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1. Foroffentlighedsfase for projektændringer ved
udvidelse af Frederikshavn Havn
Sagsfremstilling
Der blev ultimo 2014 vedtaget Lokalplan, kommuneplantillæg og

Åben sag
Sagsnr: 15/25608
Forvaltning: CTM
Sbh: laen
Besl. komp: PMU/ØU/BR

VVM/Miljørapport, der muliggør den ønskede udvidelse af Frederikshavn
Havn.
I forbindelse med at havnens udbud af etableringen af den 1. etape af
opgaven blev foretaget som et funktionsbaseret udbud blev det igennem
udbuddets faser tydeligt, at de tilbud, der indkom på etableringen af den 1.
etape, indeholdt et anderledes design af havnen, end det der er indarbejdet
i lokalplanen fra 2014. Det blev samtidig klart, at såfremt
uddybningsarbejdet kunne foregå i en længere tidsperiode om året, ville
omkostningerne til mobilisering af det anvendte udstyr blive langt mindre.
Som en følge af de ovenstående forhold blev der af Trafikstyrelsen og
kommunen foretaget en foreløbig vurdering af de forventede ændringer og
det blev af kommunen konkluderet, at ændringerne af projektets 1. etape
ville kræve udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg. Det blev
samtidig konkluderet, at ændringerne forventeligt kunne foretages indenfor
rammerne af den allerede udarbejdede VVM-/Miljørapport. Den samlede
havneudvidelse efter gennemførelse af alle etaper forventes at få omtrent
samme arealmæssige omfang og udstrækning som angivet i lokalplan
FRE.H.14.08.02 og den tilhørende VVM-redegørelse/miljørapport vedtaget
i 2014.
For at give optimale forhold i den eksisterende havn, ved at minimere
bølgeuro, overvejer Frederikshavn Havn at justere placeringen af
sydmolen. Dette kan der indarbejdes mulighed for i forslaget til
kommuneplantillæg.
Frederikshavn Havn har nu indgået kontrakt med Per Aarsleff A/S om
etableringen af havnen.
Der er i tilknytning til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for
ændringerne afholdt forudgående offentlighedsfase for projektet efter
Planlovens § 23c. Foroffentlighedsfasen blev afholdt i perioden fra den 2.
oktober til den 16. oktober 2015. Udvalget blev orienteret om afholdelsen af
foroffentlighedsfasen på mødet den 6. oktober 2015. I forbindelse med
foroffentlighedsfasen er der indkommet bemærkninger fra
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn. Foreningen opfordrer i
sit høringssvar til, at de stenrevsarealer, der fjernes ved det samlede
havneudvidelsesprojekt genetableres på en anden placering i deres fulde
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udstrækning. Foreningen fremsatte i forbindelse med udarbejdelsen af
lokalplan sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund de samme
synspunkter.
Det er i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-/miljørapporten, der blev
udarbejdet i tilknytning til lokalplan FRE.H.14.08.02 ”Udvidelse af
Frederikshavn Havn” foretaget vurderinger af påvirkningen af
stenrevsarealer i området. Det er i denne forbindelse vurderet, at der vil
udvikle sig nye stenrevshabitater på stenkastningerne til de nye moler.
Dette vil kompensere for en del af de stenrev som tildækkes ved
havneudvidelsen. Der er desuden i anlægstilladelsen til projektet stillet
vilkår om at det nuværende areal med stenrevshabitater opretholdes ved
en kombinering af flytning af sten og ved etablering af stenrevshabitater på
moler og stensætninger.
Det er Kystdirektoratet, der er VVM-myndighed for så vidt angår
ændringerne på søterritoriet og Trafik-og Byggestyrelsen, der er
myndighed, for så vidt angår hvilke krav, der stilles i forbindelse med
reetablering af stenrevsarealer.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at det overfor Trafik- og Byggestyrelsen og
Kystdirektoratet anbefales, at der i anlægstilladelsen til projektet skal stilles
krav om, at det nuværende areal med stenrevshabitater opretholdes ved en
flytning eller udlægning af sten kombineret med etablering af
stenrevshabitater på moler og stensætninger.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 25. november 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Mogens Brag.
Bilag
Bemærkninger fra Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn (dok.nr.183899/15)
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2. Forslag til Lokalplan og kommuneplantillæg for
projektændringer ved udvidelse af Frederikshavn
Havn – første etape

Åben sag
Sagsnr: 15/25608
Forvaltning: CTM
Sbh: laen
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Sagen behandles i forlængelse af dagsordenspunkt nr. 1
”Foroffentlighedsfase for projektændringer ved udvidelse af Frederikshavn
Havn”.
Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for
projektændringerne. Planerne er udarbejdet på baggrund af et ønske fra
Frederikshavn Havn om at justere udformningen af den oprindeligt
planlagte udvidelse af havneområdet, således at det er muligt at realisere
den 1. etape af havneudvidelsen i overensstemmelse med den kontrakt,
havnen har indgået med Per Aarsleff A/S.
Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for
projekttilpasningerne til udvidelsens etape 1. Samtidig er der foretaget en
VVM-screening af det anmeldte havneudvidelsesprojekt og der er i
samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen, der er myndighed for
søterritoriet gennemført en miljøscreening af lokalplan og
kommuneplantillæg i forhold til den VVM/Miljørapport, der blev vedtaget i
2014 som grundlag for den samlede havneudvidelse.
Link til VVM-/Miljørapport fra 2014: Udvidelse af Frederikshavn havn
Det er i den forbindelse konkluderet, at de foretagne ændringer i projektet
ikke medfører krav om udarbejdelse af ny VVM-redegørelse/Miljørapport,
idet ændringerne ikke giver anledning til væsentlige ændringer i projektets
påvirkning af miljøet. Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes ny VVMredegørelse/Miljørapport træffes både af Frederikshavn Kommune og
Trafik- og Byggestyrelsen og skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.
Trafik- og Byggestyrelsen har i øjeblikket ansøgningen i høring hos en
række myndigheder. Når høringen er tilendebragt og der er truffet
afgørelse, vil denne blive offentliggjort med 4 ugers klagefrist.
I kraft af at udvidelsesarbejdet vil blive foretaget over hele kalenderåret, vil
badevandet på de nærliggende strande kunne blive grumset i
badesæsonen på grund af sedimentspild fra arbejdet. Der vil alene blive
tale om visuelle forhold, idet vandet ikke vil indeholde stoffer som
sundhedsmæssigt er problematiske i forhold til badningen.
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Efter vedtagelsen og offentliggørelsen af lokalplan og kommuneplantillæg
skal der meddeles ny anlægstilladelse (Trafik og Byggestyrelsen) og VVMtilladelse (Frederikshavn Kommune).
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE.H.14.08.03 og
kommuneplantillæg 15.11 fremlægges i 8 ugers offentlig høring.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 25. november 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Mogens Brag.

Bilag
Lokalplan FRE.H.14.08.03 og KPT 15.11 (dok.nr.187384/15)
Screeningsskema - Projektændringer - udvidelse af Frederikshavn
Havn.pdf (dok.nr.187953/15)
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Punkt

oplæst og godkendt.
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Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03
Udvidelse af Frederikshavn Havn - Etape 1
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.11

December 2015

Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø,
Frederikshavn Kommune i samarbejde
med Sweco Danmark A/S og aarhus arkitekterne A/S. december 2015.
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre realiseringen af
første etape af udvidelsen af Frederikshavn Havn og i den forbindelse foretage enkelte justeringer af den oprindeligt planlagte udformning af havnens
landarealer.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.H.14.08.03 til offentlig debat i
perioden fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. I denne periode
er det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.
Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn,
Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk
Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø,
Lars Enevoldsen på telefon 98 45 63 75 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den 27. januar 2016 og sendes til følgende adresse:
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere
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 indeholde
bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan f.eks.
dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til
fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af
eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse 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” (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde 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 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 overensstemmelse 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 pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. 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 kortbilagene 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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Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske fra Frederikshavn Havn
om at justere udformningen af den oprindeligt planlagte udvidelse af havneområdet.
I forbindelse med detailplanlægningen af første etape af Frederikshavn
Havns havneudvidelse, som blev planlægningsmæssigt fastlagt i lokalplan
nr. FRE.H.14.08.02, er det blevet nødvendigt at foretage nogle justeringer af
landanlæggenes placering - justeringer, der ikke kan muliggøres inden for
det eksisterende plangrundlag.
Der foretages en justering af afgrænsningen mellem havnebassinet og
landarealerne i havneudvidelsens første etape, hvilket medfører, at der skal
ske opfyldning af havnearealer i et område nærmere land, der tidligere var
planlagt til havnebassin (markeret med grønt på figuren nedenfor). Samtidig
vil et tilsvarende areal, der tidligere var udlagt til havneareal blive tilbageført
til havnebassin (markeret med gult på figuren nedenfor).
Lokalplanen omfatter kun en del af første etape af havneudvidelsen og skal
derfor ses som supplement til eksisterende lokalplan nr. FRE.H.14.08.02,
vedtaget den 29.10.2014.

FRE.H.14.04
FRE.H.14.02

FRE.H.14.03

FRE.H.14.01
FRE.H.14.05

FRE.H.14.11
FRE.H.14.01

FRE.H.14.08.02

FRE.H.14.08

FRE.H.14.10

FRE.H.14.08.03

FRE.H.14.06

FRE.H.14.16

Areal til justering af placering af sydmolen
Tilføjes til tilstødende rammeområde
Fjernes fra tilstødende rammeområde
Eksisterende rammeområder

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

På havnearealet vil anvendelsen ikke blive ændret i forhold til de anvendelsesmuligheder, der er fastlagt i lokalplan nr. FRE.H.14.08.02. Således ønskes den nye havn fortsat udbygget til at kunne rumme:
•
•
•

Servicering og anløb af skibe op til Panamax (dvs. skibe, der kan gennemsejle Panamakanalen).
Servicering af offshore-installationer, dvs. jack-up platforme og semisubmersible platforme i de størrelser som er gængse i Nordsøen.
Faciliteter til ophugning af skibe og eventuelt også offshore-installationer samt til udbygning af den allerede eksisterende ophugningsvirk9
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somhed.
Faciliteter til håndtering af godstyper som grus, skærver, genvindingsmaterialer og biobrændsel.
Faciliteter til tung, støvende og støjende industri.
Deponering af havnesediment og spulefelt.

•
•
•

Lokalplanens formål og indhold
Generelt
Lokalplanen har til formål at skabe mulighed for at foretage de ønskede justeringer af landarealernes beliggenhed i forbindelse med realiseringen af
første etape af havneudvidelsen af Frederikshavn Havn. Med lokalplanen
sikres desuden mulighed for etablering af nye havnearealer og kajanlæg
samt mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse til havnerelaterede erhvervs- og industriformål, herunder virksomheder i tunge miljøklasser. Lokalplanen sikrer desuden en hensigtsmæssig sammenhæng til det øvrige
eksisterende og fremtidige havneareal.
Lokalplanområdets afgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A. Lokalplanområdet
omfatter et areal øst for den nordlige del af den eksisterende erhvervshavn. Lokalplanen afgrænses mod vest og nordvest af den eksisterende
erhvervshavn. Området er landfast med havnearealet ved Sandholm og
Nordre Mole. Mod øst og nord afgrænses området af eksisterende søterritorium, som udgør det fremtidige havneareal og havnebassin som fastlagt i
havnens masterplan og lokalplan nr. FRE.H.14.08.02. En del af dette område indgår i realiseringen af første etape af havneudvidelsen i sammenhæng
med det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

FRE.H.14.08.03

Lokalplanområdets afgrænsning
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanområdet må anvendes til virksomheder som kan give anledning
til en omfattende belastning for omgivelserne, og som derfor stiller særlige
beliggenhedskrav (svarende til virksomhedsklasse 4-7), der har en naturlig
tilknytning til havnen. Se oversigt over virksomhedsklasser på bilag E.
Området må således anvendes til havneformål, dvs. maritim service, skibstrafik-, industri-, produktions-, værksteds-, lager-, transport-, handels- og
oplagsvirksomheder, pakhusfaciliteter, håndtering af stykgods, containere,
projektgods og trailere, genvindingsindustri, sten- og grusproduktion, tankanlæg, erhverv, olie-, gas- og LNG-anlæg, ophug af offshoreinstallationer
o.l. med driftsmæssig tilknytning til havnen.
Lokalplanområdets bebyggelse
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må være op til 80 og den
maksimale bygningshøjde fastlægges til 25 m. Ved nybyggeri, tilbygninger
og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god helhedsvirkning. I forhold til skiltning fastlægges bestemmelser, så skiltene virker
harmoniske.
Veje
Lokalplanområdets vejadgang sker fra en forlængelse af Sandholm. Desuden sikres de allerede eksisterende hensigtsmæssige vejadgange til området. Lokalplanområdets fordelingsvej etableres som en forlængelse af
Sandholm, som har en kørebanebredde på ca. 10 m, hvilket sikrer fremkommelighed for store og tunge transporter. Inden for lokalplanområdet
sikres et areal langs kajarealets bagkant til fordelingsvej.
På servicevejen, som er vist principielt på kortbilag B, skal der kunne transporteres vindmøllevinger op til 70 m. På alle øvrige veje skal der reserveres
plads til modulvogntog.
Der sikres desuden en friholdt zone på 5 m fra kørebanekant på fordelingsvejen og servicevejen, hvor der ikke må etableres bebyggelse, anlæg eller
beplantning, der kan forhindre tunge transporter.
Havnen vil med indgåelse af de enkelte lejeaftaler sikre, at overkørbare
arealer friholdes for bebyggelse, anlæg, pyloner, grøfter o.l. der kan forhindre tunge transporter. Udformningen af de overkørbare arealer vil blive
fastlagt ved den endelige vejprojektering.
Servicevejen etableres i første omgang som servicevej, men kan fremadrettet også anvendes som fordelingsvej og kajareal, hvis en fremtidig udvidelse af havnen medfører behov for at etablere en havnekaj i stedet for
molens stensætning.
Vejenes endelige placering og udformning skal fastlægges i takt med, at
området udbygges. De på kortbilag B viste veje er derfor kun principielle.
Alle veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje.
Parkering
Parkering skal som udgangspunkt foregå inden for det enkelte lejemål/
ejendom. Der kan dog etableres en samlet parkering for dele af bebyggelsen i området.
Inden for lokalplanområdet skal der anlægges min. 1 p-plads pr. 250 m2
virksomhed og min. 1 p-plads pr. 50 m² administration. Ved lager- og op11
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lagsvirksomheder kan parkeringskravet reduceres.
Ubebyggede arealer
I overensstemmelse med kommuneplanen stilles der i lokalplanen krav om
udendørs opholdsareal af mindst 10 % af etagearealet til erhverv, hvilket
kan reduceres ved lager- og oplagsvirksomheder.
Lokalplanen omfatter desuden bestemmelser omkring udendørs oplag, så
området fremtræder ordnet. Ydermere fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring belysning, så der ikke opstår blændingsgener.
ISPS
Da området er et havneareal er den overordnede adgang til området reguleret af de til enhver tid gældende regler for maritim sikring og ISPS-regelsættet.

Lokalplanens område
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 15,5 ha, beliggende øst for Frederikshavn by og nordøst / øst for havnen. Hele arealet er pt. vandareal men vil
blive opfyldt og anvendt til havneformål.
Området er pt. en del at søterritoriet, men vil blive overført til byzone i takt
med opfyldningens gennemførelse.

Udsigt over lokalplanområdet som pt. er søterritorium

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende
på vedvarende energi. Visionen er, at hele kommunen skal overgå 100 pct.
til vedvarende energi inden udgangen af 2030. 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.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2015
Kommuneplanens hovedstruktur
Lokalplanen er i overensstemmelse med byrådets mål for den fremtidige udvikling og medvirker til at understøtte det ene af kommuneplanens 4
vækstspor: ”Det maritime område”.
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ISPS-koden handler om iværksættelse af en række tiltag af
hensyn til beskyttelse af den internationale skibstrafik. Koden,
som er baseret på internationale
aftaler og har sit udspring i FN’s
internationale søfartsorganisation IMO, er vedtaget for at forebygge, at bl.a. havnefaciliteter
kan anvendes i forbindelse med
international terrorisme.
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Kommuneplanens retningslinjer
9.1 Erhvervshavne
Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinie 9.1 om at udvikle Frederikshavn Havn som regional erhvervshavn. Byrådet ønsker at sikre udviklingsmuligheder for havnen, således at
denne kan bevæge sig ind på nye forretningsområder, som kan medvirke til
at sikre både havnens og byens fortsatte udvikling.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Området ligger over 500 m fra boliger, og den planlagte
anvendelse er dermed i overensstemmelse med planlovens principper for
adskillelse af miljøbelastende virksomheder og boliger.
Kommuneplanens virksomhedsklassificering er et udgangspunkt for en
nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed og beskyttelsesafstandene
til boliger er vejledende. Hvis virksomheden anvender en renere produktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden opklassificeres - altså
f.eks. fra virksomhedsklasse 7 til 5. Omvendt kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. Se oversigt over virksomhedsklasser på bilag E.
Påvirkningen af forureningsfølsom anvendelse (boliger) vil blive vurderet i
byggesagsbehandlingen af et konkret projekt, hvor der vil blive taget stilling
til eventuelle konflikter iht. beskyttelsesafstande.
12. Kysten
Det fremgår af kommuneplanens retningslinie 12.3, at adgangen til kysten
skal sikres og forbedres indenfor kystnærhedszonen. Der forventes at
kunne være offentlig adgang til servicevejen vist på lokalplanens kortbilag
B. Mulighederne for offentlig adgang til havneområder er reguleret af det
såkaldte ISPS-regelsæt (ISPS er en forkortelse af International Ship and
Port Facility Security som er et sæt regler, der fastlægger minimums sikkerhedsforanstaltninger for skibe, havne og statslige myndigheder). Eventuelle fremtidige ændringer af disse regler kan påvirke offentlighedens adgang til området.
Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinie 12.3.
Udvidelsen af havnen med etape 1 har en uvæsentlig påvirkning af tilstødende kystlinje. Der er tale om en mindre miljøpåvirkning med hensyn til
kystmorfologi. Der er gennemført modelberegninger af havneudvidelsens
virkning på kystens udformning samt bølge- og strømforhold efter etablering af udvidelsens etape 1. Beregningerne viser, at virkningerne på kystudviklingen og sedimenttransporten er minimale og medfører en mindre påvirkning på den tilstødende kystlinje end den samlede havneudvidelse. Der
henvises til VVM og miljørapport for havneudvidelsen samt VVM-screening
for anlæg af etape 1.
13 Kystnærhedszonen
Frederikshavn By og den eksisterende havn er beliggende i kystnærhedszonen.
Det fremgår af kommuneplanens retningslinie 13.1 at der indenfor kystnærhedszonen i områder i tilknytning til byer eller eksisterende ferie- og oplevelsescentre kan planlægges for byudvikling eller aktiviteter, når der ved
13
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placering og udformning af byggeriet tages særlige hensyn til landskabet
og den kystnære beliggenhed.
I det konkrete tilfælde er der en væsentlig funktionel og placeringsmæssig begrundelse, idet der er tale om en mindre ændring af en allerede lokalplanlagt havneudvidelse. Udvidelsen er funktionelt begrundet i havnens
udviklingsmuligheder, der søges sikret ved et hensigtsmæssigt udformet
anlæg.
17.3 Natura 2000
Der må ikke i eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder
(Natura 2000-områder) planlægges for byggeri, anlæg, eller aktiviteter, der
kan påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan
indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for arterne
eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.
Den samlede havneudvidelse, som defineret i nærværende lokalplan
nr. FRE.H.14.08.03 med kommunelantillæg nr. 15.11 samt lokalplan nr.
FRE.H.14.08.02, vil komme til at grænse op til Natura 2000 område nr. 4
Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb, der omfatter habitatområde H4 og Fugle-beskyttelsesområde F11. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. FRE.H.14.08.02 for den samlede havneudvidelse indgik
en Natura 2000 konsekvensvurdering i VVM- redegørelsen / miljørapporten. Vurderingen var, at havneudvidelsen var uden væsentlig betydning for
udpegningsgrundlaget.
Den konkrete justering af havneudvidelsens etape 1, som muliggøres med
nærværende lokalplan, ligger inden for de ydre rammer af den samlede
havneudvidelse og vurderes derfor ikke at ændre den tidligere vurdering
af, at udvidelsen er uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes kommuneplan, men bliver omfattet af kommuneplanens rammeområde FRE.H.14.08
med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 15.11, som offentliggøres samtidig med nærværende lokalplan og følger desuden den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget.
Ud over afgrænsningen af rammeområdet er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde
FRE.H.14.08.
Risikovirksomhed
En lille del af lokalplanområdet ligger indenfor en radius på 500 m fra eksisterende risikovirksomhed på Oliepieren 5. Det skal ved planlægning for
etablering af ny arealanvendelse og væsentlig ændring af eksisterende anvendelse vurderes, om anvendelsen er forenelig med risikoen for større
uheld på virksomheden. Forholdet er reguleret af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Bekendtgørelsen kan
ses her: www.retsinformation.dk.
Sikkerhedszonen omkring risikovirksomheden på Oliepieren 5 omfatter primært eksisterende havnearealer. Arealerne indenfor sikkerhedszonen er i
dag alle lokalplanlagte. Havneudvidelsen medfører ikke ændringer i anvendelsen i forhold til eksisterende forhold og gældende planlægning og dermed heller ikke ændring i risikoforholdene.
14
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Nærværende lokalplan skaber mulighed for etablering af nye virksomheder
inden for fastlagte virksomhedstyper. Lokalplanen fastlægger ikke detaljer
om de fremtidige virksomheders oplag af stoffer mht. mængder og type af
stoffer. En ny risikovirksomhed kan først etableres, når der er meddelt accept fra myndighederne baseret på en vurdering af, om virksomheden har
dokumenteret, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af større uheld. I denne vurdering indgår
også en mulig øget effekt af større uheld som følge af, at flere anlæg er placeret så tæt ved hinanden, at de indbyrdes kan forværre de samlede konsekvenser af et uheld.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslagene (lokalplanen og kommuneplantillægget) ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, da der er tale om mindre ændringer af en godkendt plan, og
screeningen viser, at ændringerne ikke kan antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes miljøvurdering for
planforslagene. Se konklusionen i screeningsskemaet på bilag D.
Miljøscreeningen er i høring sammen med planforslagene.
VVM (Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet)
Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkninger på miljøet (VVM) af et
konkret projekt.
Havneudvidelsen er VVM-pligtig. Der er derfor, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. FRE.H.14.08.02 og kommuneplantillæg nr. 09.62 udarbejdet en kombineret VVM-redegørelse og Miljørapport.
Ændringer i det oprindelige projekt, som denne lokalplan muliggør, er omfattet af planlovens regler om VVM, hvilket betyder, at der, som en del af det
indledende arbejde, skal gennemføres en anmeldelse og screening i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Dette skal afklare, om det ændrede anlæg
er VVM-pligtigt.
Som følge af Frederikshavns Havns ønske om at gennemføre et reduceret
projekt for etape 1 af den myndighedsgodkendte havneudvidelse er der
foretaget en screening af projektændringerne iht. til Planlovens regler (Miljøvurdering og VVM).
Konklusion på VVM-screeningen
Screeningen er foretaget med udgangspunkt i en række miljøparametre,
der er vurderet til potentielt at kunne medføre en forøgelse af den samlede
miljøpåvirkning.
•

Projektændringen vil ikke medføre en væsentlig miljøpåvirkning, hvad
angår de undersøgte parametre støj og vibrationer, trafik, luftkvalitet,
visuelle forhold, kystudvikling og badevandskvalitet, og adskiller sig
dermed ikke fra det VVM-godkendte projekt.

•

For alle øvrige forhold er det vurderet, at projektændringen medfører
uændret eller reduceret miljømæssig påvirkning i forhold til det VVMgodkendte projekt.

Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere afværgetiltag som følge af
15
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projektændringen, og at denne dermed allerede er reguleret i den foreliggende VVM-tilladelse.
Havneloven
I henhold til havneloven kræver en udvidelse af en bestående havn udenfor havnens dækkende værker en tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen,
ligesom der skal foretages en VVM-screening af anlægget. I screeningen
er der særlig lagt vægt på miljøparametre som strøm- og sedimentationsforhold samt stenrevsarealer og påvirkningen af disse som følge af projektændringen. Screeningen er i høring hos Trafik- og Byggestyrelsen, som
forventes at træffe afgørelse i løbet af lokalplanforslagets høringsperiode.
Kystbeskyttelse
Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland for ny
bebyggelse: Frederikshavn: 1,45 m DVR90. Kommuneplanen anbefaler en
mindste sokkelhøjde på mindst 2,5 m DVR90, hvilket fastsættes i lokalplanen.
De nye landarealer vil blive opfyldt til ca. kote 2 - 2,5 m DVR90.
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavn Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugt.
Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun
ske, når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens §5b, stk 1.
Lokalplanområdet er eksisterende (planlagt) havneområde, som overføres
til den kystnære del af byzonen i takt med udviklingen af området. Inddragelsen af nye arealer i byzone er funktionelt begrundet i havnens udviklingsmuligheder, der søges sikret ved et hensigtsmæssigt udformet anlæg.
Frederikshavn Havn er en regional erhvervshavn. Byrådet vil sikre udviklingsmuligheder for denne i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. Byrådet har et ønske om at fremtidssikre havnen i forhold til nye behov, der måtte opstå på lang sigt. Havnen ønskes at
kunne bevæge sig ind på nye forretningsområder, som kan medvirke til at
sikre både havnens og byens fortsatte udvikling.
Lokalplanområdet ligger tæt integreret med den eksisterende havn og inddrager ikke ubebyggede dele af eksisterende kystlandskab.
Krav om vurdering af påvirkningen
Ifølge Planlovens § 16 skal der foretages en vurdering af nyanlægs påvirkning af omgivelserne. De fremtidige bebyggelsesforhold og bygningshøjden skal vurderes med henblik på bl.a., at ny bebyggelse tilpasses den
kystlandskabelige helhed og bystruktur, dvs. landskab og byprofil. Ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde, jf.
Planlovens §16, stk. 3. For bebyggelse i den kystnære del af byzonen, der
afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i
området, skal der gives en begrundelse herfor.
Planlagte bygningshøjder
For at afbøde kontrasten til Frederikshavn by og for at minimere den visuelle påvirkning af det kystnære bylandskab er der i den samlede havneudvidelse indlagt 2 differentierede delområder ift. bygningshøjden. Lokalplanen
16
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fastsætter i overensstemmelse med dette, at bebyggelse maks. må opføres
med en højde på 25 m.
Bygningshøjderne i nærværende lokalplan genspejler en ændring i efterspørgslen på havnearealer med mulighed for højere bygninger i de seneste
år. For de områder, der ligger tættere på Frederikshavn by er der med gældende lokalplaner fastlagt højder op til maks. 8,5 m, dermed vil dette areal
fungere som ”bufferzone” til de større bygningshøjder længere væk fra Frederikshavn by.
Det vurderes, at den bebyggelse, som muliggøres af lokalplanen, opføres
med beliggenhed, skala og udseende, som tilpasses den eksisterende bebyggelse på Frederikshavn Havn. Den eksisterende bebyggelse er kendetegnet ved store voluminer, og der er mulighed for større bebyggelse
omkring havnen og lokalplanområdet ifølge kommuneplanens rammebestemmelser, - fx op til 20 m for et turistmæssig velkomstcenter i nærhed af
Sydhavnsvej. Ud over det dominerer vindmøller med op til ca. 125 m højde,
kranerne og silobygningerne havneområdets visuelle udtryk.
Visualiseringer
Der er udført visualiseringer (fotomatches), så ovennævnte bygningshøjder
nærmere kan vurderes. Visualiseringerne er foretaget for den fuldt udbyggede havn herunder lokalplanområdet. Visualiseringernes standpunkter er
valgt, så områdets påvirkning og bebyggelsens volumen kan vurderes fra
7 punkter omkring området fra såvel nært hold som på længere afstand.
Visualiseringerne skal forstås som volumenstudier af fiktive bygninger, der
kan opføres ifølge lokalplanen. Der er ikke tale om gengivelse af bebyggelsens udformning, materialer, detaljer osv. på projektniveau. På de fleste af
visualiseringerne er bygningerne vist i gråt for at fremstille anonyme bygningskroppe. I realiteten vil bygningernes facader give et mere varieret indtryk.
Der er vist forskellige bygningshøjder på visualiseringerne, herunder bygninger i 6, 10, 13 og 18 m højde. Bygningshøjderne er op til 7,5 m lavere
end planens muligheder. Visualiseringerne illustrerer eksempler på lokalplanens udnyttelse og ikke nødvendigvis lokalplanens maksimale byggemuligheder eller højder. I konteksten af eksisterende store bygninger, vindmøller, kraner og skibe vurderes det dog som tilstrækkeligt til at vurdere
den landskabelige påvirkning.
På visualiseringerne er der i den østlige del af havnen vist et eksempel på
en forventet offshore-boreplatform med en højde på ca. 127 m fra vandlinjen og et skib med en højde på ca. 48 m fra vandlinje til skorstenen. Frederikshavn Havn regner p.t. med, at der vil være ca. 3-5 anløb af offshoreboreplatforme og ca. 750 skibsanløb (heraf ca. 200 større skibe) om året,
hvilket i de berørte perioder vil påvirke byprofilen væsentligt. Ud over det
regnes der med ca. 3.850 færgeanløb om året. Der henvises dog til, at lokalplanen ikke kan regulere skibshøjder eller -typer, og at en offshore-boreplatform og et større skib er medtaget på visualiseringerne for at vise et
”helhedsbillede”.
De anvendte offshore-boreplatforme i visualiseringerne af hhv. det VVMgodkendte projekt og projektændringen afspejler to forskellige typer platform, der begge kan forekomme i havnen i fremtiden.
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Konklusion
Visualiseringerne viser, at bebyggelsen i lokalplanområdet i større eller
mindre grad - ligesom den resterende del af havneudvidelsen og de eksisterende dele af havnen vil være synlige fra vandet og fra forskellige steder i byen. Bebyggelsens øverste dele, store skibe og offshore-boreplatforme vil være synlige fra Frederikshavn by. Synligheden vil være afhængig
af standpunktet, for bebyggelsen ligger nogle steder bagved eksisterende
havnebebyggelse.
Det vurderes, at af den samlede bebyggelse for den fuldt udbyggede havn
vil påvirke den visuelle oplevelse af kysten, kystlandskabet og byprofilen,
men at dette ikke vil medføre væsentlige forandringer, da bebyggelsen i volumen og skala ikke afviger væsentligt fra den eksisterende og tilladte bebyggelse i havneområdet.
Det er desuden intentionen med planen at give mulighed for en bebyggelse,
der kan imødekomme de fremtidige behov til en regional hovedtrafikhavn.
Der henvises til visualiseringerne på Bilag C. Der henvises endvidere til
VVM-screening for projektændringen samt VVM-redegørelse og miljørapport for havneudvidelsen.
Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet berører ikke bygge- og beskyttelseslinjer i medfør af naturbeskyttelsesloven, herunder strandbeskyttelseslinjen. Der er ikke beskyttede naturtyper indenfor lokalplanområdet.
Det vurderes, at de beskyttede naturtyper i nærheden af lokalplanområdet ikke vil blive påvirket væsentligt. I forhold til det nærliggende Natura
2000-område nr. 4, Hirsholmene, vurderes projektjusteringen at være uden
væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget.
Samlet vurderes justeringen af den oprindeligt planlagte og vurderede havneudvidelse og det ændrede projekts potentielle påvirkning af naturtyper,
levesteder, bestande og økologiske forhold at være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget og dets muligheder for at opretholde eller
opnå gunstig bevaringsstatus.
Forholdene er vurderet i VVM-redegørelse og miljørapport for den samlede havneudvidelse i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr.
FR.H.14.08.02. En screening i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplan har resulteret i, at det er vurderet, at ændringen i forhold til
det oprindelige projekt ikke giver anledning til en ændret påvirkning.
Fortidsminder
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes
til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren kan
forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder økonomiske konsekvenser.
Varmeforsyning
Lokalplanområdet er i dag søterritorium og ikke omfattet af kollektiv varmeforsyning, men kan opvarmes individuelt.
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Vandforsyning
Området skal tilsluttes det almene vandforsyningsselskab Frederikshavn
Vand A/S i henhold til Frederikshavn Kommunes vandforsyningsplan.
Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Området skal derfor optages i spildevandsplanen ved udarbejdelse af spildevandsplantillæg. I henhold til spildevandplanen er området
separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin
ledning.
Regn- og spildevandssystemet i lokalplanområdet er ejet af Frederikshavn
Havn. Spildevandet fra området afledes til det offentlige kloaksystem, mens
regnvand afledes via Frederikshavn Havns regnvandsudledninger. Det er
beregnet og vurderet, at udledning af nedbør fra befæstede arealer til de
fremtidige havnebassiner vil overholde miljøkvalitetskravene, og at regnvandsudledningen ikke vil påvirke vandkvaliteten i havnen væsentligt.
Såfremt der foretages udstykning i flere ejendomme indenfor området, skal
der oprettes et spildevandslaug til varetagelse af kloakanlæggets drift og
vedligehold.
På arealer hvor der er særligt forurenende aktiviteter eller risiko for afledning af miljøfarlige stoffer, skal regnvandet afledes i henhold til særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.
Lokalplanen sikrer desuden, at der ligesom på de eksisterende havneafsnit
vil blive etableret områder for håndtering af potentielt problematisk gods,
hvorfra overfladevandet kan afledes i henhold til særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.avoe.dk.
Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og udenfor lokalplanområdet.
Lokalplanområdet kan påvirkes af støj fra virksomheder udenfor området.
Blandt virksomhederne er bl.a. Orskov Yard / Orskov Offshore, som er placeret ca. 300 m vest for lokalplanområdet og er reguleret af en miljøgodkendelse.
Lokalisering af virksomheder
I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det på
grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af omgivelserne. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og trafik.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.
19

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Lokalplanredegørelse

Veje
Trafikken fra lokalplanområdet har adgang til Sandholm og derfra videre til
Kragholmen og det overordnede vejnet.
Lokalplanens realisering vil ikke resultere i et større landareal og derfor ikke
i en øget byggemulighed / aktivitet i forhold til den planlagte samlede havneudvidelse. På den baggrund vurderes det, at lokalplanens realisering ikke vil give anledning til en øget eller ændret trafikbelastning i forhold til den
oprindeligt planlagte havneudvidelse.
Etablering af kanaliseringsanlæg/nedlæggelse af vejadgang/nedklassificering af vej forudsætter godkendelse af vejmyndigheden.
Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune.
Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat
bestemmelser om, at alle veje, p-pladser og stier samt forbindelser mellem
disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed
for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gældende Bygningsreglement, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber,
der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
Ophævelse af gældende lokalplaner
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
FRE.H.14.08.03 ophæves den eksisterende lokalplan FRE.H.14.08.02 ”Udvidelse af Frederikshavn Havn” vedtaget den 29. oktober 2014 for det område, der er omfattet af lokalplan FRE.H.14.08.03.
Desuden ophæves lokalplan FRE.H.14.08.02 for de arealer, der er angivet
med krydsskravering på kortbilag A. Disse arealer vil derefter have status
som uplanlagt søterritorium. Ophævelsen af den eksisterende lokalplan for
de sidstnævnte arealer sker med hjemmel i planlovens § 33, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at ophæve byplanvedtægter og lokalplaner
for uudbyggede arealer, når en planlægning for områderne ikke længere er
nødvendig.
Beslutning om ophævelse af lokalplanen for et areal kan først træffes efter
at ejere af arealet har haft mulighed for at udtale sig og der skal gives en
frist på mindst 8 uger til dette. I det konkrete tilfælde er de arealer, hvor der
sker ophævelse af gældende lokalplan, beliggende på søterritoriet, idet der
endnu ikke er foretaget opfyldning af arealerne. Staten har højhedsret over
søterritoriet og er dermed formelt ejer af de pågældende arealer.
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Tilladelser fra andre myndigheder
• Trafik- og Byggestyrelsen til anlægsarbejder på søterritoriet samt uddybning af sejlrenden.
Lokalplanens 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 indholdet
af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et midlertidigt
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget 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 2. december 2015 og indtil den
endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil 2. december
2016.
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Kommuneplantillæg nr. 15.11
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at ændre afgræsningen af rammeområde FRE.H.14.08 og FRE.H.14.16.
Afgrænsningen ønskes justeret i forbindelse med realisering af første etape af havneudvidelsen, der blev kommuneplanlagt i november 2014 med kommuneplantillæg nr. 09.62, idet der, i forbindelse med detailplanlægningen af
udvidelsen har vist sig behov for at ændre afgrænsningen mellem havnebassinet og landarealerne.
Ydermolerne ønskes således flyttet tættere mod land, hvilket medfører, at der skal ske opfyldning af havnearealer i
et område nærmere land, der tidligere var planlagt til havnebassin (markeret med grønt på figuren nedenfor). Samtidig vil et tilsvarende areal, der tidligere var udlagt til havneareal blive tilbageført til havnebassin (markeret med gult
på figuren nedenfor). Dette medfører en ændring af afgrænsningen af rammeområde FRE.H.14.08.
Der ønskes desuden mulighed for en justering af sydmolens placering. Den endelige placering er dog ikke helt afklaret endnu, derfor udlægges en rummelig rammeafgrænsning, hvor sydmolen kan placeres inden for (markeret med grå stiplet signatur på kortet nedenfor). Dette medfører en ændring af afgrænsningen af rammeområde
FRE.H.14.16. Den endelige placering af sydmolen vil blive fastlagt ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

FRE.H.14.04
FRE.H.14.02

FRE.H.14.03

FRE.H.14.01
FRE.H.14.05

FRE.H.14.11
FRE.H.14.01

FRE.H.14.08

FRE.H.14.10

FRE.H.14.06

FRE.H.14.16

Areal til justering af placering af sydmolen
Tilføjes til tilstødende rammeområde
Fjernes fra tilstødende rammeområde
Eksisterende rammeområder

Ændringer jf. kommuneplantillægget
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Ændringen af rammeområderne omhandler alene afgrænsningen. Rammebestemmelserne og retningslinjerne forbliver således uændrede.
Foroffentlighed
Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget har Frederikshavn Kommune gennemført en foroffentlighedfase
for at indhente ideer og bemærkninger til de ønskede ændringer til kommuneplanen. Foroffentlighedsfasen blev
gennemført i perioden fra 2. oktober til 16. oktober 2015.
I denne forbindelse indkom der bemærkninger fra Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn. Foreningen
opfordrer i sit høringssvar til, at de stenrevsarealer, der fjernes ved det samlede havneudvidelsesprojekt genetable23
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res på en anden placering i deres fulde udstrækning. Foreningen fremsatte, sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan FRE.H.14.08.02 de samme synspunkter.
Det er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan FRE.H.14.08.02 ”Udvidelse af Frederikshavn Havn” foretaget
vurderinger af påvirkningen af stenrevsarealer i området. Det er i denne forbindelse vurderet, at der vil udvikle sig
nye stenrevshabitater på stenkastningerne til de nye moler. Dette vil kompensere for en del af de stenrev som tildækkes ved havneudvidelsen. Der er desuden i anlægstilladelsen til projektet stillet vilkår om, at det nuværende
areal med stenrevshabitater opretholdes ved en kombinering af flytning af sten og ved etablering af stenrevshabitater på moler og stensætninger. Disse krav opretholdes.

FRE.H.14.08

FRE.H.14.16

Nye rammeafgrænsninger
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Lokalplanrammer for FRE.H.14.08
Frederikshavn Havn

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:
Overordnet anvendelse

Erhvervsområde

Generelle anv.bestemmelser Der henvises til kommuneplanens generelle bestemmelser for Frederikshavn 		
				
Havn, som kan ses ved at klikke på dette link:
http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/generelle_rammer/frederikshavn_havn/
Havneområde Fr.havn Havn

De konkrete rammebestemmelser for området supplerer de generelle rammebestemmelser for Frederikshavn Havn, der gælder i det omfang, der ikke i rammeteksten er fastlagt noget andet.

Anvendelse

Havnerelateret erhvervsområde med virksomheder, som kan give anledning til
omfattende belastning for omgivelserne, og som derfor stiller særlige beliggenhedskrav, svarende til virksomhedsklasse 4-7.
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Virksomheder med lille miljøfølsomhed kan indpasses i området. Nye virksomheder må kun placeres i området efter en miljømæssig vurdering, der tager hensyn
til de eksisterende virksomheder og arealanvendelsen i og udenfor området.
Der kan ikke etableres boliger i området.
Risikovirksomhed

Dele af rammeområdet ligger indenfor en radius på 500 m fra eksisterende risikovirksomhed (2015) på Oliepieren 5. Det skal ved etablering af ny arealanvendelse
og væsentlig ændring af eksisterende anvendelse vurderes, om anvendelsen er
forenelig med risikoen for større uheld på virksomheden. Forholdet er reguleret af
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Nuværende zonestatus

Landzone

Fremtidig zonestatus		

Byzone

Bebyggelsesprocent		Maks. 80 %
				
Bebyggelsens omfang afpasses efter virksomhedsproduktionen.
Etageantal og bygningshøjde	Maks 25 m.
				
Bebyggelsens omfang afpasses efter virksomhedsproduktionen.
Bygningsforhold i øvrigt

Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god helhedsvirkning.
Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med andre.

				
Grundstørrelse		
Ingen bestemmelser.
				
Opholdsarealer
		
Ingen bestemmelser
Parkering
		Se de generelle rammebestemmelser for parkering.
				
Der skal etableres 1 p-plads pr. 250 m2 etageareal.
Andre forhold

 rafik:
T
Området trafikforsynes via Sandholm og med eksisterende og udlagte jernbanesportracé.
Stenrev:
Ved havneudvidelsen skal det sikres, at det nuværende areal med stenrevshabitater opretholdes ved en kombinering af flytning af sten og ved etablering af stenrevshabitater på moler og stensætninger.

Lokalplanrammer for FRE.H.14.16
Flådestation Frederikshavn

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:
Overordnet anvendelse

Erhvervsområde

Generelle anv.bestemmelser Ingen bestemmelser
Anvendelse

Området skal anvendes til flådestation og dertil knyttede aktiviteter, herunder bl.a.
ændring af kaj- og molealæg, opfyldning af dele af havnebassin samt opførelse af
byggeri.

Nuværende zonestatus

By- og landzone
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Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

Ingen bestemmelser

Etageantal og bygningshøjde Maks. 10,5 m. med mindre produktionsmæssige hensyn nødvendiggør større bygningshøjde.
Bevaringsværdige bygninger Ingen bestemmelser
Bygningsforhold i øvrigt

Ingen bestemmelser

Grundstørrelse

Ingen bestemmelser

Opholdsarealer

Der skal etableres tilfredsstillende opholdsareal til den enkelte bebyggelse.

Parkering

Se de generelle bestemmelser for parkering

Andre forhold

Ingen bestemmelser

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 25.11.2015 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. 587 af 27. maj 2013 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre,
1.1

at der ved udvidelse skabes mulighed for Frederikshavn Havns fortsatte udvikling og drift som en regional hovedtrafikhavn, samt at
sikre havnens udviklingsmuligheder gennem opfyldning af søterritoriet,

1.2

mulighed for realisering af havneudvidelsens første etape med en
ændret udformning,

1.3 	mulighed for at etablere ny havneareal og nye kajanlæg bl.a. til anløb af større skibe, offshore-platforme mv.
1.4

en hensigtsmæssig udnyttelse af arealet til erhvervs- og industriformål, herunder til virksomheder i tunge miljøklasser.

2. Område og zonestatus
2.1 	Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter
dele af søterritoriet samt alle parceller der efter den 2. december
2015 opfyldes fra søterritoriet og udstykkes.

3. Arealanvendelse

Bemærkning til § 4.1:
Med muligheden for udstykning af sokkelgrunde tilsidesættes samtidig bygningsreglementets krav om højde og afstand til
skel.

3.1

Inden for lokalplanområdet kan der etableres virksomheder i virksomhedsklasse 4-7 inkl. deres nødvendige administration. Området må kun anvendes til havneformål, dvs. maritim service, skibstrafik- , industri-, produktions-, værksteds-, lager-, transport-, handelsog oplagsvirksomheder, pakhusfaciliteter, håndtering af stykgods,
containere, projektgods og trailere, genvindingsindustri, sten- og
grusproduktion, tankanlæg, erhverv, olie-, gas- og LNG-anlæg,
ophug af offshoreinstallationer o.l. med driftsmæssig tilknytning til
havnen.

3.2

Indenfor lokalplanområdet kan der tillige opføres bygninger til lokalplanområdets forsyning såsom transformatorbygninger / -stationer,
pumpehuse osv.

3.3

Der må ikke etableres boliger i lokalplanområdet.

4. Udstykning
4.1

Ejendomme kan udstykkes som sokkelgrunde med samtidig fravigelse af § 5.1.

5. Bebyggelsens placering og omfang
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent maks. 80 for den enkelte ejendom.
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5.2
Bygningshøjde
	Bygningshøjden må ikke overstige 25 m over færdigt terræn. Enkelte bygningsdele eller anlæg kan tillades i en større højde, hvis
særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det, herunder
kraner mv.
5.3

Afstand til kørebanekant
Ved alle fordelingsveje og serviceveje som vist på kortbilag B skal
der friholdes en zone i en afstand på 5 m fra kørebanekant, hvor
der ikke må etableres bebyggelse eller anlæg, pyloner, høj beplantning og lign., der kan forhindre tunge transporter.

5.4
Sokkelkote
	Der fastlægges en mindste sokkelkote på 2,5 m målt i DVR90 for ny
bebyggelse i hele lokalplanområdet.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden
6.1
Helhedsvirkning
	Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt
på, at der opnås en god helhedsvirkning. Byrådet kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.
6.2
Skilte
	Skilte skal tilpasses bygningernes proportioner og udformning og
være diskrete i farve, størrelse og belysning. Der må ikke skiltes på
tage.
6.3
Belysning
	Belysning af facader må ikke ske med blinkende eller blændende
lys, der kan medføre gener for omgivelserne, herunder for trafikken
på land, vand og i luften.

7. Ubebyggede arealer
7.1
Opholdsarealer
	Der skal indrettes udendørs opholdsarealer til erhverv. Størrelsen
af arealet skal være mindst 10 % af etagearealet. Ved lager- og oplagsvirksomheder o.l. kan opholdsarealet reduceres.
7.2
Udendørs oplag
	Oplagring af materialer og lignende skal ske på det enkelte lejemål/
ejendom og skal ske under ordnede forhold.
Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med andre.
7.3

Indfatninger
Der kan etableres en indfatning i form af f.eks. kajanlæg, stensætning mv. med en beliggenhed i princippet som vist på Kortbilag B.
Kajkantens endelige placering og udformning vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen.
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7.4

Belysning
Belysning af p-arealer, veje, stier mv. må ikke føre til blændingsgener.

7.5
Bevægelige konstruktioner
	Der kan etableres bevægelige konstruktioner på de ubebyggede
arealer, herunder kraner mv. i den for driften nødvendige højde.
7.6
Pyloner
	Der må kun opsættes 1 pylon pr. virksomhed, dog under hensyntagen til § 5.3. Pyloner må ikke være højere end 8 m over færdigt terræn.
7.7

Renovation
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med
Frederikshavn Kommunes affaldsregulativ.

7.8
Regnvandsbassiner
	Der må etableres regnvandsbassiner i området.

8. Veje, stier og parkering
8.1
Vejadgang
	Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra en forlængelse af
Sandholm som vist i princippet på Kortbilag B.
8.2

Vejudlæg
Der udlægges areal til fordelingsvej og servicevej som vist principielt på kortbilag B.

8.3
Veje
	Fordelingsvejen anlægges som en forlængelse af Sandholm med
en kørebanebredde på ca. 10 m.
8.4

Servicevej
Servicevejen udlægges i en bredde på mindst 6 m og en kørebanebredde på mindst 4 m.
Servicevejen kan fremadrettet omdannes til fordelingsvej og kajareal hvis en fremtidig udvidelse af havnen medfører behov for at
etablere en havnekaj i stedet for molens stensætning.

8.5
Vejenes udformning
	De nye vejes endelige linjeføring og udformning, herunder hjørneafskæringer, vil blive fastlagt med detailprojektering i takt med at
området udbygges.
8.6
Overkørbart areal
	Vejene inkl. kryds mv. skal dimensioneres så de opfylder transportkravene til tunge transporter.
8.7

Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje.
Frederikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje.
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8.8
Stier
	Ingen bestemmelser
8.9
Parkering
	Parkering skal tilvejebringes inden for det enkelte lejemål/ejendom.
Der kan dog etableres en samlet parkering for dele af bebyggelsen
i området.
8.10
Parkeringskrav
	Der skal anlægges mindst 1 p-plads pr. 250 m² virksomhed og min.
1 p-plads pr. 50 m² administration.
Ved lager- og oplagsvirksomheder kan parkeringskravet reduceres.
8.11

Tilgængelighed
Alle veje, p-pladser og stier samt forbindelser mellem disse skal
udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed
for alle. Arealerne skal anlægges efter gældende Bygningsreglement p.t. BR 10 og SBI anvisning 230.

9. Tekniske anlæg
9.1
Ledninger, kabler mv.
	Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under
terræn.
9.2
Øvrige tekniske anlæg
	Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens afsnit 3 om anvendelse samt afsnit 6 om
bebyggelsens udseende.
9.3

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning, men kan opvarmes individuelt.
Den del af lokalplanområdet, der i dag er søterritorium, er ikke omfattet af kollektiv varmeforsyning, men kan opvarmes individuelt.

9.4
Kloakering
	Havneområdet skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem efter
anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
10.1
Kloakering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det
separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Havns anvisninger.
10.2
Parkering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som
anført under lokalplanens punkt 8.9 og 8.10.
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11. Ophævelse af lokalplan
11.1
Lokalplan FRE.H.14.08.02, Udvidelse af Frederikshavn Havn
	Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan FRE.H.14.08.03 ophæves lokalplan FRE.H.14.08.02, Udvidelse af Frederikshavn Havn, vedtaget den 29. oktober 2014, for det
område, der er omfattet af lokalplan FRE.H.14.08.03.
11.2

De arealer, omfattet af lokalplan nr. FRE.H.14.08.02, der er angivet med krydskravering på kortbilag A, ophæves i forbindelse med
vedtagelsen af nærværende lokalplan. Disse arealer vil derefter
have status som uplanlagt søterritorium. Ophævelsen af den eksisterende lokalplan for disse arealer sker med hjemmel i planlovens
§ 33.

12. Tilladelser fra andre myndigheder
12.1

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages
ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra:
• Trafik- og Byggestyrelsen til anlægsarbejder, herunder opfyldning på søterritoriet og uddybning af sejlrenden.

13. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter
Lokalplanen er vedtaget af Frederikshavn Byråd xxxdag den xx. Xxxxxx.
20xx.

14. Lokalplanens retsvirkninger
14.1 	Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens
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 dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
14.3

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.

31

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Lokalplanbestemmelser

32

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx.xx.xxxx i
henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Lokalplanen er endeligt vedtaget den xx.xx.xxxx i henhold til planlovens §
27.

Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.xxxx
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Lokalplanområdets afgrænsning
Signatur

Lokalplan FRE.H.14.08.03
Frederikshavn Havn

Lokalplanområdets afgrænsning
Matrikelnumre

507ch

Matrikler
Planlagt fremtidig havneudvidelse
Afgrænsning af første etape
Areal til justering af placering af sydmolen
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Lokalplanområdets anvendelse
Signatur

Lokalplan FRE.H.14.08.03
Frederikshavn Havn

Lokalplanområdets afgrænsning
Primær fordelingsvej (principiel placering)
Servicevej (principiel placering)
Indfatning
Princip for sekundære fordelingsveje
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Figur 1 Standpunkter (rød prik) og beliggenheden af ny bebyggelse, skibe og offshore platforme.

Placeringen af elementer i visualiseringen for den
samlede havneudvidelse med projektændringer

Offshore
platform

Skib

Skib

Ny bebyggelse

Visualiseringer af den samlede havneudvidelse med
projektændringer er udarbejdet af Sweco Danmark
A/S

Visualiseringerne af det
samlede VVM-godkendte
projekt er udarbejdet af COWI A/S

Visualiseringernes standpunkter er valgt, så områdets påvirkning og bebyggelsens volumen kan vurderes fra 7 punkter omkring
lokalplanområdet fra såvel
nær hold som på længere
afstand.
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Bilag D - Miljøscreening
Bilag
Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen som udgangspunkt miljøvurderes.
Screening for forslag til:
Lokalplan nr. FRE.H.14.08.03
Kommuneplantillæg nr. 15.11
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 26/10-2015 med efterfølgende fremsendelser af supplerende materiale, herunder visualiseringer.
Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
JECR/BISL
NATUR:
AKBT
PLAN:
LAEN
VEJ:
MOME

0. Indledende Screening

Ja / Nej

Bemærkninger

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

(PLAN)

Bilag 3, punkt 8b: Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og
losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til
vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes af fartøjer på
over 1 350 tons.

Ja

Efter Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer § 3, stk.
2 gælder, at hvis planen fastlægger anvendelsen af mindre
områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er i 2014 udarbejdet VVM-/Miljørapport for den samlede
havneudvidelse og lokalplan FRE.H.14.08.02 med tilhørende
kommuneplantillæg. Forslaget til Lokalplan FRE.H.14.08.03 og
Kommuneplantillæg 15.11 skal screenes for ændringer i forhold til den foreliggende VVM-/Miljørapport.

 Planen kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt jf. lovens § 3, stk. 2

(NATUR)
Nej

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2.
Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes.

Miljøscreening af planforslag - side 1
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Indvirkning
+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Påvirkning

1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5)


Kvalitet eller omfang af levesteder
for vildtlevende planter eller dyr

0

NATUR

Ingen ændringer i påvirkningen på land ift.det
VVM godkendte.



Udbredelsen af sjældne eller udryddelsestruede planter eller dyr,
herunder bilag IV-arter og rødlistede arter

0

NATUR

Ingen ændringer i påvirkningen på land ift. det
VVM godkendte.



Økologiske forbindelser eller økosystemer såsom arters formering
eller naturlige bevægelses- eller
trækmønstre.

0

NATUR

Ingen ændringer i påvirkningen på land ift. det
VVM godkendte.



Naturområder (fx moser, heder,
overdrev, strandenge, rørsumpe,
vandløb, søer, ferske enge og kyster).

0

NATUR

Ingen ændringer i påvirkningen på land ift. det
VVM godkendte.

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.




Bygge- og beskyttelseslinjer



Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Ingen ændringer i påvirkningen på land ift. det
VVM godkendte.



Fiskeri, fangster eller de anvendte
metoder i fiskeriet i hav eller ferskvand

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.



Friluftsliv eller færdsel i naturen,
som kan påvirke plante- eller dyrelivet eller vegetationen

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

2. Befolkning og menneskers sundhed
 Sundhedsrisiko (inkl. mental sundhed) herunder støj, lugt, vibrationer, reflekser, skygge

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Trafik

0

VEJ

Tung trafik forventes som på nordhavnsområdet i øvrigt (Sandholm).

 Tilgængelighed (handicappede)

0

VEJ

Ikke relevant.

 Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0

VEJ

Uændret, jf. dog ISPS (terrorsikring af havnefacilitet).

 Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ
NATUR

Adgang for offentlighed kan være begrænset
pga. ISPS (terrorsikring af havnefacilitet).

 Byernes funktion og bymiljø herunder 0
bynatur

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Risiko for brand, eksplosioner, uheld 0
eller for ulykker og emissioner

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Risiko for ulykker ved transport af
stoffer og materiale

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

Miljøscreening af planforslag - side 2
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Indvirkning
+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Påvirkning

3. Jordbund
 Jordens overflade, anvendelighed
eller dyrkningsværdi

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Eksisterende jordforurening

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Risiko for jordforurening

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Flytning af forventet potentielt forurenet jord

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Vandkvalitet eller økosystemer i
salt- eller ferskvand (herunder badevand)

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Nedsivning

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Udledning til luften

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Luft- og støvgener

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Ændring i Luftkvalitet, herunder
udledning, luft- og støvgener

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

4. Vand
4.1 Overfladevand

4.2 Grundvand

4.3 Spildevand
 Ændring i spildevand

5. Luft

6. Klimatiske faktorer
 Udledning af drivhusgasser eller
andre stoffer, der påvirker klima,
temperatur?

Miljøscreening af planforslag - side 3

63

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.03 ● Bilag

Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Indvirkning
+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

Påvirkning

7. Materielle goder
 Materielle goder (af almennyttig
karakter)

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

8. Landskab
 Arealanvendelse indenfor områder
til landbrug, byer, sommerhuse,
tekniske anlæg samt skov eller
kystnaturområder (klit, heder, moser m.v.)

0

 Geologiske processer som kystdannelse, - nedbrydning, sandflugt,
jordflugt, vanderosion (fx geologiske beskyttelsesområder eller rimmer og dobber)

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Særligt værdifulde landskaber eller
enkeltelementer (fx geologiske
strukturer i ådale, højdedrag, kyststrukturer, solitærtræer, egekrat, eller andet)

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte

 Varige bindinger på arealanvendelsen som reducerer fremtidige dispositionsmuligheder i det åbne
land

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

NATUR

Ingen væsentlige ændringer i forhold til det
VVM godkendte.

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

PLAN

 Omfanget eller fremtoning af forhistoriske eller historiske steder,
bygning, anlæg eller andre værdier, herunder kirkebeskyttelsesområder
 Fredede områder

0

 Rumlig oplevelse

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

PLAN

9. Kulturarv
 Kulturhistoriske helheder, samt
værdifulde spor eller enkeltelementer

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Fortidsminder

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Sten- og jorddiger

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

NATUR

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Kirkeomgivelser
 Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.
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 Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

 Bevaringsværdige landskaber

0

PLAN

Ingen ændringer i forhold til det VVM godkendte.

Opsamling / Konklusion
Miljøscreening af denne plan viser, at der er tale om en
plan som er omfattet af Lovens Bilag 3, punkt 8b: Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet
med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons. Samlet set
vurderes, at planerne, set i forhold til den allerede udarbejdede VVM-/Miljørapport er af mindre væsentlig betydning og ikke
kan antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet. Planeerne er således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en
miljøvurdering.

Referencer
Lokalplan FRE.H.14.08.02 Udvidelse af Frederikshavn havn, Frederikshavn Kommune 2014
Kommuneplantillæg nr. 09.62, Frederikshavn Kommune 2014
VVM-redegørelse/Miljørapport for udvidelse af Frederikshavn Havn, Frederikshavn Havn 2014
VVM-tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havn, Frederikshavn Kommune 2014
Principiel tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havn, Trafikstyrelsen 2014
VVM-screening af ændringer for etape 1 af udvidelsen af Frederikshavn Havn, Cowi A/S 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn, Sweco Danmark, oktober 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn – Støj og vibrationer, Sweco Danmark, oktober 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn - Luftkvalitet, Sweco Danmark, oktober 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn – Trafikale forhold, Sweco Danmark, oktober 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn – Visuelle forhold, Sweco Danmark, oktober 2015
Notat vedr. VVM-screening af projektændring for Frederikshavn Havn - Søterritoriet, Sweco Danmark, oktober 2015
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Bilag E - Virksomhedsklasser

Virksomhedsklasser
Inddeling af kommunens erhvervsområder
I bestemmelserne er fastsat hvilke miljøbelastninger, virksomhederne må give anledning til i de
enkelte erhvervsområder.
På baggrund af en miljømæssig vurdering af erhvervsområderne og deres naboområder inddeles erhvervsområderne i følgende grupper:
• Ringe påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 1-3.
• Mindre påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 2-4.
• Middel påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 3-5.
• Middel og betydelig påvirkning af omgivelserne - virksomhedsklasse 3-7.
Virksomhedsklasser
I ”Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne”, Miljøstyrelsen 2004, er de
forskellige virksomhedstyper inddelt i syv klasser. Inddelingen er sket på baggrund af erfaringer
om forskellige virksomhedstypers miljømæssige belastning af omgivelserne. Håndbogen beskriver nøjere baggrunden for klassificeringen.
Klasse 1
Omfatter de virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i denne klasse er forrretninger, liberale erhverv og småværksteder med butik. - F.eks. administration, kontor,
service.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 0 m.
Klasse 2
Virksomheder, der giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.
Virksomhederne kan indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Denne klasse omfatter
typisk mindre virksomheder . - F.eks. bogbinderier, fotografisk industri, elektronikværksteder og
laboratorier.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 20 m.
Klasse 3
Omfatter virksomheder, som fra udendørs aktiviteter (herunder transport) og småafkast giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne bør placeres i industriområder, evt i randzonen, hvis området er zonet Virksomhedstypen vil ofte være forenelig med forureningsfølsomme naboområder. Indenfor denne klasse falder mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. - F.eks. små maskinfabrikker og benzinstationer.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 50 m.
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Klasse 4
Omfatter de mindre belastende af de egentlige produktionsvirksomheder. Som hovedregel bør
de placeres i egentlige industriområder. Klassen rummer bl.a. visse levnedsmiddelfabrikker og
mindre, overfladebehandlende virksomheder. - F.eks. konfektions- og trikotagefabrikker, autolakkerier og vognmandsvirksomheder.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 100 m.
Klasse 5
Rummer mere belastende produktionsvirksomheder/-fabrikker, såsom visse maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder. - F.eks. maskinsnedkerier, møbelfabrikker og
skumplastfabrikker.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 150 m.
Klasse 6
Indeholder en række industrivirksomheder, som kan belaste omgivelserne i betydelig grad. Placering bør finde sted i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Eventuelt vil placering også kunne finde sted i industriområder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Til klassen hører f.eks. asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker, farve- og lakfabrikker,foderstoffabrikker og jernstøberier.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 300 m.
Klasse 7
Omfatter virksomheder, der kan give anledning til en omfattende belastning af omgivelserne, og
som derfor normalt stiller særlige beliggenhedskrav. Placering bør finde sted på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller evt. i midten af store industriområder,
hvor den fornødne afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Desuden kan placering i særlige tilfælde ske i landzone på baggrund af en nærmere planlægning. Klassen omfatter f.eks. medicinal- og pesticidproduktion, cellulosefabrikker og bilophugningspladser.
Anbefalet minimumsafstand til boliger: 500 m.
Op- og nedklassificering
Klassificeringen er et udgangspunkt for en nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed. Hvis
virksomheden anvender en renere produktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden
opklassificeres. Omvendt kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. Typiske forhold, som kan medvirke til en opklassificering, og dermed kortere beskyttelsesafstand vil være:
•
•
•
•
•

en mindre virksomhed
korte drifttider
anlæg som afskærmning mod bebyggelse
renere teknologi som begrænser udslip og støj
rensningsteknologi og genanvendelse

Omvendt kan følgende forhold medvirke til en nedklassificering og dermed større beskyttelsesafstand:
•
•
•
•
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en stor virksomhed eller stor produktion
udvidede driftstider
særlig tung transport.
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Beskyttelsesafstande
Til hver klasse knytter der sig en anbefalet minimums-beskyttelsesafstand til forureningsfølsom
arealanvendelse. Afstandene udtrykker hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem
virksomhedstypen og boliger, hvis man skal undgå, at boliger påføres væsentlige gener, eller at
virksomheden senere kan blive stillet overfor nye, større miljøkrav. Ved at opretholde disse minimumsafstande mellem boliger og arealer planlagt til de respektive virksomhedstyper, vil der være
skabt en rimelig grad af sikkerhed mod fremtidige ulemper i omgivelserne.
Er der tale om andre funktioner som nærmeste naboer - f .eks. butikker, hotel- eller kontorområde - kan afstanden evt. reduceres i forhold til det angivne, idet der er tale om funktioner, som er
mindre forureningsfølsomme over for påvirkninger end boliger.
Det skal dog bemærkes, at såfremt beskyttelsesafstanden vurderes i forhold til andre og mindre
følsomme funktioner end boliger, binder det de pågældende naboarealer til ikke senere at kunne
ændre anvendelse til mere forureningsfølsomme formål.
Klasse
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7

Anbefalet beskyttelsesafstand
0 m i forhold til boliger
20 m i forhold til boliger
50 m i forhold til boliger
100 m i forhold til boliger
150 m i forhold til boliger
300 m i forhold til boliger
500 m i forhold til boliger
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

Dato: 16/11-2015

Screening efter VVM-reglerne – projektændringer – Udvidelse af Frederikshavn Havn

VVM Myndighed

Frederikshavn Kommune

Basis oplysninger

Tekst

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:

Frederikshavn Havn ønsker at gennemføre en havneudvidelse. Der er udarbejdet plangrundlag og VVM-redegørelse/miljøvurdering,
og der foreligger en VVM-tilladelse (iht. VVM i medfør af Planloven) og en principiel tilladelse (iht. VVM for søterritoriet) af en
udvidelse af Frederikshavn Havn fra hhv. Frederikshavn Kommune og Trafik- og Byggestyrelsen.
I forbindelse med realisering af første etape i udvidelsen af Frederikshavn Havn ønskes en justering af afgrænsningen mellem
havnebassinet og landarealerne som fastlagt i kommuneplanramme FRE.14.08 og FRE.H.14.16 samt lokalplan FRE.H.14.08.02,
der muliggør udvidelse af havnen.
Projektændringen indebærer, at ydermolerne i etape 1 flytter tættere mod land, hvilket medfører, at der skal ske opfyldning af
havnearealer i et område nærmere land, der tidligere var planlagt til havnebassin. Samtidig vil et tilsvarende areal, der tidligere var
udlagt til havneareal blive tilbageført til havnebassin. Samlet set vil projektændringen afstedkomme en forøgelse af havnearealet på
2,5 ha i forhold til myndighedsprojektet svarende til ca. 2 %.
Området der ønskes opfyldt og anvendt til havneareal ligger i dag på søterritoriet og vil i fremtiden ligge i direkte forbindelse med det
øvrige opfyldningsområde til havneudvidelsen. I området for projektændringen skal der etableres kajanlæg og baglandsarealer, som
skal kunne anvendes til havnerelaterede formål svarende til aktiviteter som det eksisterende rammeområde FRE.H.14.08 muliggør
som f.eks.:
•
•
•
•
•

Servicering og anløb af skibe op til Panamax (dvs. skibe, der kan gennemsejle Panama-kanalen).
Servicering af offshore-installationer, dvs. jackup platforme og semisubmersible platforme i de størrelser, som er gængse i
Nordsøen.
Faciliteter til ophugning af skibe og eventuelt også offshore-installationer samt til udbygning af den allerede eksisterende
ophugningsvirksomhed.
Faciliteter til at håndtering af godstyper som grus, skærver, genvindingsmaterialer og biobrændsel.
Faciliteter til tung, støvende og støjende industri.

Således vil anlægs- og driftsaktiviteter for et mindre afsnit af havneudvidelsen med ovennævnte projektjustering rykke tættere på
Frederikshavn By i forhold til det VVM-godkendte projekt. Det skal her nævnes, at dele af den VVM-godkendte udvidelse er
beliggende i samme afstand eller mindre til Frederikshavn By som området for projektændringen Varighed, type og omfang af
anlægs- og driftsaktiviteter vil ikke ændres i forhold til det VVM-godkendte projekt. Trafikken til det havneafsnit, der etableres i
udvidelsens første etape, afvikles i første omgang via Sandholm, hvilket er en ændring i forhold til det oprindelige projekt. Med
etablering af de følgende etaper af havneudvidelsen vil der ske etablering af den stamvej, der fremgår af det VVM-godkendte
projekt.
Anlægsperioden
Etablering af Etape 1 påbegyndes 1/3 2016 med en forventes varighed på ca. 2 år. Den samlede varighed af anlægsarbejdet for
hele den planlagte udvidelse af havnen ændres ikke som følge af projektjusteringen.
Navn og adresse på bygherre

Frederikshavn Havn
Oliepieren 7
9900 Frederikshavn
Adm. direktør Mikkel Seedorff Sørensen

E-mail: ms@fhhavn.dk

Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Frederikshavn Havn
Oliepieren 7
9900 Frederikshavn
Projektdirektør Torben Gregersen
Tlf: 96 20 47 16
E-mail: tgr@fhhavn.dk
Rådgiver:
COWI A/S
Visionsvej 53 9000 Aalborg
Projektleder Mette Thomsen
Tlf.: 41 76 45 13
E-mail: mtth@cowi.dk

Projektets placering

Frederikshavn Havn
Oliepieren 7
9900 Frederikshavn

Projektet berører følgende kommuner

Frederikshavn Kommune

Oversigtskort i målestok

Se bilag 1

Kortbilag i målestok

Se bilag 2. Målestok 1:10000

Forholdet til VVM reglerne

Ja

Nej

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1184 af 6.
november 2014

X

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1184 af 6.
november 2014

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt

Bilag 2: Punkt 14. Ændring af anlæg i bilag 1, idet der er tale om en justering af
afgrænsning mellem landareal og havnebassin i forbindelse med konkretisering af
et allerede godkendt projekt.

X

Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, så er anlægget ikke omfattet
af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes
Ikke
relevant
Anlæggets karakteristika:

Ja

Bør
undersøges

Nej

Tekst

1. Arealbehovet i ha:

2. Er der andre ejere end Bygherre?:

Arealerne, som projektændringen omfatter, er i dag søterritorium. Staten har
højhedsret over søterritoriet og er dermed formelt ejer af de pågældende arealer.
X

Frederikshavn Havn

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3

Bebyggelsesprocenten fastlægges til 80. Projektjusteringen medfører ikke
forøgelse af det samlede bebyggede areal i forhold til det VVM-godkendte projekt.

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må være op til 80 og den
maksimale bygningshøjde fastlægges til 25 m. – jf. LP
.

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Råstoffer – type og mængde:
Mellemprodukter – type og mængde:

Affaldstype og mængder i anlægsperioden:
Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Færdigvarer – type og mængde:

Spildevand – mængde og type i anlægsperioden:
Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden:
Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:

Det befæstede areal i det område, der er omfattet af projektændringen, er 30.000
2
m (kajgaden). For den samlede havneudvidelse vil der ikke være en ændring i
det befæstede areal, og projektjusteringen medfører dermed ikke en forøgelse af
havneudvidelsens samlede befæstede areal.

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:

Se pkt. 6

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:
I anlægsfasen:

Se pkt. 5

I driftsfasen:
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:

Vand – mængde i anlægsperioden:
Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

I anlægsfasen:
I driftsfasen:
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere

X

vandforsyningskapacitet:

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:

Farligt affald:
Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Farligt affald:
Andet affald:

Andet affald:
Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Spildevand:

Spildevand til renseanlæg:
Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt. – se i øvrigt pkt. 31
Håndtering af regnvand
Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt. – se i øvrigt pkt. 31
Havneudvidelsesprojektet (anlæg og drift) er omfattet af Frederikshavn
Kommunes VVM-tilladelse af 12. november 2014.
Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere afværgetiltag som følge af
projektændringen, og at denne allerede er dækket af VVM-tilladelsens vilkår
sammen med de øvrige tilladelser, der skal gives til udvidelsen
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af
bestående ordninger:

X

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Med justeringen af havneudvidelsens afgrænsning mellem havnebassin og
opfyldningsområder rykker et mindre afsnit af havneudvidelsen tættere på
Frederikshavn By i forhold til det VVM-godkendte projekt.

X

Det indebærer, at en del af opfyldningsarbejdet og de andre anlægsarbejder skal
foregå tættere på Frederikshavn By, end der oprindelig var planlagt. Afstanden fra
havneområdet omfattet af projektjusteringen til Frederikshavn By er mindst 1 km,
og det vurderes derfor, anlægsarbejderne kun i meget begrænset omfang vil
medføre støjgener for omgivelserne. Og da anlægsarbejderne til den øvrige del at
havneudvidelse vil foregå i mindst samme afstand fra byen, vil projektændringen
ikke medføre anlægsstøj, som adskiller sig fra myndighedsprojektet.
Støjende anlægsarbejder vil fortrinsvist blive udført i dagtimerne i hverdagene.
Bygge- og anlægsarbejdet vil følge den gældende kommunale forskrift for
udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.
Projektændringen bevirker, at adgangsvejen til den første etape af
anlægsarbejderne vil foregå ad Nordhavnsvej og Sandholm i stedet for ad den ny
stamvej. Kørsel til anlægsarbejderne er således flyttet nærmere byen. Der vil dog
stadig være en stor afstand til støjfølsomme områder på mindst 500 m, og det
vurderes, at kørslen ikke vil medføre støjgener. Langs Sandholmen vil kørslen

medføre et forøget vejstøjniveau, men da dette område kun anvendes til industri,
forventes ingen støjgener.
Driftsfasen
Virksomheder, der etableres i det nye havneafsnit, vil ligge tættere på byen end
planlagt i det VVM-godkendte projekt. Støjbidraget fra de enkelte virksomheder
kan stige op til 1,5 dB ved nærmeste beboelse som følge af den kortere afstand.
Ved en hensigtsmæssig placering af fremtidige virksomheder sammenholdt med
den relativt store afstand til boliger, samt miljølovens påkrævede godkendelse af
en stor del af de kommende virksomheder (herunder støjkrav), vurderes det, at de
nye virksomheder ikke vil medføre væsentlige støjgener i omgivelserne.
Påvirkningen adskiller sig dermed ikke fra det VVM-godkendte projekt.
Som for anlægsfasen vil trafik ad Sandholm i driftsfasen medføre et forøget
vejstøjniveau, men der forventes ingen støjgener, da området kun benyttes til
industri.
Se notat 006
Havneudvidelsesprojektet (anlæg og drift) er omfattet af Frederikshavn
Kommunes VVM-tilladelse af 12. november 2014.
Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere afværgetiltag som følge af
projektændringen, og at denne allerede er dækket af VVM-tilladelsens vilkår
sammen med de øvrige tilladelser, der skal gives til udvidelsen.
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for
luftforurening:

Baseret på entreprenørens oplysninger om forventet materielanvendelse i
projektområdet i anlægsfasen viser vurderingen at EU’s grænseværdi på 200
3
μg/m ikke vil overskrides i en afstand af mere end 100 m fra anvendte
entreprenørmaskiner.
Da afstanden fra anlægsområdet til det de nærmeste havneområder er mere end
100 m vurderes det, at der i anlægsfasen ikke vil være nogle gener som følge af
NOX-udledningen fra entreprenørmateriellet i den eksisterende del af havnen eller
øvrige omgivelser.
X

Det vurderes, at projektændringen ikke vil give anledning til påvirkning af
luftkvaliteten i driftsfasen, som adskiller sig fra det VVM-godkendte projekt.
Se notat 007
Havneudvidelsesprojektet (anlæg og drift) er omfattet af Frederikshavn
Kommunes VVM-tilladelse af 12. november 2014.
Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere afværgetiltag som følge af
projektændringen, og at denne allerede er dækket af VVM-tilladelsens vilkår
sammen med de øvrige tilladelser, der skal gives til udvidelsen.

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:
X

Det område, som er omfattet af projektjusteringen, ligger i en afstand fra byen på
over 1 km og over 100 m fra eksisterende industribygninger på havnen.

Det vurderes på den baggrund, at projektændringen ikke vil give anledning
til gener eller risiko for bygningsskader, som adskiller sig fra det VVM godkendte
projekt.
Se notat 006
Havneudvidelsesprojektet (anlæg og drift) er omfattet af Frederikshavn
Kommunes VVM-tilladelse af 12. november 2014.
Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere afværgetiltag som følge af
projektændringen, og at denne allerede er dækket af VVM-tilladelsens vilkår
sammen med de øvrige tilladelser, der skal gives til udvidelsen.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

X

I anlægsfasen kan der forventes støvfrembringende aktiviteter. Anlægsarbejdet vil
foregå på østsiden af den nuværende havn, og selvom projektjusteringen
medfører, at mindre dele af anlægsarbejdet i forbindelse med den samlede
havneudvidelse foregår tættere på boliger og andre følsomme arealer end forelagt
i myndighedsprojektet, vil der stadig være god afstand til disse. Det vurderes, at
dette, sammen med de gunstige fremherskende vindretninger fra vest og sydøst,
medfører, at der kun vil være begrænsede støvgener i forbindelse med
anlægsarbejdet. Disse gener kan reduceres med foranstaltninger som:

Renholdelse af veje, befugtning i tørre perioder og udlæggelse af
køreplader på ubefæstede arealer

Kørselsveje for jordtransporter o.l. planlægges,

Oplag af jord, skærver og andre støvende materialer holdes fugtige
Eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til støvfrembringende aktiviteter fra de
kommende virksomheder på havneområdet vil blive fastsat i forbindelse med
miljøgodkendelse af virksomhederne
Havneudvidelsesprojektet (anlæg og drift) er omfattet af Frederikshavn
Kommunes VVM-tilladelse af 12. november 2014.
Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere afværgetiltag som følge af
projektændringen, og at denne allerede er dækket af VVM-tilladelsens vilkår
sammen med de øvrige tilladelser, der skal gives til udvidelsen.

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

X

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:

Havneudvidelsesprojektet (anlæg og drift) er omfattet af Frederikshavn
Kommunes VVM-tilladelse af 12. november 2014.
Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere afværgetiltag som følge af
projektændringen, og at denne allerede er dækket af VVM-tilladelsens vilkår
sammen med de øvrige tilladelser, der skal gives til udvidelsen.

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.
X

Havneudvidelsesprojektet (anlæg og drift) er omfattet af Frederikshavn
Kommunes VVM-tilladelse af 12. november 2014.

Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere afværgetiltag som følge af
projektændringen, og at denne allerede er dækket af VVM-tilladelsens vilkår
sammen med de øvrige tilladelser, der skal gives til udvidelsen.

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:

X

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Anlæggets placering

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende
arealanvendelse:

X

Der sker opfyldning af havnearealer i et område nærmere land, der tidligere var
planlagt til havnebassin. Samtidig vil et tilsvarende areal, der tidligere var udlagt til
havneareal blive tilbageført til havnebassin.

X

Der er udarbejdet forslag til lokalplan FRE.H.14.08.03 samt kommuneplantillæg
nr. 15.11 for at justere udformningen af den oprindeligt planlagte udvidelse af
havneområdet. I planerne foretages der justering af afgrænsningen mellem
havnebassinet og landarealerne i havneudvidelsens første etape, hvilket
medfører, at der skal ske opfyldning af havnearealer i et område nærmere land,
der tidligere var planlagt til havnebassin. Samtidig vil et tilsvarende areal, der
tidligere var udlagt til havneareal blive tilbageført til havnebassin.

X

Der udarbejdes tillæg 15.11 til kommuneplanen for Frederikshavn Kommune for
at skabe overensstemmelse mellem lokalplanforslaget og kommuneplanen.
Samtidig justeres placeringen af den sydligste mole.

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende
lokalplan for området:

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen
af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende
kommune- og lokalplaner:

X

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse
af områdets råstoffer og grundvand:

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare
vådområder:

Der findes ingen grundvandsinteresser i området (KIHM).
x
Forholdet er behandlet i den foreliggende VVM-godkendelse samt
screeningsnotatet for de ønskede ændringer. Det reviderede projekt medfører
ikke væsentlige negative påvirkninger.

x

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:
x
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for

Uændret i forhold til den foreliggende VVM-redegørelse

Uændret i forhold til den foreliggende VVM-godkendelse
Uændret i forhold til den foreliggende VVM-godkendelse

x
x

Forholdet er behandlet i den foreliggende VVM-godkendelse samt

etableringen af reservater eller naturparker:

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:

screeningsnotatet for de ønskede ændringer. Det reviderede projekt medfører
ikke væsentlige negative påvirkninger.

x
Forholdene er behandlet i den foreliggende VVM-godkendelse. Det reviderede
projekt medfører ikke væsentlige negative påvirkninger på land

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller
fredede områder –

Påvirkningen af de marine områder skal behandles på ny af Trafik – og
Byggestyrelsen som myndighed.

Nationalt:
Internationalt (Natura 2000):
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV:
Forventes området at rumme danske rødlistearter:

x

Det er i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-/miljørapporten, der blev
udarbejdet i tilknytning til lokalplan FRE.H.14.08.02 ”Udvidelse af Frederikshavn
Havn” foretaget vurderinger af påvirkningen af stenrevsarealer i området. Det er i
denne forbindelse vurderet, at der vil udvikle sig nye stenrevshabitater på
stenkastningerne til de nye moler. Dette vil kompensere for en del af de stenrev
som tildækkes ved havneudvidelsen. Der vil desuden i anlægstilladelsen til
projektet stilles vilkår om, at det nuværende areal med stenrevshabitater
opretholdes. Dette sker ved en kombinering af etablering af stenrevsarealer i det
nærliggende Natura-2000 område og ved etablering af stenrevshabitater på moler
og stensætninger.
Iflg. Screening for forhold på Søterritoriet (notat 11) er der et mindre areal med
stenrev, der berøres i den endelige etape 1 end i principløsningen for etape 1 (se
tabel 2 i notat 11).
Overfladevand: Projektet har betydning for badevandets visuelle udseende men
ikke bakteriologisk kvalitet. Der tages højde for visuel påvirkning via skiltning
(KIHM).

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:
Overfladevandt:
Grundvand:
Naturområder:
Boligområder (støj/lys og Luft):

X

Overfladevand - Uændret i forhold til den foreliggende VVM-godkendelse, hvor
projektets miljøpåvirkning er vurderet i forhold til overholdelse af kvalitetskravene
for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller
havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339
af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen.
Grundvand: Der er ingen grundvandsinteresser i området. (KIHM)
Naturområder: Forholdet er behandlet i den foreliggende VVM-godkendelse. Det
reviderede projekt medfører ikke væsentlige negative påvirkninger på land.
Se i øvrigt pkt. 30.

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:

x
Forholdet er behandlet i den foreliggende VVM-godkendelse. Det reviderede
projekt medfører ikke væsentlige negative påvirkninger.

33. Kan anlægget påvirke:
Historiske landskabstræk:
Kulturelle landskabstræk:

x

Se notat 12 – Visualiseringer af projektændringer

Arkæologiske værdier/landskabstræk:
Æstetiske landskabstræk:
Geologiske landskabstræk:

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor
den forventede miljøpåvirkning:

X

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen
med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet
(Kumulative forhold):

X

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

36. Er der andre kumulative forhold?
X
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i
areal:

X

39. Omfanget af personer der forventes berørt af
miljøpåvirkningen:

X

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over
kommunen/MC’s område:

X

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:
X
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –
Enkeltvis:
Eller samlet:

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.
X

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:
X
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

X

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

45. Er påvirkningen af miljøet –

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Varig:
X

Hyppig:
Reversibel:

Konklusion

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således
at der er VVM-pligtigt:

16/11-2015
Dato:___________________________

X

Uændret i forhold til det VVM godkendte projekt.

Jesper Ø. Christensen
Sagsbehandler:___________________________________________

