformerstation kan ikke nedlægges uden aftale 
med elforsyningen. Efter behov kan etableres mindre transformer-
anlæg inden for lokalplanens område efter nærmere aftale med el-
forsyningen.

9.3 Til belysning af adgangsveje og parkeringsarealer indenfor lokal-
planområdet skal der vælges samme belysningsarmatur. Armaturet 
må etableres med en lyspunkthøjde på højst 7 m og skal være af-
skærmet så den ikke er til gene for omgivelserne. Belysningen skal 
godkendes af Frederikshavn Kommune. 

9.4 Affaldsbeholdere og containere skal samles på særskilt indrettede 
områder, som skal afskærmes ved beplantning eller hegn. Placerin-
gen skal opfylde de til enhver tid gældende regulativer.

9.5 Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Lokalplan-
området ligger i område, der kan forsynes med enten naturgas eller 
fjernvarme.

9.6 Området skal tilsluttes offentlig kloak i henhold til gældende spil-
devandsplan for Frederikshavn Kommune.

9.7 Det ydre udtryk af Frederikshavn Kloakforsynings eksisterende tek-
nikbygningens på matr. nr.532e Frederikshavn Bygrunde kan æn-
dres, eksisterende murede hegn omkring bygningen og støttemur 
mod jernbanesidesporene kan fjernes.

Bemærkning til 9.5:
For bebyggelse der opføres som 
lavenergibebyggelse har byrå-
det efter planlovens §19, stk. 4 
pligt til at dispensere fra kravet 
om fjernvarmetilslutningspligt.

Forsyning Frederikshavn, Var-
meforsyningen vil gerne i dia-
log med bygherre om varme-
forsyning.
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9.8 Eksisterende jernbaneskinner på matr. nr.532a Frederikshavn By-
grunde indenfor lokalplanområdet kan fjernes.

10.  Grundejerforening

10.1  Ingen bestemmelser

11.  Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1   Ny bebyggelse kan ibrugtages under forudsætning af:

 • at der forinden er etableret de påkrævede veje og parkeringsplad-
ser til bebyggelsen jfr. bestemmelse 7.1 - 7.31 

 • at der forinden er etableret den beplantning der er fastlagt i lo-
kalplanens bestemmelse 8.1 - 8.10

 • at bebyggelsen er tilsluttet kloaknettet i henhold til spildevands-
planen jfr. bestemmelse 9.6

 • at bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i henhold til 
varmeplanen, jfr. bestemmelse 9.5

12. Lokalplan og byplanvedtægt

12.1  Ingen bestemmelser

13. Tilladelser fra andre myndigheder

13.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændrin-
ger af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil 
fra:

 Vejdirektoratet til fremførelse af den i bestemmelse 7.32 nævnte 
dobbeltrettede cykelsti til hovedlandevej 438 - krydset Havneplad-
sen/Kragholmen.

 Vejdirektoratet til etablering eller ændring af vejadgange nævnt i 
bestemmelse 7.4, 7.5, 7.11, og 7.12.

14.  Servitutter

14.1 Deklaration tilglyst den 5. juli 1957 på ejendommen matr. nr. 256 t 
Frederikshavn Bygrunde om at arealet skal henligge ubebygget af-
lyses. 

15.  Lokalplanens retsvirkninger

15.1  Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge planlovens § 
18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstem-
melse med planens bestemmelser.
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Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den 17. september 2014 i hen-
hold til planlovens § 24.

På byrådets vegne

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch
borgmester   kommunaldirektør 

Byrådet har den XX.CC.2015 vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til 
planlovens § 27.

På byrådets vegne

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch
borgmester   kommunaldirektør

Vedtagelsespåtegning
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Kortbilag 4

Lokalplankort 

Illustrationsplan

Illustrationsplanen er ikke bindende, men viser et eksempel 

på byggeri mv. inden for lokalplanens bestemmelser.
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Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 09.69
Af gældende kommuneplan 2009 - 20 for Frederikshavn Kommune fremgår 
bl.a. at det omhandlede område kan anvendes til detailhandel. Det er ikke 
fastlagt hvilken form for detailhandel, men det fremgår, at der i forbindelse 
med en nærmere planlægning, vil blive fastlagt hvilken for for detailhan-
del der bliver tale om. 
Af gældende kommuneplanen fremgår ikke det maksimale areal til butiks-
formål indenfor rammeområdet.
For således at bringe lokalplan FRE.OC.15.03.01 i overensstemmelse med 
kommuneplanen er der i tilknytning til lokalplanen udarbejdet et tillæg 
nr. 09.69. til kommuneplanen der bl.a. fastlægger hvilken form for detail-
handel der kan indrettes indenfor området. Tillægget fastlægger at, af de 
80.000 m2 der må indrettes til butiksformål i Frederikshavns centrale by-
område, må 4000 m2 heraf indrettes indenfor rammeområdet.
Tillægget sikrer derved den formelle overensstemmelse mellem kommune-
planen og lokalplanen.

PLANID    1134556 

Rammeområdenr.  FRE.O C.15.03 

Områdenavn   Bycentret 

Overordnet anvendelse  Område til centerformål og offentligt 
    formål
 
Generelle 
anvendelsesbestemmelser Bestemmelserne her supplerer de 
    generelle rammebestemmelser for 
    Bycentret. 

Anvendelse   Offentlige formål, herunder knudepunkt  
    for kollektiv trafik, institutioner som post 
    hus og politigård samt parkering. 
    Området er i kommuneplanens hovedtruk 
    tur udlagt til detailhandel. I overensstem 
    melser hermed kan området også anven 
    des til centerformål f.eks. dagligvare- og  
    udvalgsvarebutikker, restauranter, privat  
    service, kontorer og liberale erhverv og er 
    hvervstyper, som ikke generer omgivelser 
    ne.
 
Nuværende zonestatus  Byzone 

Fremtidig zonestatus  Byzone 

Bebyggelsesprocent  Maks. 40 for den enkelte ejendom.
 
Etageantal og bygningshøjde Maks. 4 etager og maks.12,5m.

Maksimal butiksareal  Det maksimale areal til butiksformål i 
    Frederikshavns centrale byområde er 
    80.000 m2. Heraf må 4000 m2 opføres 
    indenfor rammeområdet.
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Kommuneplantillæg

Maksimal butiksstørrelse Dagligvarer: 3.500 m2
    Alm. udvalgsvarer: 2.000 m2
 
Bevaringsværdige bygninger En bygning, der er registreret med en 
    bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives,  
    før en anmeldelse om nedrivning har 
    været offentligt bekendtgjort, relevante 
    høringsparter har haft mulighed for at   
    fremkomme med bemærkninger til nedriv 
    ningen og byrådet har meddelt ejeren, om  
    den efter planlovens §14 vil nedlægge for
    bud 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 Større masteanlæg skal søges minimeret  
    og samordnet med andre.
 
Grundstørrelse   Ingen bestemmelser. 

Opholdsarealer/ubebyggede 
arealer    Ingen bestemmelser. 

Parkering   Parkering skal etableres i et omfang, så 
    behovet i tilknytning til områdets 
    funktioner samt en del af behovet i det 
    øvrige bycenter dækkes. 

Andre forhold   Områdets eksisterende karakter skal 
    bevares. Ændringer skal ske efter en 
    samlet plan, hvor beplantning og 
    reduktion af trafikstøj skal prioriteres højt.
    I området kan der findes rester af Citadel- 
    let Fladstrand, som er beskyttet efter Mu- 
    seumsloven.
    Støj:
    Ved nybyggeri og større bygningsændrin 
    ger i området skal bygningerne konstrures  
    og isoleres, så trafikstøjen fra Skippergade  
    og Havnepladsen reduceres. 



Bilag: 4.3. Indsigelsesnotat forslag til lokalplan FRE.OC.15.03.01_Kpl.tillæg
09.69_03.02.2015.pdf

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. februar 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
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Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Naturstyrelsen (Nst.) 
 

Gør indsigelse imod de to planforslag og gør 
opmærksom på, at de ikke kan vedtages 
endeligt før der er opnået enighed mellem Nst. 
og Kommunen og Nst. skriftligt har frafaldet 
indsigelsen. 
 
1a 
Efter planlovens § 11 b, stk. 1, nr. 7 skal der i 
kommuneplanen være rammer for:  
• områder til butiksformål, herunder 

rammer for det maksimale bruttoetageareal 
for nybyggeri og omdannelse af 
eksisterende bebyggelse til butiksformål 

• maksimale bruttoetagearealer for de 
enkelte butikker 

 
Det fremgår ikke af kommuneplantillægget. 
 
 
 
 
 
1b 
Efter planlovens § 15, stk. 8, skal en lokalplan 
der giver mulighed for etablering af butikker, 
indeholde bestemmelse om:  
• det samlede bruttoetageareal der kan 

anvendes til butiksformål 
• det maksimale bruttoetageareal for de 

enkelte butikker  
 
Det fremgår ikke af lokalplanforslaget. 
 
Naturstyrelsen er forelagt Centrets 
bemærkninger til indsigelsen samt Centrets 
indstilling til beslutning. Naturstyrelsen har 
endnu ikke skriftligt frafaldet indsigelsen, men 
har telefonisk meddelt, at tiltrædes/besluttes 
Centrets indstilling vil Naturstyrelsen skriftligt 
frafalde indsigelsen. 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 1 
 
Ad1a 
Rammerne for det maksimale bruttoetageareal 
til butiksformål herunder butiksstørrelser i 
Frederikshavns centrale byområde fremgår af 
gældende kommuneplan - afsnit 1.2 
”Retningslinier for detailhandel”. Det fremgår 
her, at det maksimale areal til butiksformål i det 
centrale byområde er 80.000 m2 
Det fremgår også, at de maksimale 
butiksstørrelser for hhv. dagligvarebutikker og 
alm. udvalgsvarebutikker er 3.500 m2 og 2.000 
m2. 
 
Retningslinierne kan refereres i kommune-
plantillægget og tillægget kan tilføjes en øvre 
grænse for det maksimale bruttoetageareal for 
nybyggeri og omdannelse af eksisterende 
bebyggelse til butiksformål samt for det 
maksimale bruttoetageareal for de enkelte 
butikker. 
 
Ad1b 
Det fremgår allerede af lokalplanens 
bestemmelse 5.7, at indenfor delområde 2 jfr. 
kortbilag 2 må butiksarealet maksimalt udgøre 
1000m2.  
Det er korrekt, at der i lokalplanen ikke 
fastsættes bestemmelser for det samlede 
maksimale bruttoetageareal der kan anvendes 
butiksformål. 
 
Foruden den dagligvarebutik lokalplanen bl.a. 
skal skabe mulighed for har DSB udtrykt ønske 
om byggefelt nærmest togperronerne til 
bygning indeholdende f.eks. kiosk- eller 
billetsalg. I eksisterende banegårdsbygning er 
der indrettet billetsalg, kiosk mm.. 
Detailindretningen af trafikterminalens busdel 
samt eksisterende forsyningsledninger 
begrænser størrelsen af byggefeltet til den 
dagligvarebutik lokalplanen skaber mulighed 
for. 
Lokalplanens afsnit 5. ”Bebyggelses placering 
og omfang” kan tilføjes bestemmelse om: 
Det samlede maksimale bruttoetageareal til 
butiksformål indenfor lokalplanområdet:  
4000 m2 
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1c 
I lokalplanforslagets redegørelse henvises til de 
generelle anvendelsesbestemmelser i 
Kommuneplan 2009. Nst. ser ingen generelle 
bestemmelser for det pågældende planområde 
der tilgodeser planlovens § 15, stk. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ad1c 
Se ad 1a. 
 
De generelle anvendelsesbestemmelser der i 
øvrigt henvises til i kommuneplantillægget 
vedrører trafikplanlægning. Trafikplanen er 
refereret i lokalens redegørelse.  I gældende 
kommuneplan er der links til pdf-dokumenter, 
der fastsætter retningslinier for forskellige 
emner af betydning for f.eks. planlægningen af 
Frederikshavn midtby - Trafikpolitikken del 1 
og 2. 
 
Naturstyrelsen er forelagt Centrets 
bemærkninger til Styrelsens indsigelse samt 
Centrets indstilling til beslutning. Styrelsen har 
endnu ikke skriftligt frafaldet indsigelsen, men 
har telefonisk meddelt, at tiltrædes/besluttes 
Centrets indstilling vil Styrelsen skriftligt 
frafalde indsigelsen. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
Ad1a 
At kommuneplantillægget suppleres med 
retningslinier for: 
 
• Det maksimale areal til butiksformål i 

Frederikshavns centrale byområde er 
80.000 m2. Heraf må 4000 m2 opføres 
indenfor rammeområdet. 
 

• De maksimale butiksstørrelser i 
Frederikshavns centrale byområde: 
Dagligvarer: 3.500 m2 
Alm. udvalgsvarer: 2.000 m2 

 
 
Ad1b 
At lokalplanens afsnit 5. ”Bebyggelses 
placering og omfang” kan som ny 
bestemmelse 5.8 tilføjes: 
 
”Indenfor delområde 1 og 2 jfr. kortbilag 2 
må det samlede bruttoetageareal til 
butiksformål ikke overstige 4000 m2” 
 
Nuværende bestemmelse 5.8 bliver til 5.9 
osv. 
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2. Vejdirektoratet (VD) 
 

Meddeler, at planforslagene ikke giver 
anledning til at VD gør indsigelse efter 
planlovens § 29, stk. 3, men har dog følgende 
kommentarer: 
2a 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) for Skippergade-
Havnepladsen er ikke som oplyst i lokalplanens 
Redegørelsesdel ”over 15.000 køretøjer”.  VD 
oplyser, at syd for krydset Havnepladsen-
Tordenskjoldsgade er ÅDT op til 10.500 og ca. 
8.300 på Havnepladsen/Skippergade mellem 
Tordenskjoldsgade og Nytorv. 
 
2b 
Støtter af hensyn til trafiksikkerheden på 
hovedlandevejen overvejelserne om at flytte 
eksisterende to standsningspladser vest for 
fortovet, nord for adgangen i km 0,0967, til øst 
for fortovet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2c 
Ser det ikke umiddelbart som realistisk at 
hovedlandevejen flyttes, som beskrevet i 
lokalplanens redegørelse, fra 
Havnepladsen/Skippergade til Kragholmen. 
 
 
 
 
 
 
2d 
Er indforstået med den planlagte vejbetjening 
af lokalplanområdet, men mener, det bør 
fremgå af bestemmelse 7, at VD efter Vejloven 
skal give tilladelse til nye samt ændring af 
bestående adgangsveje. 
 
 
 
 

Ad. 2 
 
Ad2a 
De trafikmængder der er oplyst i 
redegørelsesdelen er tilsyneladende ikke rigtige 
og bør rettes iom. VD nye oplysninger. 
 
Ad2b 
I forbindelse med detailprojektering af 
trafikterminalen bør det undersøges, om 
eksisterende to standsningspladser nord for 
adgangen i km 0,0967 (vejadgang D på 
kortbilag s. 10 i lokalplanens redegørelse) kan 
flyttes, så de i stedet indrettes på forbeholdte p-
pladser øst for fortovet. På den måde kan 
parkeringsmanøvrer herunder ind- og 
udstigninger fra køretøjer flyttes fra 
hovedvejsarealet til parkeringsarealet. Bruges 
standsningspladserne alene af personbiler bør 
det være en mulighed. Benyttes pladserne af 
lastbiler skal det vurderes nøjere.  
Postdanmark ønsker at skabe mulighed for, at 
kunne køre til postgården – hvortil der er 
adgang fra p-anlægget nord for postgården – 
med modulvogntog. Det er store lastbiler med 
anhænger, der kræver meget manøvreplads. På 
den baggrund er det nødvendigt, at udvide 
eksisterende vejadgang til lokalplanområdet fra 
Skippergade i km 0,1004 mod nord, hvorved 
omhandlede standsningssteders placering 
alligevel skal vurderes. 
 
Ad2c 
Muligheden for at flytte trafik der i dag afvikles 
på Havnepladsen- Skippergade til Kragholmen 
er beskrevet i ”Trafikplanen” – se Ad1c. 
Formålet er en trafikal fredeliggørelse af 
strækningen Havnepladsen- Skippergade for, 
på den måde, at ”frigøre” en 
byudviklingsmulighed. Centret er enig i, at 
forlægning af hovedlandevejsstrækningen 
forudsætter yderligere planlægning. 
 
Ad2d 
VD har været repræsenteret i den 
arbejdsgruppe, der har arbejdet med 
trafikterminalprojektet - herunder vejadgangen 
fra hovedlandevej 438. VD skal meddele 
tilladelse til nye samt ændring af bestående 
adgangsveje til trafikterminalen. Under 
bestemmelse 13 ”Tilladelse fra andre 
myndigheder” kan der til bestemmelse 13.1 
tilføjes: 
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2e 
En uvildig trafiksikkerhedsrevision på trin 1 
skal danne grundlag for dialog mellem 
Kommune og VD om tilslutning af den 
dobbeltrettede cykelsti lang Kragholmen til 
Havnepladsen 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vejdirektoratet til etablering eller ændring 
af vejadgange nævnt i bestemmelse 7.4, 7.5, 
7.11, og 7.12. 

 
Ad2e 
Detailprojekteringen omfatter bl.a. den nye 
dobbeltrettet cykelsti langs nordlig side af 
Kragholmen. Der er allerede truffet aftale om, at 
grundlaget for tilslutningen af stien til 
Havnepladsen skal være en trafiksikkerheds-
revision. 
 

 
Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
Ad2a 
At de indledende oplysninger i lokalplanens 
redegørelse – afsnit om Eksisterende forhold 
, Trafik - om trafikmængderne på 
hovedlandevej 438 ajourføres i 
overensstemmelse med ny viden: 
 
”Med en årsdøgntrafik (ÅDT) på op til 
10.500 biler/døgn syd for 
Tordenskjoldsgade og ca. 8.300 mellem 
Tordenskjoldsgade og Nytorv udgør vejen en 
barriere mellem bycentret og eksisterende 
banegård/rutebilstation og dermed også 
mellem bycentret og den kommende 
trafikterminal.”  
 
Ad2b 
At det i forbindelse med detailprojekteringen 
undersøges om standsningsstederne i østlig 
side af Skippergade nord for km 0,0967 kan 
flyttes til forbeholdte p-pladser på p-anlægget 
øst for fortovet. 
 
At bestemmelse 7.26 ændres til (ændringerne 
er understreget): 
 
”Indenfor delområde 3 skal der som vist på 
kortbilag 3 etableres parkeringsanlæg til 
personbiler, busser og cykler. 
  
Anlægget til personbiler skal kan indrettes 
med mindst 60 og højest 80 
parkeringspladser til personbiler. En del af 
pladserne skal kan være offentligt 
tilgængelige parkeringspladser. En del af 
pladserne kan etableres som forbeholdt 
pladser f.eks. til den kollektive trafiks 
kunder.” 
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Ad2d 
At der til lokalplanens bestemmelse 13.1 
(”Tilladelse fra andre myndigheder” )tilføjes: 
• Vejdirektoratet til etablering eller 

ændring af vejadgange nævnt i 
bestemmelse 7.4, 7.5, 7.11, og 7.12. 

 
 

 
3. Banedanmark (Bd) 
 

Har følgende bemærkninger til lokalplanfor-
slaget:  
3a 
Oplyser, at udgangspunktet er, at byggeri, mv. 
skal være i overensstemmelse med Lov om 
jernbane. 
 
3b 
Jernbanespor, hvor Bd er infrastruktur-
forvalter, skal overholde de gældende tekniske 
normer og regler, som fremgår af Bd´s 
hjemmeside: www.bane.dk under fanen 
'erhverv'. 
 
3c 
Byggeri, mv. skal indrettes, så det kan tåle støj 
og vibrationer fra jernbanen. 
 
3d 
Evt. gravearbejder, mv. indenfor det kommende 
planområde, kan kræve godkendelse efter §21 c 
i Lov om jernbane. 
 
 
 
3e 
Evt. ledninger skal respekteres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad. 3 
 
Ad 3a + 3c + 3d + 3m 
Det tilføjes under Bestemmelse 6 ”Bebyg-
gelsens udformning og ydre fremtræden” 
tilføjes bestemmelse om at 
  
”Byggeri skal være i overensstemmelse med 
Lov om jernbane og være indrettet så det kan 
tåle støj og vibration fra jernbanen” og 
 
”Gravearbejder, mv. indenfor 
lokalplanområdet kan kræve godkendelse efter 
§21 c i Lov om jernbane” og 
 
”Jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres 
anvendelse og hvad deraf følger skal tåles” 
 
 
 
Ad 3b 
Lokalplanen skaber ikke mulighed for at 
etablere nye jernbanespor. Men bestemmelse 
9.8 skaber mulighed for, at eksisterende spor på 
matr. nr. 532 a Frederikshavn Bygrunde kan 
fjernes. 
 
Ad 3e 
Det er i lokalplanens redegørelse – afsnit 
”Sammenhæng med anden planlægning, 
Deklarationer og servitutter” allerede anført, at 
”Ejer og bygherre må selv sikre sig overblik over 
tinglyste servitutter, der har betydning for 
bygge- og anlægsarbejdet”. 
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3f 
Hvis planen medfører øget grad af ulovlig 
sporkrydsning, kan Bd stilles krav til hegning, 
etablering af lovlige overgange eller ændring af 
eksisterende. 
  
3g 
Hvis lokalplanen medfører en ændring af 
forholdene imellem krydsninger af vej og 
jernbanespor, skal Bd, som 
infrastrukturforvalter godkende planer herom. 
 
 
 
 
 
3h 
Der er planer om, at banestrækningen skal 
elektrificeres omkring år 2020. Det vil bl.a. 
medføre, at naboarealer til banen vil blive 
pålagt en rådighedsindskrænkende servitut. 
 
3i 
Bd ønsker ikke, at der er direkte adgang fra 
butikker, mv. til perroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3j 
Evt. cykelparkering ønskes placeret så cykling 
på perroner minimeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3k 
Bd har aftale med Frederikshavn Havn om 
sporforbindelse til havnearealerne. Hvis 
sporene ikke harmonere med lokalplanen, skal 
de officielt nedlægges via Trafikstyrelsen. 
 
 

Ad 3f 
Det er ikke Centrets vurdering, at lokalplanen 
og de muligheder den skaber vil øge ulovlig 
krydsning af jernbanespor. 
 
 
Ad 3g 
Det er ikke Centrets vurdering, at lokalplanen 
vil ændre forholdene imellem krydsning af vej 
og jernbanespor. Etablering af trafikterminalen 
forudsætter som nævnt i bestemmelse 9.8, at 
eksisterende jernbaneskinner på matr. nr. 532 a 
Frederikshavn Bygrunde, der giver adgang til 
området syd for terminalen fjernes. Herved 
fjernes Kragholmens krydsning af jernbanespor. 
 
Ad 3h 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 
Ad 3i 
DSB har ønske om en byggemulighed tæt på 
eksisterende perron. På den baggrund er der 
udlagt et byggefelt indenfor delområde 1 jfr. 
kortbilag 2. Indenfor byggefeltet kan der jfr. 
bestemmelse 3.2 opføres en ny bygning til 
funktioner der knytter sig til en trafikterminal 
f.eks. ventefaciliteter, kiosk- eller billetsalg. Det 
vil være naturligt med direkte adgang fra disse 
funktioner til perroner. 
 
Ad 3j 
Det er ét af lokalplanes formål, at sikre, at 
trafikterminalens forskellige funktioner 
placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til 
hinanden. For at servicere cyklisterne bedst 
muligt er der f.eks. udlagt arealer til 
cykelparkering med en placering mellem 
cyklisternes adgangsveje til terminalen og deres 
mål: tog- eller busperronerne. På den måde kan 
cyklisterne naturligt parkere cyklen ”på vejen til 
målet”. Det minimerer cykling på 
togperronerne. 
 
Ad 3k 
Der foreligger aftale mellem Frederikshavn 
Havn, Banestyrelsen og Frederikshavn 
Kommune om nedlæggelse af 
sporforbindelserne. 
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3l 
Lys og facadebeklædning må ikke udgøre en 
gene for driften af jernbanen. Dvs. lys, mv., som 
kan give signalforvirring samt blændinger, ikke 
kan tillades. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3m 
Generelt skal jernbanesporene med tilhørende 
anlæg, deres anvendelse og hvad deraf følger, 
tåles. 
 
3n 
En evt. ændret placering af Frederikshavn 
Station med tilhørende spor, mv., er en 
beslutning, som Bd ikke umiddelbart kan tage 
stilling til. Det er en sag, der skal løftes via det 
politiske system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3o 
Hvad lokalplanen må medføre af udgifter skal 
være Bd uvedkommende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad 3l 
Det fremgår allerede af lokalplanens 
bestemmelse 6.19, at ”Indenfor delområde 2 må 
der ikke opsættes reklamer eller lignende på 
butiksbygningens nordlige facade imod 
busterminalen”. Indtil der opføres en bygning 
indenfor byggefeltet nærmest eksisterende 
togperron (nævnt under Ad3i) sikrer 
bestemmelsen, at der ikke opsættes f.eks. 
lysreklamer der kan genere jernbanedriften 
eller give signalforvirring. 
 
Bestemmelsen kan suppleres med teksten: 
 
”Indenfor lokalplanområdet må der ikke 
opsættes lys- eller facadebeklædning, der kan 
give signalforvirring eller blændinger for 
togpersonalet eller på anden måde udgøre en 
gene for driften af jernbanen.” 
 
Ad 3m 
Naboskabet til jernbanesporene vil fortsat være 
reguleret af miljølovgivningen. 
 
 
Ad 3n 
Lokalplanen ændrer ikke på placeringen af 
Frederikshavn Station, men skaber mulighed 
for indretning af en nutidig trafikterminal der 
kan styrke den kollektive trafik bl.a. ved at lette 
skiftet imellem de forskellige kollektive 
trafikformer og skiftet mellem individuel 
transport og kollektiv transport. Etablering af 
terminalen er støttet økonomisk både af 
Transportministeriet Fremkommelighedspulje 
og Cykelpuljen.  Som nævnt under Ad3b skaber 
lokalplanen mulighed for at eksisterende at 
eksisterende spor på matr. nr. 532 a 
Frederikshavn Bygrunde kan fjernes. 
 
Ad 3o 
Ingen bemærkninger 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
Ad 3a + 3c + 3d + 3m 
At der som ny bestemmelse 6.1 tilføjes: 
”Byggeri skal være i overensstemmelse med 
Lov om jernbane herunder være indrettet så 
det kan tåle støj og vibration fra jernbanen.”  
og 
”Gravearbejder, mv. indenfor 
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lokalplanområdet kan kræve godkendelse 
efter § 21 c i Lov om jernbane.”  
og 
”Jernbanesporene med tilhørende anlæg, 
deres anvendelse og hvad deraf følger skal 
tåles.” 
 
Nuværende bestemmelse 6.1 bliver til 6.2 osv.  
 
At der til bestemmelse 9.1 tilføjes: 
”Gravearbejder, mv. indenfor 
lokalplanområdet kan kræve godkendelse 
efter § 21 c i Lov om jernbane.”  
 
Ad3 l 
At bestemmelse 6.19 suppleres med følgende: 
 
”Der må heller ikke opsættes lys- eller 
facadebeklædning, der kan give 
signalforvirring eller blændinger for 
togpersonalet eller på anden måde udgøre 
en gene for driften af jernbanen.” 
 
 

 

4. DSB 
Gør opmærksom på, at der, foruden 
lokalplandokumentet, skal formuleres en 
Overenskomst mellem DSB og Frederikshavn 
Kommune. Overenskomsten skal omhandle og 
sikre enighed om principielle forhold, inden der 
påbegyndes anlægsarbejder. Overenskomsten 
skal bl.a. omhandle: 
• Fordeling af anlægs-, drifts- og 

vedligeholdelsesudgifter 
• Fordelingen mellem offentligt tilgængelige 

p-pladser og pladser forbeholdt togrejsende 
• Evt. tidsbegrænsninger 
 
Gør indsigelse imod lokalplanforslagets: 
 
4a 
Bestemmelse 3.4 der fastlægger delområde 2 
anvendelse til butiksformål med tilhørende 
parkering.  
Er enig i at hovedintentionen med lokalplanen 
bl.a. har været at skabe mulighed for opførelse 
af dagligvarebutik på eksisterende 
parkeringsplads. Men idet det ikke aktuelt 
synes realistisk at opføre en butik, skal 
delområdets anvendelse i stedet fastlægges til 
parkering. 
 

Ad. 4 
 
DSB og Frederikshavn Kommune arbejder i 
øjeblikket på Overenskomst, der bl.a. 
omhandler de forhold der nævnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad4a 
Frederikshavn Kommune skaber med 
lokalplanen en mulighed for at DSB kan 
afhænde arealet og der kan opføres en 
dagligvarebutik. Ændres anvendelses-
bestemmelserne som ønsket og der 
efterfølgende efterspørges areal til en 
dagligvarebutik skal der udarbejdes ny 
lokalplan med offentliggørelse af planforslag. 
Centret er telefonisk oplyst, at DSB´s ændrede 
holdning til planlægningen for arealet hænger 
sammen med, at de nye muligheder planen 
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4b 
Bestemmelse 7.26 og mener bestemmelsen bør 
ændres til at fastlægge, at p-pladserne primært 
skal være forbeholdt den kollektive trafiks 
kunder og en del af pladserne kan være 
offentligt tilgængelige. Mener der bør indsættes 
bemærkning til bestemmelse 7.26 hvor af 
følgende fremgår: 
 
”I forbindelse med indgåelse af en aftale 
forankret i overenskomsten vedrørende 
fordeling af parkeringspladser vil DSB med 
passende varsel betinge sig, at DSB har ret til, 
at inddrage de offentlig tilgængelige 
parkeringspladser, såfremt det på et sendere 
tidspunkt konstateres, at der er behov for 
yderligere pladser til den kollektive transport.” 
 
 
 
 
 
 
4c 
Bestemmelse 8.7 og oplyser, at DSB er nødsaget 
til at fokusere på at minimere fremtidige drifts- 
og vedligeholdelsesomkostninger, derfor kan 
DSB ikke umiddelbart påtage sig yderligere 
forpligtigelser i forhold til efterfølgende pleje af 
træer og hække mv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skaber for området vil øge ejendomsværdien og 
dermed beskatningen. Arealet er i dag undtaget 
vurdering. Det anslås, at lokalplanen vil øge 
ejendomsværdien og at ejendomsskatten vil 
andrage ca. 44.000 kr årligt, der tidligst kan 
blive gældende fra 2017. 
Det er Centrets vurdering, at arealet har en 
meget attraktiv beliggenhed og at muligheden 
for at opføre en dagligvarebutik i umiddelbar 
nærhed af trafikterminalen vil styrke det 
samlede område.  
 
Ad4b 
En del af det areal hvorpå trafikterminalens 
busdel indrettes, er i dag indrettet som 
offentligt tilgængelig parkeringsanlæg for 
personbiler. Det er indrettet på DSB´s ejendom, 
men anlægget anvendes bl.a. i tilknytning til 
Frederikshavn midtby og nogle af p-pladserne 
indgår i parkeringsregnskabet. Lokalplanen 
”flytter” disse p-pladser til parkeringsanlægget 
nord for Postdanmarks postgård. Forbeholdes 
p-pladserne nord for postgården kunderne til 
den kollektive trafik reduceres det antal p-
pladser der servicerer Frederikshavn midtby. 
En del af Frederikshavn Kommunes 
økonomiske bidrag til terminalen er bl.a. 
øremærket til indretning af parkering. 
Det er en mulighed, at ændre formuleringen af 
bestemmelse 7.26 så en del af pladserne ”kan” 
og ikke skal være offentlig tilgængelige. 
DSB´s forslag til bemærkning til bestemmelse 
7.26 bør medgå ved formuleringen af 
Overenskomsten nævnt under. 
 
Ad4c 
Èt af lokalplanens formål er, at sikre 
terminalområdets udtryk mod omverdenen. 
Her springer det nuværende udtryk af området 
nord for postgården særligt i øjnene.  Ét andet 
formål er at sikre at det samlede 
terminalområde omfattes som en helhed. 
Belægninger, udstyr og beplantning er i høj 
grad medvirkende til at skabe sammenhæng. 
Det fastlægges i bestemmelsen, at de tre 
delområder skal: gives et grønt præg, omgives 
af levende hegn suppleret med opstammede 
træer. Den fremtidige drift og vedligeholdelse af 
terminalområdet og fordeling af udgifterne til 
dette skal være omfattet af den Overenskomst 
der er omtalt tidligere.  
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4d 
Kortbilag 4 – er af den opfattelse, at 
detaildisponering af delområde 1 og specielt 
delområde 2 bør fastlægges endeligt i 
forbindelse med den kommende 
detailprojektering.  
I forbindelse med disponering af delområde 2 
(her må der menes delområde 3)skal det 
afklares om Post Danmark har behov for at 
komme til deres ejendom med ekstra lange 
lastvognstog (modulvogntog). 

 
Ad4d 
Når lokalplanen er vedtaget igangsættes der, på 
baggrund af lokalplanens bestemmelser, 
detailprojektering, hvor den mere præcise 
indretning af de enkelte delområder fastlægges. 
Som nævnt under Ad2b er der allerede kontakt 
mellem Postdanmark, Frederikshavn 
Kommune og DSB med henblik på at skabe 
mulighed for at modulvogntog kan køre til 
postgården.  
På baggrund af DSB´s indsigelse imod 
bestemmelse 3.4 vurderer Centret, at 
detailprojekteringen ikke skal omfatte 
lokalplanens delområde 2 (området til 
dagligvarebutikken)   
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
Ad4b 
At bestemmelse 7.26 ændres til: 
 
”Indenfor delområde 3 skal der som vist på 
kortbilag 3 etableres parkeringsanlæg til 
personbiler, busser og cykler.  
Anlægget til personbiler skal kan indrettes 
med mindst 60 og højest 80 
parkeringspladser til personbiler. En del af 
pladserne skal kan være offentligt 
tilgængelige parkeringspladser. En del af 
pladserne kan etableres som forbeholdt 
pladser f.eks. til den kollektive trafiks 
kunder.” 
 
Ad4b og Ad4c 
At spørgsmålet om offentlige og forbeholdte 
p-pladser på p-anlægget nord for postgården 
samt fordeling af udgifterne til drift og 
vedligeholdelse af terminalområdet omfattes 
af den Overenskomst der er omtalt under 
Ad4 
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5. Ejeren af ejendommen beliggende 
Kragholmen 25 

 
5a 
Udtrykker på vegne af lejerne – 
virksomhederne: Kragholmen 25 ApS og 
Kragholmen 25 bekymring over planforslagene. 
  
Den ene af lejerne Muhlhan, der maler skibe for 
Orskov A/S kører dagligt 10 – 14 langsomt 
kørende (5 km/t) lifte ind og ud fra 
ejendommen beliggende Kragholmen 25. 
Forudser at med den øgede trafik til området, 
vil liftene blive en belastning for den planlagte 
forandring af området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5b 
Bemærker at de stadig har brug for alle deres 
udkørsler der dagligt bruges af kontraktligt 
forpligtede lejere. 
 
5c 
Stiller sig positiv overfor den påtænkte plan, 
men mener bl.a. at værft, lager, skibsmaler, 
lager til motorer og renovationsbiler ikke tager 
sig pænt ud op til et supermarked. 
 
 
 
 
 

Ad. 5 
 
 
Ad5a 
Det vil overvejende være lokal- og regional-
busser der kører til trafikterminalen fra 
Kragholmen. Med de nuværende køreplaner 
kører der dagligt ca. 200 busser til området  på 
hverdage.  Det er i tidsrummet kl. 7.35 - 8.15 
der ankommer flest busser til terminalen. På 
lørdage og søndage ankommer der ca. 30 
busser dagligt. Herudover vil der være ind- og 
udkørsel fra parkeringsareal for personbiler, 
der knytter sig til dagligvarebutikken, via 
adgangsvejen til Krakholmen.  Lifte der køre ud 
fra erhvervsvirksomheden beliggende 
Kragholmen 25, skal hole tilbage for de busser 
der kommer fra Kragholmen og køre til 
busterminalen.  
Busser der forlader terminalen kører via det 
lysregulerede kryds Havnepladsen-
Skippergade. 
Det er ikke Centrets vurdering, at 10 – 14 
daglige lifttransporter vil give anledning til 
trafikale problemer. Det er heller ikke NT´s 
vurdering. 
 
Ad5b 
Lokalplanen ændrer ikke på eksisterende lovligt 
etablerede overkørsler til ejendommen 
beliggende Kragholmen 25. 
 
Ad5c 
Dagligvarebutikkens kunder og brugerne af 
trafikterminalen må tåle udsigten til 
erhvervsområdet øst for lokalplanområdet. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
At bemærkningen ikke giver anledning til 
ændringer ifm. den endelige vedtagelse, men 
at ”naboskabet” herunder de trafikale forhold 
løbende vurderes. 
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Indkomne bemærkninger 

 

 
CTM´s bemærkninger 

 
1. Grundejere Lerbækvej, 80,82,88, 47 og 

Lerbækvej 57,84,92 og 63 
 
a. Kritiserer, at planforslaget muliggør en 

højere bebyggelsesgrad end det øvrige 
sommerhusområde, hvilket ikke kan 
opfattes som en harmonisering i 
området.  Vil alene godtage de 
udvidede bebyggelsesmuligheder, 
såfremt dette også kommer til at gælde 
det omkringliggende sommerhus-
område.  Påpeger, at de bebyggelses-
regulerende bestemmelser for det 
øvrige sommerhusområde er fastlagt  
ved en maksimal bebyggelsesprocent 
på 10 og,  at størrelsen på det enkelte 
sommerhus ikke må overstige 100 m2 
og at udhus/garage ikke må overstige 
20 m2 tilsammen. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 1 
 
 

a. Indsigernes ejendomme  er  beliggende 
umiddelbart øst for planområdet og  ikke 
omfattet af lokalplanforslaget, men 
omfattet af lokalplan 18.03.01 som dækker 
et større sommerhusområde.  
Planforslaget omfattes af lokalplan 18.03.02 
(vedtaget 2005) som ved vedtagelsen blev  
udtaget fra lokalplan 18.03.01. 
Planforslaget harmoniserer således alene 
bestemmelserne indenfor planens område, 
hvilket har været et af formålene med 
lokalplanen.  Den nuværende lokalplan 
fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent 
på 10 med en maksimal størrelse på det 
enkelte sommerhus på 100m2 samt 
udhus/garage på op til 35m2 og et af 
formålene med lokalplanen har været at 
øge bebyggelsesmulighederne  indenfor 
området i takt med  udviklingen indenfor 
byggelovgivningen.  Centeret har ved 
udarbejdelsen af lokalplanforslaget fundet 
det hensigtsmæssigt, at fastlægge en 
konkret grænse for bebyggelsens 
maksimale størrelse, frem for en relativ 
bebyggelsesstørrelse afhængig af den 
enkelte grundstørrelse, idet 
grundstørrelserne  er meget varierende i 
planområdet.  
 
Centeret har ved udarbejdelse af 
lokalplanen ikke forholdt sig til en ændring 
af bebyggelsesmulighederne for de 
omkringliggende sommerhusområder, men 
dette kan ske gennem ny lokalplanlægning 
for disse områder, hvorved der kan opnås 



Indsigelsesnotat  

Lokalplanforslag FRE.S.18.06.01 Sommerhusområde ved 

Kærstrand, Lerbækvej  

 
 
 

en bedre harmonisering af 
bebyggelsesmulighederne i hele 
sommerhusområdet.  
 
 

Center for Teknik og miljø indstiller: 
 

- At indsigelserne ikke giver anledning 
til ændringer i lokalplanen. 
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Lokalplan FRE.S.18.06.01● Forord

Forord

Lokalplanområdet er beliggende ved Lerbækvej i sommehusområdet Ler-
bækhuse, og omfatter dele af matre. nre. 1cb + 1 cd, Lerbæk Hgd, Elling.
I området er idag beliggende 16 sommerhuse på begge sider af Lerbækvej.

Denne lokalplan er udarbejdet for at fastlægge en retningsgivende ud-
stykningsplan, herunder vej- og stiforhold der muliggør, at hvert enkelt 
sommerhus kan frastykkes som selvstændig ejendom. Derudover skal lo-
kalplanen sikre en ajourføring og harmonisering af de bebyggelsesregule-
rende bestemmelser i hele lokalplanens område.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig debat i perioden fra den 26. no-
vember 2014 til den 21. januar 2015. Høringsperioden har ikke givet anledning til 
ændringer i planen.

Lokalplan udleveres i Kommunens Borgerserice i Frederikshavn, Skagen og Sæ-
by og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby eller på Frede-
rikshavn Kommunes hjemmeside på adressen: www.frederikshavn.dk.

Eksisterende bebyggelse i området set fra Lerbækvej mod nord.
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Lokalplan FRE.S.18.06.01. ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-
deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse 
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foreta-
ges ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller 
ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overens-
stemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlings-
plan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme 
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gen-
nemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (lov nr. 937 af 24. september 2009 med evt. senere ændrin-
ger).

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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Lokalplan FRE.S.18.06.01 ● Hvad er en lokalplan?

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 
ejendommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der 
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

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

og præciserer lokalplanens bestemmelser.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Der blev i 2005 udarbejdet lokalplan nr. 18.03.02 Lerbækhuse som fastlæg-
ger retningsgivende bestemmelser for nybygning i området både nord og 
syd for Lerbækvej. Lokalplanens område ejes af I/S Kærstrand og selskabet 
ønsker nu at der tilvejebringes et plangrundlag, som i højere grad tager ud-
gangspunkt i de faktiske forhold i området. 

Lokalplanens formål
Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til sommerhusformål og har 
til hensigt ud fra de faktiske forhold, at fastlægge områdets vej- og sti-
forhold, opdeling i parceller samt fællesareal, ligesom lokalplanen be-
stemmer tidssvarende bebyggelsesregulerende bestemmelser for fremti-
digt byggeri i området. 

Lokalplanens område
Lokalplanens område er beliggende ved Lerbækvej i sommerhusområdet 
Lerbækhuse og udgør samme område som omfattes af den nuværende  
lokalplan 18.03.02. Området afgrænses mod øst og vest af sommerhuse, 
mod nord af Elling å og mod syd af et landbrugsareal. Lokalplanområdet 
udgøres af dele af matr.nre. 1cb og 1cd, Lerbæk Hgd., Elling

Oversigtskort, der viser lokalplanområdets beliggenhed.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelsesmuligheder, samt bestem-
melser for udstykning, vejføring samt ny bebyggelses placering, omfang 
og udseende. Bestemmelserne søger at sikre,  at ny bebyggelse tilpasses 
eksisterende sommerhusområder omkring lokalplanområdet.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet ligger i sommerhusområde inden for kystnærhedszo-
nen, som strækker sig i en bræmme 3 km fra kystlinien. Kommuneplanens 
retningslinie 5.9.2 for planlagt kystlandskab er gældende og  omfatter 
planlagte arealer til byudvikling, ferie- og fritidsanlæg, tekniske anlæg, 
råstofindvinding, sommerhusbebyggelse samt vindmølleparker. Det en-
kelte areal kan kun udnyttes i overensstemmelse med den planlagte an-
vendelse. Lokalplanen fastholder området til sommerhusformål og er så-
ledes i overensstemmelse med retningslinien.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er omfattet kommuneplanens rammeområde  
FRE.S.18.06, der udlægger området til sommerhusområde  med anvendel-
se til sommerhusformål.  Rammerne fastlægger en maks. bebyggelsespro-
cent på 15.  Lokalplanen fastlægger bygningsrammen således,  at hoved-
bebyggelsen opnår et maksimalt areal på 135 m2 samt et udhus på op til 
25 m2, hvilket for den veslige del af lokalplanområdet, hvor der er relativt  
små grunde, betyder en bebyggelsesprocent større end 15. Der er derfor 
udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg i overensstemmelse med de 
øgede bebyggelsesmuligheder. 

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvur-
dering af Planer og Programmer og vurderet, at planerne ikke er omfattet af lo-
vens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. 

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, hvorfor lokalplan-
forslag skal følges af en redegørelse for bebyggelses og anlægs visuel-
le påvirkning af omgivelserne. Ved bygningshøjder over 8,50 m skal den 
større højde begrundes. Lokalplanområdet udgør det samme område som 
fastlægges af  lokalplan 18.03.02 og lokalplanen muliggør ikke yderlige-
re bebyggelse og  består således uændret af 16 sommerhuse ialt. Samti-
dig fastholder lokalplanen  den nuværende højdebegrænsning på 5.00 m.
Det vurderes at den relativt lille udvidelse af det bebyggede areal som lo-
kalplanen muliggør for de vestligste bebyggelser - og dermed den del af 
sommerhusområdet som er beliggende mest landværts kysten - ikke vil 
medføre visuel påvirkning af kystområdet. Endelig er lokalplanområdet 
omgivet af tilsvarende sommerhusområder og det vurderes derfor, at lo-
kalplanen ikke vil medføre en væsentlig ændring af det visuelle miljø og 
oplevelsen af kystlandskabet.

Naturbeskyttelse
Dele af lokalplanens areal er i den vejledende registrering af beskyttede 
naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens §3 udpeget som hede. 
Da arealerne var beliggende i sommerhusområde før d. 1. juli 1992 er de imidler-
tid ikke beskyttet mod de forhold, der er beskrevet i lokalplanen. Naturbeskyt-
telsesloven sætter dog stadig begrænsninger for den landbrugsmæssige drift af 
naturarealerme. Realisering af lokalplanen til udstykning/bebyggelse med som-
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merhuse forudsætter på baggrund af det ovenstående ikke dispensation fra Na-
turbeskyttelsesloven.

Dele af området er jf. den vejledende registering omfattet af naturbeskyt-
telseslovens å-beskyttelseslinie,  som ved vedtagelse af lokalplan 18.03.01 
er ophævet. 

De nordligste dele af lokalplanens område er omfattet af naturbeskyt-
telseslovens strandbeskyttelseslinie, hvorefter der ikke må foretages til-
standsændring. Dette område er udlagt til fællesareal, som ikke må be-
bygges/tilstandsændres og som skal bevares som åbent parti. 

Planens nordlige afgrænsning følger Natura 2000 område nr. 4. Da der ik-
ke skal foretages ændringer i den nordlige del af planområdet, vurderes 
Natura 2000 området ikke at blive påvirket. 

Fortidsminder, jf. Museumslovens §27:
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i lokalplanområdet 
træffes spor af  fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsmunder el-
ler lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsys-
sel 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 ødelæggelse af 
væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder økonomi-
ske konsekvenser.

Varmeforsyning
Der er ingen kollektiv varmeforsyning i området, så områdets sommerhu-
se skal opvarmes med individuelle varmekilder. 

Vandforsyning
Lokalplanområdet er tilsluttet Frederikshavn Vand A/S.

Spildevand
I lokalplanområdet skal spildevandet i henhold til kommunens spilde-
vandsplanlægning bortskaffes ved nedsivning eller i lukket tank.

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
Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sags-
behandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Jordforurening
Region Nordjylland har ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om 
forurenet jord. Center for Teknik og Miljø kontaktes, i tilfælde af opdagelse 
af forurening, f.eks. i forbindelse med gravearbejde.

Veje og stier.
Lokalplanområdet vejbetjenes fra  den private fællesvej Lerbækvej som gen-
nemskærer lokalplanområdet forbindende til kommunevejen Kærbækvej. Øv-
rige veje indenfor lokalplanområdet udlægges som private fællesveje i 4-6 m 
bredde og må kun anlægges med grusbelægning eller lignende for at bevare 
områdets karakter af sommerhusområde.
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Lokalplanen fastlægger desuden en nordsydgående stiforbindelse til fæl-
lesarelaet.

Kystbeskyttelse 
For det konkrete område er den nærmeste målestation på Frederikshavn 
Havn som definerer en 50 års middelvandstand på 148  cm.  Dette er den 
vandstand som vandstanden i havet vil nå eller overskride i gennem-
snit en gang pr. 50 år (50 års vandstand).  Koten er i niveau med et ro-
ligt vandspejl uden bølger og bølgestuvning. Ved fastsættelsen af koten 
er der ikke taget højde for havspejlsstigning som følge af land- og vand-
standsændringer. Der kan ikke fastsættes et nøjagtigt tal for den fremti-
dige havspejlsstigning, men denne er ifølge klimatilpasning.dk på imel-
lem 10 og 120 cm frem til år 2100 i Danmark. Ud fra områdets beliggenhed 
vurderes det, at det vil være sandsynligt med en vandspejlsstigning på 
max ca. 50 cm. Terrænniveauet i lokalplanens område er mellem 175 cm og 
250 cm og derfor fastlægger lokalplanen ingen mindste sokkelkote.
 
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Umiddelbart ses der ikke at 
være tinglyst servitutter som vedrører udstykningerne i lokalplanområ-
det.

Aflysning af planer og servitutter
Lokalplan nr. 18.03.02 vedtaget 16. januar 2006 ophæves inden for lokal-
planområdet ved lokalplanens endelige vedtagelse

Elling å som forløber i den nordlige del af lokalplanområdet med udløb i Kattegat.
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Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-
holdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-
delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokal-
planforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, 
stk. 2, give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med 
forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 26. november 2014 og 
indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil 
den 26. november 2015.
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Lokalplan FRE.S.18.06.01● Kommuneplantillæg

Rammeområdenr.   FRE.S.18.07  

Områdenavn    Sommerhusområdet tilhørende foreningen I/S Kærstrand  

Overordnet anvendelse   Sommerhusområde  

Anvendelse    Sommerhusformål  

Nuværende zonestatus   Sommerhusområde  

Fremtidig zonestatus   Sommerhusområde  

Bebyggelsesprocent   Det bebyggede areal for sommerhuse for hver enkelt grund må maksimalt udgø  
    re 135 m2, inklusive overdækede arealer o.lign. Derudover kan der på hver en  
    kelt grund opføres 1 udhu/garage/carport på op til 25 m2.  

Etageantal og bygningshøjde  Maks. 1 etage, og maks 3 m. målt fra terræn til det punkt hvor ydermur og tag  
    flade mødes. Den totale bygningshøjde over terræn må ikke overstige 5 m  

Kommuneplantillæg nr. 09.80



Lokalplan FRE.S.18.06.01● Kommuneplantillæg

Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke ned 
    rives,  før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort,  
    relevante høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærk 
    ninger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren, om den efter plan 
    lovens §14 vil nedlægge forbud  mod nedrivning. Det er alene byrådet, der be 
    slutter, om bygningen må nedrives ellerskal bevares. Registrering af bygnin 
    gernes bevaringsværdi kan ses i det centrale regi    
    ster: www.kulturarv.dk. Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksi 
    sterende bebyggelse.  

Bygningsforhold i øvrigt  På hver ejendom må kun opføres et enkelt sommerhus med tilhørende udhus,  
    eventuelt rummende carport. Sommerhus og eventuelt udhus/carport skal ind 
    byrdes placeres således, at bebyggelsen danner et harmonisk hele.  

Grundstørrelse    I lokalplaner skal der fastlægges en retningsgivende udstykningsplan, som  
    muliggør, at hvert enkelt sommerhus på lejet grund kan frastykkes med eget  
    matrikelnummer.  

Opholdsarealer/ubebyggede 
arealer     Beplantning og hegn skal svare til den på stedet forekommende bevoksning. 
    Anden form for hegn end levende hegn, f.eks. plankeværk, må kun etableres  
    efter nærmere godkendelse i hvert enkelt tilfælde.  

Parkering    Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. sommerhus.  

Andre forhold    Ingen bestemmelser  
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. septe,ber 2009 - med se-
nere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i af-
snit 2 nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre:

1.1  at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusformål

1.2   at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for frem-          
             tidigt byggeri i området 

1.3   at fastlægge en retningsgivende udstykningsplan

1.4  at fastlægge et hensigtsmæssigt vej- og stisystem i området

1.5  at fastlægge fællesarealer

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag  A og om-
fatter  dele af matr. nre. 1cd  og 1cd, Lerbæk Hgd., Elling, samt al-
le de parceller, der efter den XX.XX.XXXX udstykkes fra de nævnte 
ejendomme. 

2.2   Området ligger i sommerhusområde og skal forblive i sommerhus-
område.

 
3. Arealanvendelse 

3.1  Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, hvilket vil  
 sige beboelse (natophold) i perioden 1. april - 30. september,   
 samt kortvarige ferieophold mv. uden for denne peride. 

3.2 Anvendelse fællesområde
  Fællesområdet, som angivet med grøn farve på plankortet, kort-

bilag B,  må kun anvendes til fælles grønt friarealer for samt-
lige sommerhusbebyggelser indenfor lokalplanområdet. Området 
er omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie og 
der må ikke ske tilstandsændring, herunder  må  området ikke  
bebygges og der må ikke foretages terrænregulering.

3.3  Der må på hver sommerhusgrund kun opføres og indrettes én bo-
lig.



18

Lokalplan FRE.S.18.06.01 ● Hvad er en lokalplan?
Lokalplan FRE.S.18.06.01. ● Lokalplanredegørelse

4. Udstykning

4.1   Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med 
princippet som fremgår af udstykningsplanen vist på kortbilag B.

4.2 I Lokalplanområdet kan Byrådet give dispensation til mindre æn             
 dringer i bestående skel, når disse er i overensstemmelse med   
 lokalplanens formål. Der kan ved disse dispositioner ikke skabes  
 yderligere byggemuligheder.

5. Bebyggelsens placering og omfang 

 
5.1   Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere naboskel og vejskel end 

5,0 m. Garager, udhuse, carporte og lign. mindre bygninger må 
efter godkendelse af bygningsmyndigheden, placeres indtil 2,5m 
fra naboskel og vejskel. Garager, udhuse, carporte og lignende må 
placeres indtil 2,5m fra skel, men højden må ikke overstige 2,5m i 
en afstand af 2,5m stigende til 3,5m i en afstand af 5 m fra skel. . 
Skel defineres som egentlige matrikulære skel efter udstykning el-
ler de skelforløb som er vist på kortbilag B.

5.2   Det bebyggede areal for sommerhuse for hver enkelt grund må 
maksimalt udgøre 135 m2, inklusive overdækede arealer o.lign. 
Derudover kan der på hver enkelt grund opføres 1 udhu/garage/
carport på op til 25 m2.  

5.3   Bygninger må opføres i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden over  
 terræn må ikke overstige 5.0 m og facadehøjden må ikke oversti 
 ge 3,0 m. Bygnings- og facadehøjder måles  fra et fremtidigt ter 
 rænniveau og med de begrænsninger som følger af § 7.2.  Op til   
 1/3 af længden af hver enkelt facade må opføres indrykket  

5.4   Antenneanlæg, herunder paraboler og fritstående antenne-
        master må etableres med en maksimal højde på 5.0 m.

5.5 Der må ikke opføres solceller på terræn indenfor lokalplanområ-
det.

6. Bebyggelsens udseende 

6.1   Facader skal som hovedregel fremstå i hvid, sort, eller i jordfar-
ver., jf. den klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcente-
ret. Til mindre dele af bygningen må der anvendes kontrastfarver. 

6.2  Facader  skal fremtræde som træ eller pudsede overflader.

6.3  Tage skal udføres som saddeltage med en taghældning på 15-25  
 grader. Udhuse og carporte er ikke omfattet af denne bestemmel 
 se.
         

6.4  Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, herunder gla 
 serede tagmaterialer.

Fa
ca
de
hø

jd
e

Facadehøjden måles til facadens 
skæring med overkanten af tagbe-
lægningen. 

Bemærkning til 6.1:
Der henvises til den klassiske
jordfarveskala udarbejdet
af Rådvadcenteret og gengivet
på side 51 i Socialministeriets
publikation ”Bevaringsværdige
bygninger” november 2006.
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6.5   Der kan opsættes solfangere og solceller på tagfladen. Solfange-
re og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller 
genboer. 

7. Ubebyggede arealer 

 7.1.  Ubebyggede arealer og fællesarealer skal bevare det
   nuværende præg med åbne og kuperede partier. Udendøres 
 oplag må ikke finde sted.

7.2.  Terrænreguleringer må finde sted op til +- 50 cm
 

7.3.  Der må ikke etableres faste hegn i vej og/eller grundskel jf. kort  
 bilag B. Skel fastsættes som egentlige matrikulære skel efter ud  
 stykning eller indtil udstykning de skel der fremgår af kortbilag   
 B. I tilknytning til det enkelte sommerhus kan der etableres min 
 dre læhegn i en højde på maksimalt 1,8m omkring terrasser og 
 lignende.

8. Veje, stier og parkering  

8.1   Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra den private fællesvej 
Lerbækvej som har forbindelse til kommunevejen Kærbækvej. 

8.2   Der skal udlægges areal til private veje og stier med en beliggen 
 hed i princippet som vist på kortbilag B.

8.3   Veje og stier skal anlægges med grusbelægning eller lignende, og 
må ikke anlægges med fast belægning.

8.4   Der skal etableres parkeringsareal på hver sommerhusparcel sva-
rende til mindst 1 p-plads for hvert sommerhus.

9. Tekniske anlæg

9.1   Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un-
der terræn.

9.2  Udendørs varmepumper må opsættes efter gældende regler men  
 med hensyntagen til støjniveau.

9.3   Spildevand fra ny bebyggelse, skal afledes ved etablering af ned-
sivningsanlæg eller lukket opsamlingstank på egen grund eller til 
nedsivningsanlæg eller lukket opsamlingstank med tilhørende til-
slutningsledninger, der er fælles for en gruppe af nabobebyggel-
ser.

9.4   Sandmiler ifm nedsivningsanlæg  skal udføres iht. gældende lov 
 givning og efter  forudgående tilladelse fra Frederikshavn Kom  
 mune. Sandmiler skal så vidt muligt  etableres med et udseende  
 som naturlige klitformationer.  

 Bestemmelsen om terrænregule ring jfr.  § 7.2 gælder ikke for   
 anlæg af sandmiler til nedsivningsanlæg. Disse kan etableres i   
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 den højde over terræn som er nødvendig for at overholde   
 de vejledende krav til nedsivningsanlæggets afstand i forhold til  
 højeste grundvandsstand. 
 Sandmiler kan som udgangspunkt ikke  etableres indenfor   
 det strandbeskyttede areal, jf. §12.1.

 
10. Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse

10.1 Afløbsledninger og nedsivningsanlæg i forbindelse med fællesan-
læg,  skal tinglyses på de berørte ejendomme før i brugtagning af 
ny bebyggelse.

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1   Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-
kalplan FRE.18.06.01 ophæves lokalplan nr. 18.03.02 for det områ-
de, der er omfattet af lokalplan FRE.S.18.06.01.

12. Tilladelser fra andre myndigheder

12.1  Der må ikke indenfor strandbeskyttelseslinien opføres bebyggel-
se, foretages beplantning eller terrænregulering mv. iht. natur-
beskyttelseslovens §15 uden dispensation fra Naturstyrelsen. 

12.2 Hvis der i området træffes spor efter fortidig aktivitet i form 
af jordfaste fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks 
standses og fundet indberettes til Vendsyssel Historiske Museum 
jf. museumslovens § 27.

13. Servitutter

13.1  Servitutter der er uforenelige med denne lokalplan vil blive af-
lyst   ved planens endelige vedtagelse. 

13.2 Vedrørende servitutforhold i øvrigt henvises til ejendommenes 
blad i tingbogen.

14. Lokalplanens retsvirkninger

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

14.2  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsæt-
te som hidtil uanset planens bestemmelser. Lokalplanen medfører 
heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i 
planen. 

14.3   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 lokal-
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plan. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilve-
jebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed 
for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag.

14.4  Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almin-
delige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og 
planloven.

Lokalplanforslaget er vedtaget til udsendelse i offentlig debat af Frede-
rikshavn Byråd den ZZ.ZZ.ZZZZ.

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester     kommunaldirektør
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Vedtagelsespåtegning

Lokalplanforslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 19. november 2014 i henhold til planlovens §24.

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester     kommunaldirektør

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

Birgit Hansen    Mikael Jentsch
borgmester     kommunaldirektør
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ARKITEKTFIRMAET
HOVALDT

ROLYKKEVEJ, SÆBY
ETAPE 1

Grunden består af matrikel 1so og 1tz

En del af matrikel 1ty inddrages, så grunden bliver mere 
regulær

Eksisterende træer og natur bevares i så stort omfang 
som muligt

Stejl skråning med træer

Sæby Å og natursti

Del af 1ty der inddrages
1so

1tz

1ty

ROLYKKEVEJ

SÆBY Å

SÆBYGÅRDVEJ

P. LUNDS VEJ
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ARKITEKTFIRMAET
HOVALDT

ROLYKKEVEJ, SÆBY
BELIGGENHEDSPLAN

Ny beliggenhedsplan med 9 boliger

Boligerne er på 139 m² og i to plan

Boligerne har terrasser, tagterrasser og haver mod syd og 
sydøst

Imellem boligerne anlægges et grønt fælles opholdsareal

Parkering er anlagt med 1,5 parkeringsplads pr. bolig

Grund

Boligareal i alt

Bebyggelsesprocent

5026 m²

1251 m²

25 %
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ROLYKKEVEJ, SÆBY
UDTRYK + INSPIRATION

Facadeudtryk med hvidt puds og træbeklædning

Moderne og varmt udtryk

Bygningerne følger terrænet og lægges ud i et 
organisk forløb

INSPIRATIONSBILLEDER FORSLAG TIL BYGNINGERNES UDTRYK OG PLACERING
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ROLYKKEVEJ, SÆBY
ETAPE 2

Hele matrikel 1ty inddrages

Der opføres yderligere 6 boliger mod nord

Grundet terrænet har disse boliger direkte udsyn til 
Sæby Å og det naturskønne område mod syd

Boligerne har terrasser og haver mod syd og sydøst
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ROLYKKEVEJ, SÆBY
BÆREDYGTIGHED

Boligerne skal opføres med stort fokus på 
energiforbrug og bæredygtighed

Illustrationen viser en række tiltag, der bør 
fokuseres på i skitse- og projekteringsfasen

KOMPAKTE VOLUMENER 
MINDSKER ENERGIFORBUGET

STORE VINDUESPARTIER MOD SYD 
UDNYTTER SOLENS PASSIVE VARME

MINDRE VINDUESPARTIER MOD NORD SIKRER 
AT VARMETABET IKKE BLIVER FOR STORT

MINIMERING AF KULDEBROER I 
BYGNINGENS VITALE SAMLINGER

LAVE U-VÆRDIER I BYGNINGENS KONSTRUKTIONER:
VINDUER, DØRE, VÆGGE, TERRÆNDÆK OG TAGKONSTRUKTION

TILSLUTNING TIL OMRÅDETS FJERNVARME
DA DET IKKE ER RENTABETL AT ETABLERE 

VARMEPRODUKTION VIA VEDVARENDE ENERGI

SOLCELLER PÅ TAGET PRODUCERER ‘GRATIS’ 
STRØM OG ER IKKE SYNLIGE FRA GADENIVEAU, 

DA DE GEMMES BAG EN MURKRONE

BOLIGERNE SPARER ENERGI DA DE ER BYGGET 
SAMMEN OG HAR MINDRE FACADE MOD DET FRI
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Tekstboks
Note: Den nye tilbygning er ikke påtegnet denne tegning, så solcellerne vil ikke kunne ses fra Brøndumsvej.
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Høringsnotat  
Vedr. opsætning af solceller på Skagen Museum. Brøndumsvej 4, 9990 Skagen 

Dato: 06-01-2015 

Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer, samt ejer af ejendomme i 

en radius af 100 m. af Skagen Museum.   

Foreningen for By- og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne.  

 

Der er indkommet bemærkninger fra følgende høringsparter: 

 

Foreningen for By- og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne.  

Kirsten Patzlaff Søndervej 34, 9990 Skagen 

Ingrid Højmark & Reidun Lund Sct. Laurentii Vej 13, 9990 Skagen 

Mikael Gajhede Gæstgiverstien 23, 9990 Skagen 

Hanne & Jørgen Balslev-Olesen Gæstgiverstien 10, 9990 Skagen 

Boligselskabet Sønderbo, ved Mogens K. Christensen, har indsigelser for 6 ejendomme: 

 Sct. Laurentii Vej 15 A, 01 tv 

 Sct. Laurentii Vej 15 A, 01 th 

 Sct. Laurentii Vej 15 B 

 Sct. Laurentii Vej 15 C 

 Sct. Laurentii Vej 15 D 

 Sct. Laurentii Vej 15 E 

Opsummering og kommentarer til de indkomne bemærkninger fremgår nedenfor. 

Bemærkningerne vedlagt efterfølgende. 

Sagsnummer:  

13-9428 

 

Forfatter: 

Martin Dyhrberg 

Center for Teknik og Miljø 

 

 

Indkomne bemærkninger Center for teknik og Miljøs bemærkninger 

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i 

Skagen og Raabjerg Sogne.  

Anfører bl.a.; 

1. Foreningen kan ikke acceptere at der 

opsættes solpaneler på bygningen uanset 

om disse kan ses eller ikke, med den 

begrundelse, at der skal udarbejdes 

generelle retningslinjer af solfangere i det 

gamle Skagen Kommune. 

 

 

Frederikshavn Kommune har en generel 

målsætning om at nedbringe energi- og 

ressourceforbruget til bebyggelse, og vil 

derfor ikke lægge hindringer for at der 

benyttes alternative energiformer. Samtidigt 

er det vigtigt at fastholde og sikre de særlige 

kulturhistoriske bymiljøer i kommunen. 

Dette har givet anledning til følgende 

administrationspraksis- besluttet af Plan og 

Miljøudvalget d. 09-10-2013. 

Anlæg på tage:  

..At der som udgangspunkt ikke gives 

tilladelse til opsætning af solcelleanlæg på 

bevaringsværdige bygninger optaget i en 

bevarende lokalplan og registreret med 

bevaringsværdi 1-4 i SAVE-register. 

..At der som udgangspunkt ikke gives 

tilladelse til opsætning af solfangere og 

solcelleanlæg på tegltage i de 

bevaringsværdige områder. 
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Kirsten Patzlaff Søndervej 34, 9990 Skagen 

Anfører bl.a.; 

1. At solcellerne vil medføre generende 

lysrefleksioner/reflekser når fastboende eller 

turister ser ud over byens tage.  

2. Sigtehøjde/udkigshøjde er ca. 4,10 m. når 

personer kigger ud over bydelen fra et 

tagvindue eller kvist, her vil solcellerne blive 

meget synlige og meget skæmmende for 

området. 

 

 

 

 

 

 

1. Solcellemodulerne er tysk produceret 

solcellemoduler med sorte højkvalitets 

aluminiumsrammer med 

antireflekterende overflader. 

2. Den bevaringsværdige bygning har en 

taghældning på 7,0 ° med tagbelægning 

som tagpap, og etableret med 7 stk. 

ovenlysvinduer konstrueret som kasser 

med et areal på ca. 7 m² pr. stk. stående 

med en makshøjde på ca. 1,5 m. fra 

tagfladen og en hældning på ca. 45 ° 

mod vest.  

Derudover har tagfladen et 

opretstående ventilationsanlæg med en 

højde på ca. 1,0 m.  

Det er CTM´s vurdering at de ansøgte 

solceller ikke vil virke skæmmende, idet 

solcellepanelerne har en makshøjde på 

7,5 cm og bliver tilbagetrukket fra 

tagfladens kanter mod syd og vest. 

 

Ingrid Højmark & Reidun Lund Laurentii Vej 13, 

9990 Skagen  

Anfører bl.a.; 

1. At solcelleanlægget vil give kraftige reflekser 

og genskin til naboer, samt meget gene til 

vores terrasse. 

 

 

 

1. Solcellemodulerne er tysk produceret 

solcellemoduler med sorte højkvalitets 

aluminiumsrammer med 

antireflekterende overflader og medføre 

ikke refleksionsgener. 

 

Mikael Gajhede Gæstgiverstien 23, 9990 

Skagen 

Anfører bl.a.; 

1. At solceller ikke passer ind i miljøet i Skagen 

og især ikke i Østerby som er et område der 

skal værnes om. 

2. At solcelleanlæg er rædselsfulde og giver 

genskin. 

 

 

1. Lokalplanens bestemmelser giver 

mulighed for solceller og skal følge 

tagfladen. Dog ikke på tegltage. 

2. Solcellemodulerne er udført med 

antireflekterende overflader og medføre 

ikke refleksionsgener. 

 

 

 

 

 

Hanne & Jørgen Balslev-Olesen 

Gæstgiverstien 10, 9990 Skagen 

Anfører bl.a.; 

1. At det udsendte tegningsmateriale ikke er 

detaljeret nok, samt at det ikke er vist 

hvorledes det måtte se ud længere væk, 

hvis man befandt sig på evt. 1 sal eller 2 sal 

i nærliggende bygninger. 

2. At det ikke kan være Skagen Museums 

opgave at producere strøm til nettet. 

 

 

1. Det er CTM´s vurdering at det udsendte 

tegningsmateriale, giver en god 

forståelse og vurdering af det ansøgte.  

2. Ansøger oplyser at anlægget vil på et 

hvert tidspunkt af året producere 

svarende til ca. ½ af det samlede behov, 

og dermed aldrig eller kun ganske 

sjældent vil der blive lagt strøm på 

nettet. 
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Boligselskabet Sønderbo, ved Mogens K. 

Christensen, har indsigelser for 6 ejendomme: 

Anfører bl.a.; 

1. At der vil være væsentlige problemer med 

refleksion fra solcellerne, til gene for 

naboer. 

2. Omfanget vil skæmme hele området. 

3. Det vil påvirke min ejendomsværdi 

væsentlig- med faldende værdi til følge. 

4. At solcelle anlægget vil ødelægge miljøet 

omkring museet. 

 

 

1. Solcellemodulerne er udført med 

antireflekterende overflader. 

2. Holdning er personlig 

3. En personlig vurdering. 

4. En personlig vurdering  

 

 

 

 

 

Ansøger har som kommentar til de indkomne bemærkninger blandt andet fremført følgende synspunkter: 

 Solcellerne er påført en anti-reflektiv coating  (ARC technology) 

 Skagen Museum kommer ikke til at lægge el ud på dette, da al produktion bliver brugt af blandt andet 

ventilation og klimaanlæg, samtidigt med at det bliver produceret 

 På den nye del vil solcellerne være skjult af murkronen 
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Landzonesag, ansøgning om benyttelse af 
bygningsanlæg ved tidligere minkfarme 

 
Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune har modtaget ansøgning fra ejeren af ejendommen 

Ribberholtvej 6, 9900 Frederikshavn, om tilladelse til fortsat benyttelse af 

enkeltstående bygning til udhus/garageformål. Bygningen har tidligere indgået som 

en del af pelsdyrdriften på ejendommen. Desuden ønskes en del af ejendommen 

tilplantet med juletræer. Ejendommen er jf. BBR registeret, som en minkfarm, men 

driften ophørte for flere år siden. 

  

Frederikshavn Kommune modtager et stigende antal af denne type henvendelser 

fra ejere eller potentielle købere af tidl. minkfarme, som ønsker at kunne benytte 

tilbageblevne bygninger til udhuse eller deciderede håndværksmæssige formål. I 

mange tilfælde tilbagestår større enkeltbebyggelser, som ikke er nedrevet som en 

del af de egentlige minkhaller, og som i forbindelse med minkdriften typisk har 

været benyttet som kontor/lagerbebyggelse. Det er Centerets opfattelse, at disse 

bygninger har overlevet, fordi de ofte er de bygninger som i indretning og 

bygningsmæssig stand har haft den største værdi. Minkfarmene er som oftest 

opstået ved en udstykning fra en landbrugsejendom på vilkår om, at arealet ryddes 

for bygninger og tilbageføres til landbrugsdrift. Vilkårene findes i forskellige typer af 

deklarationer både i forhold til planloven og landbrugsloven. 

  

På baggrund af den konkrete sag samt den stigende interesse for fortsat benyttelse 

af disse typer bygningsanlæg, er der et behov for en principiel stillingtagen til, 

hvorvidt der i højere grad skal åbnes op for mulighed for en udnyttelse til ikke 

erhvervsmæssigt udhusformål i tilbageværende bygningsanlæg som er i en god 

stand på tidl. minkfarme. 

  

Udgangspunktet for kommunens hidtidige administration af området har været 

restriktiv, med krav om, at de på ejendommen værende deklarationer følges. Dette 

er i god overensstemmelse med hensigten med planlovens bestemmelser for det 

åbne land og hvorefter landzonen som hovedregel skal friholdes for anden 

bebyggelse end den som er nødvendig for landbrugs-, skovbrugs- og 

fiskerierhvervet.  

  

Det stigende ønske fra ejere af tidl. minkfarme om, at kunne benytte tilbageblevne 

bygninger kunne imødekommes således, at en tilbagebleven bygning, som 

repræsenterer en nytteværdi og altså kan benyttes som den fremstår kan opnå 

landzone/byggetilladelse til ændret anvendelse til privat udhus - ikke erhverv 

forudsat, at NaturErhvervsstyrelsen har accepteret en fortsat benyttelse til ikke 

landbrugsmæssig drift. Dette vil typisk indebære, at der skal gives 

landzonetilladelse til den ændrede bygningsmæssige anvendelse samt indebære 

omregistrering i BBR og at kommunen ikke benytter sin påtaleret ift. deklarationer 

indeholdende krav om fjernelse af bygninger/anlæg efter minkdriftens ophør. 

Endelig forudsættes tilsvarende, at NaturErhvervsstyrelsen ikke udnytter sin 

påtaleret i forbindelse med evt. deklaration indeholdende krav om tilbageførsel til 

landbrugsdrift efter minkdriftens ophør.  

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 14/18215 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 



  Side 2 af 2 
 

Efter Centerets vurdering vil dette indebære en uhensigtsmæssig spredning af 

større bebyggelser i det åbne land, som hverken har tilknytning til beboelse eller de 

erhvervstyper som forbeholdes udvikling i det åbne land (landbrug-, skovbrug- og 

fiskerierhvervet), hvilket i mange tilfælde kan medføre en betydelig påvirkning af 

oplevelsen af det åbne land, dels fordi bygningerne typisk er store i både højde og 

omfang og ofte placeret fritstående. Centeret vurderer også, at en lempelse af 

området for bebyggelser vedr. minkfarme med tiden kan udvikle sig i retning af 

øvrige udhusbebyggelser og således medføre en generel risiko for spredning af 

udhusbebyggelser i det åbne land 

 
Juridiske konsekvenser 
En ændret anvendelse af bebyggelse i det åbne land, vil som udgangspunkt kræve 

en landzonetilladelse i henhold til planlovens §35, stk.1. 

 
Indstilling 
Teknik og miljødirektøren indstiller, at 

1. der meddeles afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse af tidligere 

minkbygning til en anvendelse til privat udhusbebyggelse og at der 

fremsættes krav om nedrivning i henhold til deklaration 

2. der i lignende sager om ansøgning om tilladelse til ændret benyttelse af 

tilbageblevne udhusbebyggelser på tidligere minkfarne meddeles afslag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. november 2014 
Anders Brandt Sørensen og Erik Kyed Trolle tiltræder indstillingen. Et flertal giver 

landzonetilladelse til udhus. 

 
Bilag 

Foto gammel minkhal fra ejer Ribberholtvej nr 6 - foto.JPG (dok.nr.177466/14) 
Foto fra ryddet areal fra ejer Ribberholtvej 6 - foto.JPG (dok.nr.177463/14) 
Oversigtskort .pdf (dok.nr.187326/14) 
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From:Helle Müller
To:Betty Frost
Subject:Orientering fra administrationen - Region Nordjyllands indsatsplan for jordforurening 2015

 

Hej Betty

 

Punktet/notatet skal på PMU den 10. februar 2015.

 

Region Nordjyllands indsatsplan for jordforurening 2015 skal vedhæftes som bilag. Det er dokument 
nr. 15251/15 på sag 14/23950.

 

Notat

Forslag til indsatsplan for 
jordforurening 2014

PMU

20.2.2015

Sags.nr. 
14/23950

Sagsbehandler : hemu

Region Nordjylland har udarbejdet 
indsatsplan for jordforurening i 2015. 

Forslag hertil har været i offentlig 
høring i perioden den 29. november 
2014 til den 10. januar 2015. 

 

Den offentlige indsat på 
jordforureningsområdet relaterer sig 
imod grundvand, arealanvendelse og 
overfladevand. Højeste prioritet har 
undersøgelser og afværgeprojekter af 
hensyn til grundvandet og følsom 
arealanvendelse, såsom 
børneinstitutioner, offentlige 
legepladser og boliggrunde med akutte 
forureninger, der truer indeklimaet 
eller udgør en risiko for eksplosion, 



eller hvor der er risiko for kontakt med 
forureningen.

 

Den endelige indsatsplan for 2015 
indeholder 8 afværgeprojekter, 20 
udvidede forureningsundersøgelser, 
25 igangværende afværgeprojekter, 26 
igangværende overvågninger og 5 
videreførte udvidede 
forureningsundersøgelser. Projekterne 
er fordelt på 30 rettet mod 
grundvandsressourcerne, 52 mod 
følsom arealanvendelse og 2 mod både 
arealanvendelse og grundvand. 13 af 
projekterne ligger i Frederikshavn 
Kommune.

 

 

Med venlig hilsen

 

Helle Müller

MSc - Teknisk-Videnskabelig Miljøvurdering

 

Frederikshavn Kommune

Center for Teknik og Miljø

Ålborgvej 93

9300 Sæby

 

Tlf.               +4598455000

Direkte tlf.    +4598456354

Fax              +4596790750



Email            hemu@frederikshavn.dk 

P Tænk på miljøet før du printer denne mail

 

mailto:jecr@frederikshavn.dk
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Orientering om 
planproces for boliger 
ved Solsbæk Strand

Plan og Miljøudvalget 
den 10.02.2015

Sags.nr. 13/17912 Sagsbehandler: LEMR

Siden 2006 har Frederikshavn Kommune arbejdet for at muliggøre planlægning for boliger ved Solsbæk 
Strand. Projektet er udfordret ved at ligge i kystnærhedszonen i en åben kyststrækning tæt på kysten. Efter 
flere års forhandlinger har Naturstyrelsen tilkendegivet, at Frederikshavn Kommune kan igangsætte 
planlægning.

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 13. januar 2015, at planlægningen skal ske som en 
bygherrelokalplan. 

Center for Teknik & Miljø har på et tidligt tidspunkt i planprocessen vurderet, at planlægningen ikke kræver 
foroffentlighedsfase, eftersom området har været i 8-ugers offentlighedsfase i forbindelse med forslag til 
Kommune 2009. Kommunen modtog et veto på boligområdet og måtte udelukke rammeområdet fra 
Kommuneplan 2009. I stedet blev området markeret som et perspektivområde til boliger for at signalere 
boligønskerne.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at kommunen ikke kan tåle en sag i Natur- og Miljøklagenævnet i denne 
plansag grundet den uforholdsmæssig lange sagsbehandlingstid. Som følge heraf har centret haft konkakt til 
Naturstyrelsen for en drøftelse omkring krav om foroffentlighedsfase. Der er ingen afgørelser fra Natur- og 
Miljøklagenævnet som fortilfælde, og der kan argumenteres både for og uden foroffentlighedsfase, hvorfor 
Naturstyrelsen kun kan opfordre Frederikshavn Kommune til at tage en sag i nævnet for at få præciseret 
lovgivningens rammer.

Center for Teknik & Miljø har dog valgt at afholde foroffentlighedsfase, selv om det ikke er optimalt for 
planprocessen, og desuden vil en prøvning i Natur- og Miljøklagenævnet være interessant.

Foroffentlighedsfasen vil foregå i en ”light” version, hvor kommunen sender brev til de nærmeste naboer om 
planlægningen og informerer på kommunens hjemmeside. Fasens længde bliver 14 dage, som er 
minimumskravet ifølge Lov om Planlægning.



Bilag: 11.3. Afgørelse fra klageinstanser - PMU 10.02.2015
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Notat
Afgørelser fra klageinstanser Plan- og Miljøudvalget

10.02.2015
Sags.nr. 
07/1591

Sagsbehandler : CHLR

Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser:

 Dom vedr. Sølystvej 21, Sæby af 20. januar 2015

1. Overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 89 stk. 1 jf. § 3 stk. 2 nr. 1 og 2 for at have 
foretaget ændringer i tilstanden af en beskyttet hede og mose for at anlægge en sø i 
mosen og sprede det oprensede sand på matriklen samt tilplantning af arealet med træer 
og buske og så græs på arealet.

2. Overtrædelse af § 89 stk. 1 nr. sammenholdt med § 73 stk. 5 for at have undladt rettidigt 
at efterkomme/efterleve Frederikshavn Kommunes påbud af 6. februar 2013 om at 
foranstalte retablering af mosen og heden på de stillede vilkår.

Retten i Hjørring har den 20. januar 2015 truffet følgende afgørelse med begrundelsen:
Tiltalte frifindes, idet vidneforklaring sammenholdt med skriftlige vurderinger lægges til grund 
for rettens afgørelse om, at der var tale om en allerede eksisterende sø, som tiltalte foretog 
oprensning af. 

 Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 09.67 for en olieterminal på Skagen Havn af 
22. januar 2015 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 17. 
september 2014 om at vedtage kommuneplantillæg 09.67 for en olieterminal på Skagen Havn med 
tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport.

Natur- og Miljøklagenævnet er 22. januar 2015 kommet frem til følgende afgørelse:

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen, idet klagen ikke indeholder 
retlige spørgsmål efter planloven om denne afgørelse. Det er ikke et retligt spørgsmål, om en 
kommunes planlægning er egnet til at varetage forsvars- og sikkerhedsmæssige hensyn.
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Komiteen for 3. limfjordsforbindelse indkalder til årsmøde den 13. februar 2015 kl. 9:00.
 
Kommunen er inviteret til at deltage med en deltager. Det er kun medlemmer af komiteen, der kan afgive 
deres stemmer, hvis det bliver nødvendigt med afstemning.
 
Komiteens sammensætning kan ses her:
http://3limfjordsforbindelse.nu/limfjordsforbindelse/komiten-til-en-3-limfjordsforbindelse
 
Invitation med dagsorden og vedtægter vedlægges til orientering.

http://3limfjordsforbindelse.nu/limfjordsforbindelse/komiten-til-en-3-limfjordsforbindelse
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Program Politisk konference om Ressourcestrategien
Tid og sted: Fredag d. 6 marts kl 09:30-15:00, Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

09:30 Ankomst – Registrering, morgenbrød og kaffe
Her vil også være en markedsplads med udstillere, der fremviser løsninger til at opnå 
bedre genanvendelse. 

10:00 Konferencen åbnes
• Indledning og velkomst v/ Miljøministeriet

• Formål og forventninger v/  Formand Jørn Pedersen, KL’s Teknik- og Miljøudvalg

10:30 Husholdningsaffald - udfordringer og muligheder
• Oplæg v/ Formand Mads Jakobsen, Dansk Affaldsforening

Internationale trends på affaldsområdet
• Oplæg om udbud og afsætning på affald v/ Direktør Birgit Munck-Kampmann, 

Copenhagen Resource Institute

11:00 Vejledning om dagens forløb
• V/ Spark

11:10

12:10

13:00 

14:00

14:30

15:00

Første session – Individuelt skræddersyede konferencer i tre spor
Inden konferencedagen får deltagerne mulighed for at vælge hvilke indslag de vil 
opleve, sådan at alle får en personligt skræddersyet konference. Sessioner - før og efter 
frokost – er begge opdelt i tre spor, som løber parallelt. For hver session vælger 
deltagerne ét spor, som de vil deltage i. 

• Spor 1 består af tre skarpe oplæg – det er forskellige oplæg før hhv. efter frokost. 

• Spor 2 er en markedsplads, hvor deltagerne kan booke møde med op til tre 

udstillere. 

• Spor 3 giver mulighed for at deltage i en koncentreret dialog om ét emne.

Spor 1 – Basisindsigt i Ressourcestrategien (valgfri) 
Her kan deltagerne få et dybere indblik i ressourcestrategien. 3 oplæg á 15 min. giver 
indblik i den politiske baggrund for målet om øget genanvendelse, og hvilke miljø- og 
samfundsmæssige værdier det kan skabe. 

1. Hvordan arbejder vi sammen om at nå 50 % målet? 
v/ Miljøstyrelsen (Kontorchef Elisabeth Gadegaard) 

2. Vækst og jobskabelse i genanvendelse
v/ Erhvervsstyrelsen 

3. Borgernes holdning til affald og sortering
v/ Dansk affaldsforening og DARE2

Spor 2 – Markedspladsen (valgfri)
Markedspladsen rummer udstillinger af konkrete cases fra landets kommuner for at give 
inspiration og dele erfaringer. I dette spor kan man forhånds-booke besøg hos op til tre 
udstillere, som fortæller og tager imod spørgsmål.

1. Målet om nulskrald og intensiv borgerinvolvering
v/ Brønderslev og Hjørring kommuner og AVV

2. Den firedelte spand til etageboliger
v/ Herlev Kommune og Vestforbrænding

3. Indsamling af metal, elektronik og hård plast - og den moderne ressourcestation
v/ Københavns Kommune

4. Døgnåbne genbrugspladser og organisk sortering
v/ Kalundborg Kommune

5. Indsamling af organisk affald af en privat virksomhed
v/ Slagelse Kommune

6. Kommunikation til borgerne om ressourcer i stedet for affald
v/ Skanderborg og Odder kommuner og RenoSyd

7. Genbrugsbutik og undervisning på genbrugspladsen
v/ Næstved Kommune og Affald Plus 

8. Affaldsindsamling på små øer
v/  Provice og KL

9. Kreativ storskraldsindsamling 
v/ Aarhus Kommune og Worldperfect

10. Skoleundervisning i skrald
v/ Københavns Kommune

11. ”Smarte” affaldsbeholdere til effektiv opsamling og CO2 regnskab på affald
v/ TotalAffald Aps 

12. Miljøministeriets ’help-desk’, et særligt tilbud om direkte rådgivning og overblik over, 
hvor man kan få yderligere sparring på konkrete problemstillinger.

Spor 3 – Dialog (valgfri)
Dialogværkstedet tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, hvor deltagerne 
vælger ét område de gerne vil grave dybere ned i og tale mere om. Der udveksles 
spørgsmål og svar på udfordringer og muligheder ved ressourcestrategien.   

Dialog #1 – Den største fraktion – det organiske affald

Dialog #2 – Etageboliger – udfordringer for kildesortering

Dialog #3 – hvor meget kildesortering kan vi forvente af borgerne?

Dialog #4 – Samarbejde på tværs af kommunerne i praksis

Dialog #5 – Offentlig-privat samarbejde i praksis 

Dialog #6 – Tilgange til at ændre borgernes adfærd

Frokost 
Servering af sandwich, mulighed for at ose rundt mellem udstillingerne på 
markedspladsen og ”fri leg” i øvrigt.

Anden session – Individuelt skræddersyede konferencer i tre spor

Spor 1 - Avanceret indsigt (valgfri)

Denne session giver dybere indblik i andre perspektiver af ressourcestrategien. Med 3 
oplæg á 15 min. er det målet at inspirere til alternative tilgange til genanvendelse. 

1. Engelsk løsning på ensartethed og kommunal frihed i affaldssortering
v/ Mervyn Jones, WRAP UK

2. IKEA med fokus på husholdningsaffald som en ressource og indtægt
v/ Jonas Engberg, IKEA

3. Tvær-kommunalt samarbejde og efterspørgsel på affald
v/ Vestforbrænding

Spor 2 – Markedspladsen (valgfri) 
(Som i første session)

Spor 3 – Dialog (valgfri)
(Som i første session)

UDGANGSSALUT – et spark i konventionerne  
• Målet om 100 % genanvendelse i San Francisco v/ Jack Macy, San Francisco 

kommune, Californien, USA. 

Netværk
Mingle og møde dem man ikke fik talt med i løbet af dagen. Der serveres 
eftermiddagskaffe og kage i pauserummet 

Tak for i dag!  
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