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1. Ny planlægning for klimasikring af Elling by 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Som led i planovervejelser omkring klimasikring af Elling by, besluttede Plan- og 
miljøudvalget på møde den 3. november 2015 at fremlægge et debatoplæg i 
foroffentlighed fra 6. november 2015 til 20. november 2015. 
  
Under foroffentlighedsfasen er der indkommet enkelte bemærkninger, omhandlende 
ønsker til mindre justeringer/tilføjelser af forløbet af å-digerne i forbindelse med 
debatoplægget og disse fremgår af vedlagte indsigelsesnotat med Centerets 
bemærkninger. 
 
Centeret anbefaler, at der udarbejdes en lokalplanlægning, som muliggør plangrundlaget 
for etablering af å-diger, som fremgår af debatoplægget samt de indkomne 
bemærkninger under foroffentlighedfasen.  
 

Sagsnr: 15/16519 
Forvaltning: CTM 
Sbh: LALY 
Besl. komp: PMU 

Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget godkender videre lokalplanlægning, som 
muliggør plangrundlaget for etablering af å-diger, som det fremgår af debatfolder og 
indkomne bemærkninger, jf. Centerets anbefalinger i indsigelsesnotat. 
 
Beslutning 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
Indsigelsesnotat  
Debatfolder 
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2. Ny planlægning for et naturformidlingscenter 
ved Skagen Fyr, Fyrvej 36, Skagen 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Som led i overvejelser omkring transformering af Skagen Fyr, besluttede Plan- og 
miljøudvalget på møde den 6. oktober 2015, at fremlægge et debatoplæg i 
foroffentlighed fra 8. oktober 2015 til 6. november 2015. 
  
Under foroffentlighedsfasen er der kun fremkommet enkelte bemærkninger, som 
omhandler ønsker til mindre justeringer eller præciseringer i forhold til det fremlagte 
debatoplæg og disse fremgår af vedlagte indsigelsesnotat. 
 
Bygherre er i øjeblikket i dialog med de statslige myndigheder vedr. nødvendige 
dispensationer/tilladelser i forbindelse med landskabsfredning, strandbeskyttelse samt 
øvrige statslige naturbeskyttelsesinteresser.  
 
Centeret anbefaler, at der igangsættes en lokalplanlægning, som plangrundlag for 
transformering af Skagen Fyr til et naturformidlingscenter, som beskrevet i 
debatoplægget samt de indkomne bemærkninger under foroffentlighedsfasen.  
 

Sagsnr: 15/27559 
Forvaltning: CTM 
Sbh: SOVE/LALY 
Besl. komp: PMU 

Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget godkender, at der på bygherres foranledning 
kan igangsættes lokalplanlægning, som plangrundlag for transformering af Skagen fyr til 
et naturformidlingscenter, som det fremgår af debatfolder og jf. Centerets anbefalinger i 
indsigelsesnotat. 
 
Beslutning 
Indstillingen tiltrædes. 
 
 
Bilag 
Indsigelsesnotat  
Debatfolder 
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3. Ny planlægning Sæbygårdvej 13, Sæby   

 Åben 
Sagsfremstilling  
Sæby Baptistkirke ønsker i forbindelse med erhvervelse af ejendommen Sæbygårdvej 
13, 9300 Sæby, at der på ejendommen kan opføres en ny bebyggelse, som kan rumme 
kirkelige handlinger og spejderformål.  
  
Ejendommen har, jf. BBR et grundareal på 5.710 m2 og er ubebygget. Det ønskede 
byggeri udgøres af en kirkebygning på ca. 544 m2 og et spejderhus på 163 m2.  
  
Ejendommen er ikke lokalplanlagt, men omfattet af kommuneplanramme SAE.C.01.20 
for et centerområde med en anvendelse til butikker, hotel, restaurant, kontorer, klinikker 
og lignende. 
  
Centeret vurderer, at opførelse og anvendelse til kirkelige formål og spejderformål, dels 
ligger ud over den mulige anvendelse, jf. kommuneplanrammen, dels indebærer et større 
bygge/anlægsarbejde, som jf. planlovens § 19, forudsætter en ny lokalplan og 
kommuneplantillæg, som muliggør den ønskede anvendelse/bebyggelse. 
  
Centeret vurderer, at den ændrede anvendelse af ejendommen kan indpasses i 
forbindelse med den eksisterende anvendelse i centerområdet og medfører en 
hensigtsmæssig anvendelse af ejendommen, som ligger centralt i Sæby og med gode 
infrastrukturelle muligheder. 
 
Centeret anbefaler, at der kan igangsættes en lokalplanlægning, som muliggør 
plangrundlaget for, at der på ejendommen Sæbygårdvej 13, Sæby, kan ske en 
anvendelse og opførelse af bygningsanlæg til kirkelige formål og spejderformål.  
 

Sagsnr: 15/32064 
Forvaltning: CTM 
Sbh: LALY 
Besl. komp: PMU 

Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at der på bygherres foranstaltning kan igangsættes en ny 
planlægning for ejendommen, Sæbygårdvej 13,  Sæby, som muliggør en anvendelse 
som ansøgt. 
 
Beslutning 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
Oversigtskort 
Bebyggelsesplan 
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4. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til 
Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-
2016 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Forslag til tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 – 
Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen – har været fremlagt i offentlig høring i 
perioden fra den 17. september til den 12. november 2015.  
 
Tillægget gør det muligt at etablere et bassin, som kan forsinke udledningen til 
Guldmajsgrøften, og samtidig kan fungere som en rekreativ sø i området. 
  
Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse med den 
offentlige høring. 
  

Sagsnr: 15/21923 
Forvaltning: CTM 
Sbh: bisl 
Besl. komp: 
PMU/ØU/BR 

Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 
byrådet, at forslag til tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-
2016 vedtages endeligt uden ændringer. 
 
Beslutning 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
Forslag til spildevandsplantillæg nr 4 – Regnvandsbassin_sø ved Guldmajsvej i Skagen 2.0 Final.pdf (dok.nr. 
133938/15) 
Bilag 1_Oplandsskemaer.pdf (dok.nr. 133943/15) 
Bilag 2_Udløbsskemaer.pdf (dok.nr. 133966/15) 
Tegning T01 1.0.pdf (dok.nr. 133969/15) 
Signaturforklaring 1.0.pdf (dok.nr. 133952/15) 
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5. Grønholt Skydebaner – status supplerende 
støjdæmping 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
 Siden 2008 har naboerne omkring Grønholt Skydebaner klaget over støjgener fra 
skydeaktiviteterne på banerne, og sagen har gentagne gange været behandlet af Plan- 
og Miljøudvalget. 
  
I december 2011 besluttede PMU at afvise naboernes klage med henvisning til at 
Forsvarets dokumentation viser, at støjbelastningen fra skydebanerne ikke overskrider 
den fastsatte støjgrænse i miljøgodkendelsen. PMU forudsatte i forbindelse med 
afvisningen af klagen, at der blev indledt et tættere samarbejde mellem forsvar, naboer 
og kommune. Samarbejdet udmøntede sig i, at der i 2012 og 2013 blev gennemført en 
række møder mellem parterne, herunder supplerende undersøgelser og i september 
2013 ny beregning af støjbelastningen fra skydebanerne. 
  
Den nye støjberegning belyste flere scenarier end den tidligere beregning, og forholder 
sig i større omfang til naboernes kritikpunkter, vedr. terræn, refleksion, bundforhold m.v. 
Beregningsrapporten blev præsenteret af FBE og deres støjrådgiver (Grontmij/Acoustica) 
for naboernes repræsentant – 31. januar 2014. Resultatet af beregningerne viser mindre 
overskridelse af grænseværdien ved skydninger på de korte distancer (0 – 50 meter), 
men resultatet ligger indenfor beregningens usikkerhed. Forsvarets foreslår alligevel, at 
der gennemføres støjdæmpende tiltag i form af yderligere støjskærme omkring 
kortdistancebanen, idet Forsvaret i den konkrete sag,har valgt at lade usikkerheden på 
beregningsresultatet komme naboerne til gode. 
  
Det er støjen fra skydning på kortdistance, der giver anledning til de højeste støjniveauer. 
Naboernes repræsentant tilkendegav ved mødet i januar 2014, at det stemmer overens 
med deres opfattelse og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at naboerne er glade 
for, at FBE vil udføre ydereligere støjreducerende tiltag. Naboerne er dog fortsat 
bekymrede for om effekten er tilstrækkelig, og er af den opfattelse, at der bør foretages 
en støjmåling, idet man er kritisk i forhold til om støjberegningen giver et korrekt billede af 
støjen fra banerne.  
   
I henhold til den gældende miljøgodkendelse for Grønholt Skydebaner af 27. juni 1997, 
punkt 1.6, er Forsvaret forpligtiget til at dokumenterer overholdelsens af godkendelsens 
vilkår, herunder at gennemføre støjberegninger eller støjmålinger i overensstemmelse 
med Miljøstyrelsens vejledning 2/1995 om ”Beregning og måling af støj fra skydebaner”. 
  
Plan- & Miljøudvalget tiltrådte 1. september 2014 forvaltningens indstilling om 
afvisningen af naboernes klage, som følge af den gennemførte støjberegning i sep. 
2013, men udvalget ønskede en nærmere redegørelse, når de supplerende 

Sagsnr: 08/362 
Forvaltning: CTM 
Sbh:jecr 
Besl. komp:PMU 
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støjdæmpende foranstaltninger var gennemført. 
 
Forsvaret har i brev af 9. oktober 2015 meddelt, at de supplerende støjdæmpende 
foranstaltninger stod færdige den 3. marts 2015 og at støjniveauet fra skydebanen 
hermed er sænket 3 dB fra 78 dB til 75 dB (svarende til støjgrænsen i 
miljøgodkendelsen) 
 
Naboerne har i brev af 20. august 2015 tilkendegivet, at man ikke har oplevet nogen 
reducerende effekt som følge af de gennemførte støjbegrænsende tiltag. 
 
Naboerne fastholder derfor deres ønske om en støjmåling, idet de fortsat ikke har tillid til 
de forudsætninger, som danner grundlag for de gennemførte støj beregninger. 
 
Den fremlagte støjberegning fra september 2013 dokumenterer, at Grønholt skydebaner 
drives inden for miljøgodkendelsens rammer og det er CTM’s opfattelse at der ikke i 
miljøgodkendelsen er grundlag for at stille yderligere krav om dokumentation herunder 
krav om støjmåling. 
Miljøstyrelsen anfører i vejledning 1/1995, at støjbelastningen som altovervejende 
hovedregel skal bestemmes ved beregninger, og kun i særlige tilfælde skal der foretages 
støjmålinger f.eks. hvor der er væsentlig tvivl om virkningen af en bevoksning, ved 
forekomsten af en betydende refleksion (dvs. at reflekteret lyd er kraftigere end direkte 
lyd) og ved komplicerede terrænforhold. 
  
Støjberegning er gennemført af Grontmij/Acoustica der er akkrediteret af Miljøstyrelsens 
referencelaboratorium til beregning og måling af støj fra skydebaner. Grontmij/Acoustica 
har endvidere deltaget i en række af samarbejdsmøderne mellem naboer, forsvar og 
kommune og har foretaget de supplerende undersøgelser der blev gennemført i samme 
periode på banen og ved de nærmeste naboer. I forbindelse med undersøgelserne har 
der været opmærksomhed på betydningen af bevoksning, refleksion og terrænforhold og 
Grontmij/Acoustica har fastholdt, at de særlige omstændigheder, der tilsiger, at en 
støjmåling bør foretages, ikke foreligger ved Grønholt Skydebane. 
 
 
Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget  

1. fastholder afvisningen af naboernes klage med henvisning til at støjberegning fra 
Grontmij/Acoustica dokumenterer, at støjen fra Grønholt Skydebaner ikke 
overskrider den fastsatte støjgrænse i miljøgodkendelsen  

2. meddeler naboerne, at der ikke i miljøgodkendelsen er grundlag for at stille 
yderligere krav om dokumentation herunder krav om støjmåling. 
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Beslutning 
Sagen genoptages efter dialog med parterne. 
 
Bilag 
Brev fra naboer til Grønholt Skydebaner – 20. august 2015 
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6. Kollektiv trafikplan - åbning af 
”lukkede ruter” (kommunale 
kørselstilbud) i Frederikshavn Kommune 
 
Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune har besluttet at udarbejde en kollektiv trafikplan 
for kommunen, hvori der indgår en effektivisering af det nuværende 
rutenet.  Den kollektive trafikplan skal tage højde for den nye skolestruktur 
og sikre, at den lovpligtige skolekørsel overholdes.  
  
Kommunen har pligt til at befordre folkeskoleelever, der går på 
distriktsskolen og har længere til skole end de foreskrevne 
afstandskriterier. Ydermere kan en elev være befordringsberettiget grundet 
trafikfarlige veje eller på grund af sygdom/handicap. 
  
Frederikshavn Kommune har hidtil anvendt ”lukkede” skolebusruter som et 
supplement til de åbne, offentlige ruter til befordring til kommunens 
folkeskoler. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i efteråret 2014, at andre 
end kørselsberettigede skoleelever kan benytte disse ”lukkede” 
skolebusruter.  
  
Kommunen må ifølge Lov om Trafikselskaber ikke opkræve betaling for 
benyttelsen af de ”lukkede” skolebusruter, som alene er planlagt i forhold 
til skoleeleverne, og befordringen på ”lukkede” skolebusruter har derfor 
været gratis. Det har betydet uens serviceniveau for kommunens borgere, 
idet borgerne på steder med ”lukkede” skolebusruter kan køre gratis med, 
mens man skal betale NTs takster på det åbne offentlige rutenet. 
  
For at opnå den størst mulige samlede effektiviseringsgevinst for hele 
Frederikshavn Kommune vil det være hensigtsmæssigt at indarbejde de 
”lukkede” skolebusruter i det åbne offentlige rutenet. Samtidig vil det 
betyde, at vilkårene for borgere, der benytter bustransport, ensrettes i hele 
kommunen.  
  
En konsekvens ved at åbne ruterne vil være, at alle ikke-
kørselsberettigede passagerer skal betale for at benytte bussen.  Elever, 
som på grund af afstand, sygdom eller trafikale forhold er berettiget til 
kørsel, visiteres som hidtil til kørsel uden betaling efter kommunens 
vedtagne serviceniveau, og der udstedes buskort til disse elever.  
  
Styregruppen for Kollektiv Trafikplan foreslår med afsæt i gruppens 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 14/9320 
 Forvaltning: CBB 
 Sbh: anrv 
 Besl. komp: KFU/PMU/BUU 
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arbejde i 2014-2015 samt NTs notater om fordele og ulemper, at man 
ensarter vilkårene for at benytte den kollektive trafik i kommunen. 
Styregruppen og kommunens Kørselskontor foreslår, at ”de lukkede 
skolebusruter” åbnes som del af den kollektive trafikplan for kommunen. 
  
Fakturering for de yderligere åbne ruter håndteres fremadrettet som i dag, 
hvor Center for Teknik og Miljø fakturerer Center for Bibliotek og 
Borgerservice for åbne ruter, der benyttes til skolekørsel.  
  
  
  
 
Indstilling 
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren samt Kommunaldirektøren 
indstiller forslaget om at åbne de ”lukkede” skolebusruter til Kultur- og 
Fritidsudvalgets samt Plan- og Miljøudvalgets godkendelse og til Børne- 
og Ungdomsudvalgets orientering. 
  
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2015 
Indstillingen følges. 
  
Fraværende: Karsten Drastrup 
 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015 
Indstillingen tiltrædes. 
  
Bilag 
Tidsplan 22. sep. 2014.pdf (dok.nr.169199/14) 
Baggrundsrapport vers 3 - 24092014.pdf (dok.nr.169203/14) 
Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune - 24. sep. 2014.docx (dok.nr.169204/14) 
Tillægsnotat Frederikshavn 23. oktober 2014 (dok.nr.185135/14) 
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7. Grøn ordning 
 
Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune opsparer midler i en ”Grøn ordning” hos 
Energinet.dk når der opstilles nye vindmøller i kommunen. Den grønne 
ordning er et resultat af ”Lov om fremme af vedvarende energi”, der er 
vedtaget af Regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008. 
Ordningen har til formål at fremme accepten af vedvarende energi. 
 
I øjeblikket har Frederikshavn Kommune 1.408.000,- kr. til at stå på 
udbetalingsrammen hos Energinet.dk. Møllerne, der har genereret 
pengene, står ved Højstrup og ved Kragelund - syd for Sæby - se vedlagte 
oversigtskort. 
 
Møllerne har genereret følgende: 
 

• 352.000,- kr. ved Kragelund (¼ af puljen) 
• 1.056.000,- kr. ved Højstrup (¾ af puljen) 

 
I forbindelse med Grøn Ordning har Plan- og Miljøudvalget den 11. 
november 2014 godkendt et administrationsgrundlag for ordningen, der 
efterfølgende også er godkendt af Økonomiudvalget og Frederikshavn 
Byråd – se bilag.  
 
På baggrund af administrationsgrundlaget har den første ansøgningsrunde 
været afholdt med ansøgningsfrist den 9. oktober 2015. Kommunen har 
modtaget 14 ansøgninger, hvoraf en er blevet afvist da ansøgningen ikke 
var fyldestgørende og en er trukket tilbage, da ansøgerne havde fundet 
anden finansiering til deres projekt. Der er i alt ansøgt om ca. 3.5 mio. kr.  
 
I henhold til administrationsgrundlaget er der nedsat en arbejdsgruppe, 
som har behandlet ansøgningerne. De enkelte projekter er vurderet ud fra 
de kriterier, der er angivet i administrationsgrundlaget:  
 

• Bidrager projektet til at skabe større viden og forståelse i 
offentligheden om natur, landskab, miljø og klima.  

• Forbedrer projektet offentlighedens adgang til naturområder og 
rekreative muligheder.  

• Forbedrer projektet indsatsen på natur-, miljø- eller 
klimaområderne.  

• Finansiering: Egen finansiering – eget arbejde/Fonde – andre 
sponsorer.  

 
”Egenfinansiering/ Eget arbejde” er et udtryk for det engagement som 
ansøger lægger i projektet i form af frivillige arbejdstimer eller 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/16076 
 Forvaltning:  CTM 
 Sbh:ribr  
 Besl. komp: PMU 
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egenfinansiering. Dette punkt er desuden en forudsætning for at man f.eks. 
kan få bevilliget penge fra kommunens Distriktsudvalg.  
 
”Medfinansiering af andre fonde” er et kriterie jf. administrationsgrundlaget.  
 
Som det er nævnt ovenfor, er puljen delt i to og derfor har arbejdsgruppen 
inddelt projekterne i to grupper.  
 
Kragelund puljen 
 

• Projekt Sæby Sydstrand – kystfiskeplads og natursti i Professorens 
plantage.  

• Energirenovering – Lyngså Boldklubs klubhus.  
• Renovering af Kulturhuset Værestedet – Lyngså.  
• Idræt i det fri – hele året – kunstgræsbane i Sæby. 
• Det grønne samlingspunkt, bmx-bane, trialaction mm. i Sæby. 
• Opførelse af spejderhus på Sølystvej – FDF Sæby.  
• Energirenovering af Retfærdigheden i Sæby  

 
Højstrup puljen 
 

• Projekt Sæby Sydstrand – kystfiskeplads og natursti i Professorens 
plantage. 

• Projekt Østervrå Multibane.  
• Vi bevæger Østervrå – udvidelse af Kulturhus.  
• Energirenovering af spejderhytte – SDA Østervrå.  
• Etablering af bålhytte v. spejderhytte – SDA Østervrå.  
• Legeplads og ny flisegang i Thorshøj anlæg.  

 
Projektbeskrivelser for alle ansøgninger findes i bilaget ”Projektbeskrivelser 
– Grøn Ordning”.    
     
Sæby Sydstrand projektet i Professorens plantage er at finde i begge 
grupper, da det betragtes som et kommunalt projekt, der i henhold til 
administrationsgrundlaget ikke behøver at have nogen geografisk 
tilknytning. Dvs. midlerne til dette projekt trækkes af den samlede pulje.  
 
I forbindelse med arbejdsgruppens vurdering er der ikke taget højde for de 
fordele, der opnås ved at lægge funktioner/aktiviteter sammen og derved 
begrænse antallet af foreningshuse i kommunen. I regelsættet til 
Anlægspuljen står der f.eks., at foreninger kan søge tilskud til 
”sammenflytning af aktiviteter, herunder støtte til nedrivning og 
reetablering”.  
Der er i arbejdsgruppen heller ikke taget hensyn til, at nogen af 
brugergrupperne er meget små.      
 
Ud fra en faglig vurdering har arbejdsgruppen lavet nedenstående forslag til 
fordeling af midlerne i Grøn Ordning, se fordelingsskema i vedlagte bilag.  
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Indstilling 
Kommunaldirektøren indstiller, at følgende projekter får tildelt midler fra 
Grøn Ordning: 
 
1. Vi bevæger Østervrå - udvidelse af kulturhus 546.530.- 
2. Projekt Østervrå multibane 350.000.- 
3. Projekt Sæby Sydstrand i Professorens 

plantage 
212.622.- 

4. Renovering af Værestedet i Lyngså 111.920.- 
5. Idræt i det fri – hele året - etablering af 

kunstgræsbane i Sæby 
111.920.- 

6. Energirenovering af klubhus – Lyngså Boldklub 75.000.- 
 
Beslutning 
Frode Thule Jensen forlod mødet som inhabil. 
 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
- Oversigt_Hoejstrup – 10 km zone 17.11.2015 
- Oversigt _Kragelund – Sæby syd – 10 km zone 17.11.2015 
- Sagsfremstilling fra 11. november 2014 – Plan- og Miljøudvalget – Grøn Ordning inden for 
vindmølleplanlæg-  
   ning – oplæg til administrationsgrundlag 

- Projektbeskrivelser – Grøn Ordning 24.11.2015. 

- Fordelingsskema – Grøn Ordning 15.11.2015.  
- Endelig Administrationsgrundlag for Grøn Ordning 19.06.2015. 
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8. Dispensationer fra lokalplan for 6 boliger, 
Hoffmanns Vej 8, Frederikshavn 

 

 Åben sag 
Sagsfremstilling  
Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om opførelse af 6 boliger på 
ejendommen Hoffmanns Vej 8 i Frederikshavn. 
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan FRE.B.12.01.03 fra februar 2015. Der er tale om en 
bygherrelokalplan, som specifikt er udarbejdet for at give mulighed for tæt/lav eller 
åben/lav boligbebyggelse på ejendommen.  
 
Lokalplanen giver mulighed for at der ved tæt/lavt byggeri kan etableres op til 6 boliger i 
maksimalt 1 etage med udnyttet tagetage og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. 
Ejendommen er meget skrånende med en terrænforskel på op til 4 m og beliggende med 
Bangsbo Å mod øst og nord.  
 
Der er i lokalplanen udlagt byggefelt for bebyggelsen. 
Ved det ansøgte er selve hovedbebyggelsen placeret indenfor det angivne byggefelt, 
mens altanerne ud mod åen ligger udenfor byggefeltet. Altanerne er udført således, at 
arbejdszonen til vedligeholdelse af åen er sikret. Lokalplanen giver mulighed for, at 
udhuse, garager, carporte og andre sekundære bygninger opføres udenfor byggefeltet. 
Altaner er dog en del af boligerne og derved de primære bygninger og der vurderes, at 
det ansøgte kræver dispensation fra overskridelse af byggefeltet.    
 
Det er i lokalplanen desuden fastsat, at der ikke uden byrådets tilladelse må ske 
terrænregulering ud over +/- 0,5 m.  
For at sikre en tilfredsstillende adgangsforhold til boligen længst nede mod åen, sker der 
opfyldning ud over de tilladte 0,5 m på et mindre befæstet areal ved boligen længst nede 
mod åen. Opfyldningen sikres med en støttemur og lille skråning mod åen. 
 
Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser om placering, da 
altanerne ligger uden for byggefeltet og fra lokalplanens bestemmelse om 
terrænregulering, da der foretages terrænregulering ud over de tilladte 0,5 m. 
 
I forbindelse med behandlingen af byggesagen, skal kommunen desuden fastsætte 
niveauplan for bebyggelsen og foretage en helhedsvurdering af bebyggelsens omfang og 
indvirkning på omgivelserne. 
 
Ansøgningen har været i partshøring og naboorientering ved ejere og beboere på 
Hoffmanns Vej 6 og 10. Ejer af Hoffmanns Vej 10 har fremsendt indsigelser til projektet.    
Bemærkningerne fremgår af høringsnotat i bilag. 
 

Sagsnr: 15/16709 
Forvaltning: CTM 
Sbh: Gejo 
Besl. komp: PMU 
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Fagcentrets vurdering 
Det er fagcentrets vurdering, at det ansøgte ikke er i strid med principperne i lokalplanen 
og at der kan gives dispensation.  
 
Det er fagcentrets vurdering, at altanernes overskridelse af byggefeltet er af mindre 
væsentlig karakter og vil ikke være til gene for naboerne. Byggefeltet er primært tiltænkt 
hovedbebyggelsen og altanerne er udvendig hævede opholdsarealer vendt ud mod åen.  
 
Det er fagcentrets vurdering, at terrænreguleringen ud over 0,5 m er af mindre væsentlig 
karakter og vil ikke være til gene for naboerne. Byggeriet er forsøgt tilpasset terrænet, 
men dog med et mindre begrænset område, hvor vejadgangen til den nederste bolig 
giver en større terrænregulering end tiltænkt. Terrænreguleringen afgrænses dog med 
støttemur og en lille skråning ud mod åen.    
 
Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles dispensation for overskridelse af 
byggefeltet, idet altanerne er en del af de primære bygninger, samt at der meddeles 
dispensation for terrænreguleringen, idet der sker opfyldning på mere end 0,5 m. 
 
Beslutning 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
1 - Oversigtskort 
2 - Uddrag af ansøgning med bemærkninger 
3 – Høringsnotat, inklusiv bemærkninger og udtalelse fra bygherre  
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9. Administrationsgrundlag vedr. spillehaller 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Frederikshavn Kommune har siden april 2007 haft et administrationsgrundlag for 
godkendelse af gevinstgivende spilleautomater. Efter flere år på bagen er der behov for 
en politisk stillingtagen til administrationsgrundlaget på ny, da lovgivningen har ændret 
sig inden for området. 
 
Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 10. april 2007 følgende 
administrationsgrundlag: 
- at etablering af spillehaller skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i 

gældende lokalplan. 
- at etablering af spillehaller ikke tillades i centerområder med bevaringsinteresser i 

Skagen og Sæby. Udvalget er indstillet på at nedlægge forbud herimod om 
nødvendigt. 

- at boligområder friholdes for spillehaller. Eventuel kiosk, minimarked eller lignende i 
disse områder tillades ikke suppleret med spil (diskløsning). 

- at beliggenhed af spillehaller tæt på kirke, skole og lignende samt i områder med 
sociale problemer ikke tillades. 

 
Denne administrationspraksis har været indarbejdet i Kommuneplan 2009 og er 
indarbejdet i Kommuneplan 2015 som del af rammebestemmelserne i de relevante 
kommuneplanområder. Samtidig indarbejdes administrationsgrundlaget løbende i nye 
lokalplaner. 
 
Plan- og Miljøudvalget tilkendegav på mødet den 10. april 2007 at man principielt ikke 
ønsker flere spillehaller i kommunen. Ansøgning om spillehaller skulle i hvert enkelt 
tilfælde behandles i udvalget, herunder vurdering af spillehallens indvirkning på områdets 
karakter, trafik- og parkeringsforhold mv. samt krav om ændret planlægning.  
 
I daværende ”Lov om gevinstgivende spilleautomater” skulle kommunen komme med en 
indstilling til, at Spillemyndigheden gav tilladelse til opstilling af spilleautomater i 
kommunen. 
 
”Lov om gevinstgivende spilleautomater” blev ophævet i 2012 og erstattet af ”Lov om 
spil”. Dette har bl.a. medført, at Spillemyndigheden ikke længere hører Frederikshavn 
Kommune, inden de giver tilladelse til opsætning af spilleautomater. Kommunen 
orienteres dog om de tilladelser, der bliver givet. 
 
Center for Teknik og Miljø har erfaret, at det er administrativt tungt i forhold til ansøger, at 
alle sager om etablering af spilleautomater skal forelægges Plan- og Miljøudvalget, jf. 
administrationsgrundlaget fra 2007. I stedet foreslår Center for Teknik og Miljø 
administrationsgrundlaget tilpasses til nedenstående. 
 

Sagsnr:1532774 
Forvaltning: CTM 
Sbh: chaa 
Besl. Komp: PMU 
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Nyt administrationsgrundlag for etablering af spillehaller 
- Etablering af spillehaller tillades ikke i centerområder med bevaringsinteresser i 

Skagen og Sæby. 
- Boligområder skal friholdes for spillehaller. Eventuel kiosk, minimarked eller lignende 

tillades ikke suppleret med spil (diskløsning) i boligområder. 
- Beliggenheden af spillehaller tæt på kirke, skole og lignende samt i områder med 

sociale problemer tillades ikke. 
 
I forbindelse med byggesagsbehandlingen af en ansøgning om etablering af spillehaller 
påser Center for Teknik og Miljø, at bygningsreglementet og eventuelle 
lokalplanbestemmelser overholdes. I den sammenhæng vurderes tilmed tilkørsels- og 
parkeringsforhold. 
 
Det anbefales, at administrationsgrundlaget indarbejdes i kommuneplanens retningslinjer 
som et selvstændigt punkt vedr. Spillehaller. Herved offentliggøres 
administrationsgrundlaget, og Frederikshavn Kommune kan i sin sagsbehandling 
henvise til retningslinjen som en service overfor ansøgere og borgere. 
 
Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at 
 

1. Administrationsgrundlaget og tilkendegivelsen om, at der principielt ikke ønskes 
flere spillehaller i kommunen, som besluttet på Plan- og Miljøudvalgets møde 
den 10. april 2007, afløses af nyt administrationsgrundlag for foreslået. 

2. Center for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at træffe afgørelser i 
henhold til det nye administrationsgrundlag for etablering af spillehaller. Hvor den 
eneste mulighed for at forhindre etablering af en spillehal, er at nedlægge forbud 
efter planlovens § 14 og vedtage ny lokalplan, behandles sagen i Plan- og 
Miljøudvalget. 

3. Administrationsgrundlaget indarbejdes i Kommuneplan 2015 med retningslinjer 
for spillehaller. 

 
Beslutning 
Indstillingen tiltrædes. Administrationsgrundlaget tilrettes sprogligt. 
 
Bilag 
Protokol fra PMU den 10. april 2007 
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10. Tvangsruter for vejtransport af farligt gods 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Vejtransport af farligt gods (meget farlige gasser og flydende stoffer i stor mængde) skal 
ske ad særlige tvangsruter. Tvangsruterne i Frederikshavn kommune blev efter 
kommunalreformen i 2007 revideret i forhold til politibekendtgørelse af 25. marts 1988.. 
 
Indtil 2015 har tvangsruter været defineret som det rutenummererede vejnet i Danmark 
og evt. andre veje – i Frederikshavn kommune følgende: 
  

• Det rutenummererede vejnet i Frederikshavn kommune. I Skagen dog 
med undtagelse af Chr. D. X’s Vej, Sct. Laurentii Vej, Oddevej, Fyrvej og 
Bøjlevejen. Endvidere var følgende ikke rutenummererede strækninger 
tvangsruter: 

 
a. Frederikshavn: Kragholmen og havneområdet Frederikshavn havn begrænset af 

og inklusive Sandholm, Nordhavnsvej, Kragholmen, Havnepladsen og 
Færgehavnsvej. 

b. Skagen: Hans Baghs Vej og havneområdet Skagen havn begrænset af og 
inklusive Vestre Strand Vej, Auktionsvej, Værftsvej og Vestkajen. 

c. Skagen: Kattegatsvej og Buttervej (mod nordvest) til industriområde ved og 
afgrænset af Buttervej, Niels Bohrs Vej og Ellehammervej. 

d. Strandby: Strandbyvej og havneområdet Strandby Fiskerihavn begrænset af og 
inklusive Søndre Havnevej, Havnefronten, Tangvej syd for Hyttefadsvej, 
Hyttefadsvej, Nordre Havnevej, Nordhavnskaj, Sildevej og Rødspættevej. 

e. Sæby: Østkystvejen og industriområde ved og afgrænset af Kjeldgårdsvej, 
Knæverhedevej og Tranåsvej. 

 
Fra 2016 vil der kun være tvangsruter inden for byzonerne; dvs. byer, som er skiltet med 
færdselstavle om by- og bymæssigt område. Altså må transport af farligt gods fra 2016 
køre ad alle veje i åbent land (uden for byzonerne). I byzonerne skal der udpeges 
tvangsruter efter bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods (nr. 1223 af 30/10 2015, 
bilag 4). Farligt gods er yderligere defineret i den europæiske konvention om 
international transport af gods ad vej (ADR). 
  
Som et overordnet tiltag ved politikredsene i Danmark og styret fra Rigspolitiet, er det 
bestemt, at tvangsruter skal kortlægges og offentliggøres på politikredsenes 
hjemmesider, således det er tilgængeligt og forståeligt for alle. Fra 1. januar 2016 bliver 
der offentliggjort et Danmarkskort på Vejdirektoratets hjemmeside, hvor ruterne bliver vist 
med farver.  
  
Center for Teknik og Miljø udpeger i samråd med Beredskabscentret nye tvangsruter 
med udgangspunkt i de nuværende tvangsruter, idet der iagttages følgende: 
 

• Tvangsruter er ruter inden for byzonerne. 

Sagsnr:15/31666 
Forvaltning: CTM 
Sbh: mome 
Besl. komp:PMU 
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• Der kan laves tvangsrute uden om en lokalitet i åbent land (uden for byzonerne), 
Udover at der skal være en tvangsrute uden om lokaliteten på kortet, skal der 
også skiltes fysisk på stedet. 

 
Beredskabscentret har oplyst, at man ikke har bemærkninger til nye tvangsruter. 
 
Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at Center for Teknik og Miljø udpeger nye tvangsruter for 
vejtransport af farligt gods i samråd med Beredskabscentret og med udgangspunkt i 
nuværende tvangsruter. 
 
Beslutning 
Indstillingen tiltrædes. 
 
 
Bilag 
Ingen 
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11. Orientering fra administrationen 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  

1. Henvendelse om afgørelse, truffet af udvalget, om anvendelse af ejendom i 
Kilden, Frederikshavn. 3 bilag 

2. Arbejdet med Masterplan Sæby. 2 bilag 
3. Projektet ”Yderområder på forkant”. 1 bilag 
4. Meddelte påbud. 1 bilag 
5. Møde med Skagen Taxa og Frederikshavn Taxa den 13. november 2015. 1 bilag 

 

Sagsnr: 13/25438 
Forvaltning: CTM 
Sbh:BF 
Besl. komp:PMU 

Beslutning 
Til orientering. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 
 

      
Anders Brandt Sørensen 

   

      
Jens Hedegaard Kristensen 

   
 

      
Frode Thule Jensen 

   

      
Mogens Brag 

   
 

      
Erik Kyed Trolle 
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

12-482

OFFENTLIG DEBAT
6. november 2015 til 20. november 2015

Å-dige til klimasikring af 
Elling by

Foroffentlighedsfase iht. planlovens § 23c,
afholdes i perioden

6. november 2015 til 20. november 2015.

Har du ideer og forslag skal de sendes til:

Frederikshavn Kommune,
Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn
Telefon 9845 5000

Kontaktperson:
Søren Vestergaardtlf. 9845 6330

Eller du kan sende en e-mail til:
tf@frederikshavn.dk

Ideer og forslag skal være modtaget af 
Frederikshavn Kommune

senest den 20. november 2015

PROCES
Første led i planlægningsprocessen er denne debat-
folder, som over en periode på 2 uger giver borgere, 
interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og 
andre interesserede mulighed for, at komme med for-
slag og ideer til en eventuel videre planlægning.

Hvis Frederikshavn Kommune efter debatfasen fortsat 
ønsker at fremme planerne for området, vil der blive 
udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantil-
læg, som blandt andet detaljeret vil fastsætte rammer-
ne for å-diget mv.

Lokalplanforslaget vil efterfølgende blve sendt i of-
fentlig høring i mindst 8 uger, før der tages endelig stil-
ling til planen.

DELTAG I DEBATTEN
Debatoplægget er udarbejdet af Frederikshavn Kom-
mune i henhold til planlovens §23c om indkaldelse af 
forslag og ideer mv. med henblik på at give kommu-
nen input til planovervejelserne på et tidligt tidspunkt 
i planprocessen.
- Hvad mener du om planovervejelserme for området?
- Er der forhold du mener kommunen skal belyse nær-
mere med en eventuel planlægning for området?
- Har du forslag eller ideer til de beskrevne planer for 
etablering af å-diget?

MILJØVURDERINGSLOVEN
Hvis Frederikshavn Kommune beslutter at arbejde vi-
dere med planlægning for området, skal der foretages 
en screening af planen og projektet samt træffes be-
slutning om, hvorvidt planlægningen for området skal 
suppleres med en miljørapport. 



Å-dige til klimasikring af Elling by

I forbindelse med kommuneplanens klimatilpas-
ning har Frederikshavn Kommuner igangsat en 
undersøgelse af Elling Å systemet, der udgør et op-
land på 142 km2. Kraftig skybrud, senest i oktober 
2014, har medført store oversvømmelser i Elling 
og Lendum byer, og der skal derfor sikres en stø’rre 
bufferkapacitet i Elling Å oplandet for, at reducere 
risikoen for oversvømmelser af byområderne ved 
fremtidig ekstremregn.

Med henblik på at beskytte Elling by mod oversvøm-
melser er det muligt, at etablere et å-dige på nordsiden 
af Elling Å. Forventningen er, at diget vil forhindre over-
svømmelser i Elling  by med vandløbsvand og havvand 
ved ekstreme højvandssituationer.

Den konkrete udformning af å-diget foreslås i hoved-
trækket som følgende:
I området mellem Mariendalsvej, Tuenvej og Vester-
gårdsvej etableres diget, så det så vidt muligt følger og 
forbinder de naturlige højtliggende områder i terræn. 
Over Mosegrøften etableres en dæmning med en rør-
gennemføring og diget følger derefter stien langs åen 
på sydsiden af Vestergårdsvej og frem til Skagenvej. 
Syd for Kiirkegården udnyttes igen en naturlig stigning 
i terræn. Øst for Skagensvej etableres diget langs åen så 
marken på nordsiden af åen stadig er tilgængelig. Diget 
bliver ca. 1400 m langt. Å-diget foreslås etableret i høj-
der på mellem kote +3 og kote +5. De nærmere overve-
jelser om digets placering kan ses på illustrationerne i 
denne debatfolder. 

I å-diget indbygges brønde, hvorigennem overfla-
devand fra byen samles og ledes til åen. I brøndene 
installeres kontraklapper eller pumper, der ved srore 
vandføringer i åen, dels forhindrer at vand fra åen løber 
baglæns gennem brøndene, dels sikrer, at overflade-
vand fra byen kan pumpes ud på sydsiden af å-diget i 
de tilfælde, hvor der er sammenfald mellem stor vand-
føring i åen og meget overfladevand i byen.

Illustrationsplan
1:3.000

Kort copyright: KMS, COWI, Frederikshavn Kommune

På samme måde skal det sikres, at vandet fra Mose-
grøften kan afledes til  Elling Å. 

Der findes en række forskellige beskyttede ter-
restiske naturtyper i området hvor diget foreslås 
etableret, men ved at placere diget så langt væk 
fra vandløbet som muligt minimeres påvirkningen 
af disse arealer. I forbindelse med en evt. videre 
planlægning og efterfølgende fysisk etablering af 
diget vil kommunen ansøge om de nødvendige 
dispensationer.    









Baggrund
Frederikshavn Kommune har, på baggrund af en anmodning fra  Realdania Byg, 
besluttet at iværksætte en foroffentlighedsproces vedrørende området omkring 
Skagen Fyr. 

Realdania Byg, som er et datterselskab af Realdania, har i 2013 købt fyret for at 
fastholde fyrfunktionen og åbne anlægget for offentligheden.

Realdania Byg ønsker at udleje ejendommen til Naturstyrelsen, som i samar-
bejde med Frederikshavns Kommune, Dansk Ornitologisk Forening og Skagen 
Turistforening vil etablere et moderne formidlingscenter i europæisk klasse. 
Skagen Fyr omdannes til et center for fugleobservation og fugletræk, hvor vi-
den om fugle formidles og udforskes. Selve fyranlægget skal bevares som en 
del af den bebyggede kulturarv i form af en gennemgribende restaurering af 
bygningerne. 

Nærværende debatoplæg indeholder deusden en række landskabelige overve-
jelser og ønsker for bygningernes nære omgivelser, og desuden en flytning af 
den nuværende indkørsel og P-plads til en placering nord for fyret.

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

Deltag i debatten
Debatoplægget er udarbejdet af Frederikshavn Kommune i henhold til Planlovens § 23c 
om indkaldelse af forslag og ideer m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Formålet 
med en forudgående debat er at give naboer, interesserorganisationer og andre interes-
serede informationer om de fremlagte overvejelser for området og desuden at få input til 
kommunens planovervejelser for området på et tidligt tidspunkt i planprocessen.  

• Hvad mener du om planovervejelserne for området?
• Er der forhold, du mener kommunen skal belyse nærmere i en eventuel planlægning 

for området?
• Har du idéer til, hvad området skal anvendes til og hvordan det skal indrettes?
• Har du forslag til, hvordan ny bebyggelse skal udformes?

Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen
Hvis Frederiskhavn Kommune beslutter at arbejde videre med en planlægning for områ-
det, skal der foretages en screening af planen og projektet samt træff es beslutning om 
hvorvidt planlægning for området skal suppleres af en miljørapport. 

Debatperioden varer 7 uger fra den 3. december 2014 til den 21. januar 2015.

Oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Lars Lynderup
Telefon: 9845 6376 , eller
e-mail: laly@frederikshavn.dk

Forslag, ideer og kommentarer sendes til:
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Frederikshavn Kommu-
ne senest den 21. januar 2015. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
e-mail: tf@frederikshavn.dk

Borgermøde
Der afholdes borgermøde den 6. januar 2015 klokken 19 på Hotel Inger, Hulsigvej 17, Hul-
sig, 9990 Skagen.

Her vil der blive informeret yderligere om planovervejelserne for området og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål m.m.

DEBATPERIODE   3. december 2014 til den 21. januar 2015

Frederikshavn

Sæby

Skagen

Debatoplæg
Hotel, ferielejligheder 

og sommerhuse 
ved Kandestederne

Proces
Første led i planlægningsprocessen er denne debatfolder, som over en periode på 5 uger giver 
borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed 
for at komme med forslag og ideer til den eventuelle videre planlægning.

Hvis Frederikshavn Kommune efter debatfasen fortsat ønsker at fremme planerne for om-
rådet, vil der blive udarbejdet et forslag til lokalplan, som blandt andet fastsætter anven-
delsen af området samt placering, omfang og udseende af kommende bygninger. 

Lokalplanforslaget vil efterfølgende blive sendt i off entlig høring i mindst 8 uger, før der 
tages endelig stilling til planen. Planprocessen er illustreret nederst på indersiden af denne 
folder.

Baggrund�
Frederikshavn Kommune har, på baggrund af anmodning fra 2 grundejere, besluttet at 
igangsætte en foroff entlighedsproces vedrørende planovervejelser for området om-
kring Hjorts Hotel og Kokholms Hotel ved Kandestederne.

Debatoplægget vil tage udgangspunkt i de gældende lokalplaner og kommuneplan-
rammer for planområdet. 

Størstedelen af området er allerede i dag planlagt til hotel og sommerhusbebyggelse. 
Ifølge lokalplan nr. 80-S.31 og 44-S.27 kan der indenfor planområdet etableres hotel-
virksomhed med tilknyttede ferielejligheder samt sommerhuse. 

Illustrationerne ovenfor viser et par eksempler på, hvordan nye sommerhuse og en ny rækkehusbebyggelse 

til hotellejligheder kan se ud. Hvordan mener du, at en ny bebyggelse i området skal se ud? Hvordan tilpasses 

bebyggelsen landskabet.?

deBatperiode: 8. oktoBer - 6. novemBer 2015

proces
Første led i planlægningsprocessen er denne debatfolder, som over en perio-
de på 4 uger giver borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder 
og andre interesserede mulighed for at komme med forslag og ideer til den 
eventuelle videre planlægning.

Hvis Frederikshavn Kommune efter debatfasen fortsat ønsker at fremme pla-
nerne for området, vil der blive udarbejdet et forslag til lokalplan, som blandt 
andet fastsætter anvendelsen af området.

Lokalplanforslaget vil efterfølgende blive sendt i off entlig høring i mindst 8 
uger, før der tages endelig stilling til planen. Planprocessen er illustreret ne-
derst på indersiden af denne folder.

deltag i deBatten
Debatoplægget er udarbejdet af Frederikshavn Kommune i henhold til Planlo-
vens § 23c om indkaldelse af forslag og ideer m.v. med henblik på planlægnings-
arbejdet. Formålet med en forudgående debat er at give naboer, interesserorga-
nisationer og andre interesserede informationer om de fremlagte overvejelser for 
området og desuden at få input til kommunens planovervejelser for området på 
et tidligt tidspunkt i planprocessen.

 - Hvad mener du om planovervejelserne for området?
 -  Er der forhold, du mener kommunen skal belyse nærmere  

i en eventuel planlægning for området?
 -  Har du idéer til, hvad området skal anvendes til og  

hvordan det skal indrettes?
 - Har du forslag til, hvordan området skal udformes?

miljøvurderingsloven og vvm-Bekendtgørelsen
Hvis Frederiskhavn Kommune beslutter at arbejde videre med en planlægning for 
området, skal der foretages en screening af planen og projektet samt træffes be-
slutning om hvorvidt planlægning for området skal suppleres af en miljørapport.

Debatperioden varer 4 uger fra den 8. oktober - 6. november 2015.

oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Lars Lynderup
Telefon: 9845 6376 , eller
e-mail: tf@frederikshavn.dk

forslag, ideer og kommentarer sendes til:
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Frederikshavn 
Kommune senest den 6. november 2015. 

Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
e-mail: tf@frederikshavn.dk

illustration af foreslåede forhold ved skagen fyr set fra nord 
I dette område vil adgang og parkering integreres godt med landskab og be-
plantning. Det er tanken at supplere nuværende beplantning, så visulle gener 
fra P-plads minimeres

Debatoplæg 
Transformering af Skagen Fyr 

til formidlingscenter for 
fugleobservation og fugletræk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

Deltag i debatten
Debatoplægget er udarbejdet af Frederikshavn Kommune i henhold til Planlovens § 23c 
om indkaldelse af forslag og ideer m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Formålet 
med en forudgående debat er at give naboer, interesserorganisationer og andre interes-
serede informationer om de fremlagte overvejelser for området og desuden at få input til 
kommunens planovervejelser for området på et tidligt tidspunkt i planprocessen.  

• Hvad mener du om planovervejelserne for området?
• Er der forhold, du mener kommunen skal belyse nærmere i en eventuel planlægning 

for området?
• Har du idéer til, hvad området skal anvendes til og hvordan det skal indrettes?
• Har du forslag til, hvordan ny bebyggelse skal udformes?

Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen
Hvis Frederiskhavn Kommune beslutter at arbejde videre med en planlægning for områ-
det, skal der foretages en screening af planen og projektet samt træff es beslutning om 
hvorvidt planlægning for området skal suppleres af en miljørapport. 

Debatperioden varer 7 uger fra den 3. december 2014 til den 21. januar 2015.

Oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Lars Lynderup
Telefon: 9845 6376 , eller
e-mail: laly@frederikshavn.dk

Forslag, ideer og kommentarer sendes til:
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Frederikshavn Kommu-
ne senest den 21. januar 2015. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
e-mail: tf@frederikshavn.dk

Borgermøde
Der afholdes borgermøde den 6. januar 2015 klokken 19 på Hotel Inger, Hulsigvej 17, Hul-
sig, 9990 Skagen.

Her vil der blive informeret yderligere om planovervejelserne for området og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål m.m.

DEBATPERIODE   3. december 2014 til den 21. januar 2015

Frederikshavn

Sæby

Skagen

Debatoplæg
Hotel, ferielejligheder 

og sommerhuse 
ved Kandestederne

Proces
Første led i planlægningsprocessen er denne debatfolder, som over en periode på 5 uger giver 
borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed 
for at komme med forslag og ideer til den eventuelle videre planlægning.

Hvis Frederikshavn Kommune efter debatfasen fortsat ønsker at fremme planerne for om-
rådet, vil der blive udarbejdet et forslag til lokalplan, som blandt andet fastsætter anven-
delsen af området samt placering, omfang og udseende af kommende bygninger. 

Lokalplanforslaget vil efterfølgende blive sendt i off entlig høring i mindst 8 uger, før der 
tages endelig stilling til planen. Planprocessen er illustreret nederst på indersiden af denne 
folder.

Baggrund�
Frederikshavn Kommune har, på baggrund af anmodning fra 2 grundejere, besluttet at 
igangsætte en foroff entlighedsproces vedrørende planovervejelser for området om-
kring Hjorts Hotel og Kokholms Hotel ved Kandestederne.

Debatoplægget vil tage udgangspunkt i de gældende lokalplaner og kommuneplan-
rammer for planområdet. 

Størstedelen af området er allerede i dag planlagt til hotel og sommerhusbebyggelse. 
Ifølge lokalplan nr. 80-S.31 og 44-S.27 kan der indenfor planområdet etableres hotel-
virksomhed med tilknyttede ferielejligheder samt sommerhuse. 

Illustrationerne ovenfor viser et par eksempler på, hvordan nye sommerhuse og en ny rækkehusbebyggelse 

til hotellejligheder kan se ud. Hvordan mener du, at en ny bebyggelse i området skal se ud? Hvordan tilpasses 

bebyggelsen landskabet.?



På luftfoto ovenfor er vist et forslag til afgrænsning af planområdet. Området udgør et 

areal på ca. 5,7 ha. Området omfatter mod øst vejudlægget ved Slettevej, mod nord 

afgrænses det af Kandebakkevej og mod  syd og vest afgrænses det af eksisterende 

sommerhuse og fællesareal ved Vesterhvarre og Katbakken. 

Området foreslås opdelt i mindre delområder, vist med grøn, blå og pink farve. Veje er 

vist med sort streg signatur og pilene illustrerer vejadgang til områderne. 

Debatfase Politisk behandling - skal der 
arbejdes videre med planlæg-
ningen?

Udarbejdelse af plangrundlag Byrådet beslutter om 
planforslag skal godkendes

Off entlig høring i 8 uger Byrådet behandler indsigelser 
og beslutter om plangrundlag 
skal vedtages endeligt 

Skagerak

Hjorts Hotel udvides

Kokholms Hotel nedlægges og omdannes 
til 1-2 sommerhuse Hotellejligheder og parkeringsarealer

Forslag til disponering af området
Ejerne af Hjorts Hotel og Kokholms Hotel ønsker at udvikle området omkring det eksiste-
rende Hjorts Hotel og Kokholms Hotel til et attraktivt ferieområde, der indrettes under hen-
syn til områdets særlige værdier og lanskab. 

Grønt område - foreslås udstykket til ca. 16 nye store sommerhusgrunde, der indpasses 
i landskabet i tråd med de nærliggende udstykninger. Udgangspunktet er sommerhus-
grunde med en størrelse på ca. 3.000 m² og med byggefelter på 30 x 30 meter. Kokholms 
Hotel nedlægges for at koncentere og styrke hoteldriften på Hjorts Hotel. Kokholms Hotel 
ønskes omdannet til sommerhus eller ferielejligheder.

Blåt område - Hjorts Hotel foreslås udbygget med nye værelsesfl øje, der kan øge hotel-
kapaciteten samt opførelse af konferencesal i tilknytning til eksisterende hotelbygninger.

Pink område - Indenfor området foreslår bygherre, at der opføres en mindre rækkehusbe-
byggelse med hotellejligheder i tilknytning til Hjorts Hotel.

Landskabet og naturen
Planområdet ligger i et område, der rummer særlige natur og landskabsværdier. Hvis 
Frederikshavn Kommune efter debatfasen ønsker at fremme planerne for området, skal 
der i planlægningen for området tages hånd om disponering og placering af bebyggelse 
i området under hensyntagen til fredede arealer, beskyttede naturtyper, indsigtskiler til 
Råbjerg Mile osv.

Vejadgang
Vejadgangen til den østlige del af planområdet ønskes etableret fra Kandestedvej via Slet-
tevej. Dog foreslås vejadgang til de sydligste to grunde etableret fra vej syd for Hjorts Ho-
tel, som vist på kortet øverst. Den øvrige del af området får vejadgang fra Kandebakkevej.

Nye sommerhusgrunde

Forslag til udstykning af sommerhusgrunde i den østlige del 

af planområdet.

Skagerak

Kandestederne Planområdet

Forslag til opdeling af delområder
Grøn = Sommerhusgrunde
Blå = Udvidelse af Hjorts Hotel
Pink = Hotellejligheder

Katbakken

Kokholms Hotel

Hjorts Hotel

Kandebakkevej

Sl
et

te
ve

j

Kandestedvej

Kandestedvej

Kandebakkevej

Sl
et

te
ve

j

Katbakken

Ny værelsesfl øj

Ny værelsesfl øj og kon-
ferencesal

Illustrationen ovenfor viser en mulig disponering af planområdet. 

Forslag til inDholD og Disponering

Bygninger
Det fredede fyranlæg er opført i 1858 og betragtes som et af landets fineste og 
mest markante fyr. Bygningerne bærer præg af adskillige ombygninger særligt 
i det indvendige interiør, og hensigten med restaureringen er at genskabe, så 
vidt det er muligt, det oprindelige udtryk. Selvom de fleste danske fyr er under 
afvikling, så er det ønsket her at fastholde fyrfunktionen og dermed de roterende 
lyskegler hen over området. 

Der er samtidigt nødvendigt at give selve fyranlægget en ny funktion, så det 
samlede anlæg har en bæredygtig fremtid. Derfor indrettes fyranlægget til et 
formidlingscenter for fugleobservation og fugletræk og vil være et offentligt til-
gængeligt sted med aktiviteter i princippet året rundt. I hovedhusets stueetage 
vil der blive indrettet en udstilling med et meget højt ambitionsniveau, der for-
ventes at trække mange besøgende til. På første sal vil Dansk Ornitologisk For-
ening indrette deres fuglestation som vil være omdrejningspunktet for forskning 
og formidling af fuglelivet og fugletræk ved grenen. I den søndre sidebygning 
indrettes der en cafe/restaurant som forventes at blive et tilskud til stedet og dets 
mange besøgende. I den nordre sidebygning indrettes der et ringmærkningslo-
kale, hvor denne aktivitet kan formidles til publikum sammen med et multifunk-
tionelt møderum som udgangspunkt for ture i området med videre. 

I selve fyrtårnet vil der være adgang til fortsat at nyde den helt unikke udsigt.

fyrets nærområder
Landskabet har en afgørende betydning for oplevelsen af fyret. Landskabspro-
jektet omkring Skagen Fyr tager udgangspunkt i dette, og hensigten er at opnå 
bedst mulige sammenhæng og gensidig respekt mellem bygninger og landskab.
Fyranlæggets ene side vender mod det åbne landskab som sammen med det 
store fyrtårn, er i det helt store skalaforhold, der er karakteristisk for stedet. Det 
er på denne side den nuværende parkeringsplads er placeret.

Fyrets anden side vender mod det øvrige bygningskompleks med fyrmesterboli-
gen, de to sidebygninger, gårdrummet, haven og oliehuset i en mere forståelig, 
menneskelig skala. 

Dette debatoplæg tager udgangspunkt i et ønske om at flytte ankomst og parke-
ring til fyrets nordside, ved adgangen til bygningerne. Herved opnås en bedre 
integreret og korrekt ankomst til bygningskomplekset. Ved at flytte ankomsten 
til havesiden understreges det stærke møde mellem fyr og landskab syd for fyret.
Ved at flytte parkeringen indpasses parkerede biler i nuværende landskab og 
beplantning, så besøgende uforstyrret kan opleve det stærke møde mellem fyret 
og landskabet. 

adgangsforhold
Indkørslen til fyret foreslås flyttet 150 m mod nord ved det foreslåede ankomst-
område med busafsætning og cykelparkering. Herfra vil der etableres tilgænge-
lighed til fyrets bygninger.

På gode besøgsdage er naturen og fyranlægget skæmmet af tilfældigt placerede 
biler og busser som dermed er det første man ser og møder. 

Ved at flytte adgangen og parkeringen ved fyret opnås en uforstyrret ople-
velse af det stærke møde mellem fyret og landskabet. 

Planområdet – Nuværende situation Planområdet – Fremtidige forhold

nuværende situation fremtidige forhold
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 FORORD
 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 4 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører etableringen af et regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen. 

Med nærværende tillæg bliver det muligt at etablere et regnvandsbassin/sø ved Guld-
majsvej i Skagen. Bassinet/søen vil fungere som forsinkelsesbassin inden regn- og 
drænvand fra et nærmere angivet område i Skagens nordlige del udledes til Guldmajs-
grøften. 

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

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

Spildevandsplantillæg nr. 4 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

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

Forslag til tillæg sendes samtidig med offentliggørelsen til det relevante statslige miljø-
center under Miljøministeriet til orientering.  

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

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse, samt sender det ved-
tagne tillæg til det relevante miljøcenter. 

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

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 
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1 BAGGRUND 
 
For at forbedre afledningen af regn- og drænvand i Skagen nordby er der opnået enighed 
mellem en borgergruppe, Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune om at 
etablere et nyt regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej. Bassinet/søen indgår som en del af 
en større plan for håndteringen af regn- og drænvand i området. 

I dag afledes regn- og drænvand fra en eksisterende regnvandspumpestation på 
Gulmajsvej til Guldmajsgrøften. Regnvandsbassinet/søen etableres for at forsinke vand-
strømmen inden udledningen til Guldmajsgrøften. 

Bassinet/søen placeres på et kommunalt ejet areal ved Guldmajsvej.
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2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 
 

2.1 LOVGIVNING

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Love: 

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

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

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

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

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

o Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og 
forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni 2005. 

Bekendtgørelser: 

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

Vejledninger: 

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

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

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

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

Planer: 

o Vandplan 2010-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
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3 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING 
 

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

3.1 NATURBESKYTTELSE  

 
Etableringen af bassinet/søen berører ikke direkte arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens §3. Nordvest for den påtænkte placering af bassinet/søen findes dog en beskyttet hede, som 
skal respekteres. 

3.2 KOMMUNEPLAN 2015

Arealet, hvor bassinet/søen etableres, er ikke omfattet af kommuneplanrammer. Arealet ligger i 
landzone, og der skal sandsynligvis indhentes landzonetilladelse inden etableringen. 

3.3 LOKALPLAN

Arealet er ikke omfattet af en lokalplan. 

3.4 VANDPLAN 2009-2015

Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med 
EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er således at skabe en ”god 
tilstand” i vandområder med udgangen af 2015. 

Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. 

Når der gives tilladelse til nye udledninger til vandområder er der beskrevet nogle retningslinjer i 
Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager udgangs-
punkt i. Disse retningslinjer vil være udgangspunktet for miljømyndighedens vurdering af det nye 
regnvandsbassin/sø og den efterfølgende udledning til Guldmajsgrøften.  
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4 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR
 

I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for regnvand i om-
rådet. 
 

4.1 SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

I den nordlige del af Skagen nord for Hvidegrøften, øst for Nedre Mosevej og vest for Eratosvej er 
kloaksystemet etableret som separatkloak, hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit system. 
Regn- og drænvand fra området (kloakopland SK35, SK80 og SK90) afledes til en eksisterende 
regnvandspumpestation (A16P094) på Guldmajsvej, hvorfra vandet udledes til Guldmajsgrøften i 
udløb SK35RU01 – se nedenstående tegning. 

 

 

 

 

I bilag 1 findes data fra Spildevandsplan 2012-2016 for kloakoplandene i området. 

4.2 ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 

Med nærværende tillæg åbnes mulighed for, at der kan etableres et regnvandsbassin/sø på et 
areal ved Guldmajsvej. Bassinet/søen indgår som en del af en større plan for håndteringen af 
regn- og drænvand i området.  

I dag afledes regn- og drænvand fra den eksisterende regnvandspumpestation A16P094 på Guld-
majsvej til Guldmajsgrøften. Regnvandsbassinet/søen etableres for at forsinke vandstrømmen fra 
regnvandspumpestationen inden udledningen til Guldmajsgrøften ved udløb SK35RU01. 
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Spildevandsplantillægget medfører ingen ændringer af kloakeringsprincip eller lignende. 

 

 

4.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 
I spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandene til Guldmajsgrøften 
ved udløb SK35RU01. 

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 
Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i området, idet der etable-
res et regnvandsbassin/sø inden udledning i Gulmajsgrøften. 

Bassinet/søen etableres som et vådt bassin. Opmagasineringsvolumen i bassinet bliver ca. 1.100 
m3 beregnet ud fra et grundvandspejl beliggende gennemsnitligt 0,5 m under terræn. 

De udledte vand- og stofmængder til Guldmajsgrøften i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 og efter 
vedtagelse af nærværende tillæg er vist i nedenstående tabeller: 
 
Spildevandsplan 2012-2016 (plan-situation): 
Recipient Udløb Bassin  

m3 
Afløb 
(l/s) 1) 

Vandmængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Guldmajs-
grøften 

SK35RU01 0 132 24.353 146 49 12,2 

  
1) Kapacitet af regnvandspumpestation A16P094 på Guldmajsvej. 
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Nærværende tillæg (plan-situation): 
Recipient Udløb Bassin  

m3 
Afløb 
(l/s) 1) 

Vandmængde  
(m3/år) 

Stofmængder 2) 

BOD5 
(kg/år) 

Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Guldmajs-
grøften 

SK35RU01 1.100 63 24.353 102 49 3,8 

 
1) Angivet for en regnhændelse, som statisk set forekommer én gang hvert 5. år, og beregnet efter 
Spildevandskomitteens skrift 30.  
 
2) Der er anvendt erfaringsmæssige stofreduktioner på 30 % for organisk stof (BOD5), 70 % for 
fosfor (total-P) samt ingen tilbageholdelse af kvælstof (total-N) svarende til et velfungerende vådt 
bassin. 
 
I bilag 2 findes de nye data for det regnbetingede udløb SK35RU01. 

 

4.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG 

I forbindelse med realiseringen af projektet planlægges der etableret 1 nyt regnvandsbassin/sø 
med tilhørende ind-, ud- og nødoverløb.  

Den foreløbige placering af bassinet/søen er vist på tegningsbilag T.01. Den endelige placering af 
fastlægges ved detailprojekteringen af anlægget.  

Anlægget placeres på matr. 67a Skagen Markjorde. 
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5 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER
I nærværende projekt vil der blive behov for at etablere offentlige ledninger og brønde samt et 
regnvandsbassin/sø på kommunalt ejet arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst en servitut om 
det offentlige kloakanlæg på arealet. 

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

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

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

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

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

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

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

• Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte. 

• Adgangsforhold. 

• Ulemper, retablering, erstatning. 

Følgende matrikler vil blive berørt: matr. 67a Skagen Markjorde. 
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6 ØKONOMI OG TIDSPLAN 
Projektet forventes udført efter følgende overordnede tidsplan: 

• regnvandsbassin/sø med tilhørende ledninger, brønde, indløb, udløb og nødoverløb forven-
tes udført i år 2016 

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering og drift af 
anlægget for så vidt disse vedrører afledningen af regn- og drænvand. Udgifter til evt. rekreative 
elementer er ikke omfattet heraf. Udgifter til evt. fremtidigt okkerrenseanlæg er Frederikshavn For-
syning uvedkommende.  

 

Vedtagelsespåtegning 

 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2015. 

 

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2015.  

 

 

 

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch 

Borgmester   Kommunaldirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAG 1: Oplandsskemaer  

Spildevandsplan 2012-2016  

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, som afleder regnvand til regnvandsudløb SK35RU01.  

Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune. Nærværende spildevandsplantillæg medfører 
ingen ændringer i oplandsdata. 

Skagen (plan): 

Delop -
land 

Areal  Befæst. 
grad 

Kloaksys  Spildevandsbelastning  Total  Udløb Bemærkning 
Bolig  Erhverv  Indsivning  

(ha) (PE) (m3/år)  (PE) (m3/år)  (%) (m3/år)  (PE) (m3/år)  
SK35 21,3 0,25 Separat 1.485 17.834 100 1.156 64 12,195 1.585 31.185 SK35RU01  
SK80 1,3 0,40 Separat 40 66 0 0 5 3 40 70 SK35RU01 Planlagt boligområde 
SK90 1,2 0,30 Separat 35 59 0 0 5 3 35 62 SK35RU01 Planlagt boligområde 

 

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

 



 

BILAG 2: Udløbsskemaer  

Spildevandsplan 2012-2016  

I tabel 1 fremgår udløbsdata for det regnbetingede udløb SK35RU01, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.  
Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Guldmajsgrøften (plan-situation): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
SK35RU01 SR   S+P SK35, 

SK80, SK90  
23,8 5,0    24.353 146 49 12,2 

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

 

Nærværende spildevandsplantillæg 

Guldmajsgrøften (plan): 
Udløbsdata  Oplandsdata  Afløbsdata  

Udløb  Type Rensning  Bassin  Status  Deloplande  Areal  Red. 
areal 

Qa Qt+i  Over-
løb 

Vand-
mængde  

BOD Total -N Total -P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s)  (l/s)  1/år (m3/år)  (kg/år)  (kg/år)  (kg/år)  
SK35RU01 SR B 1.100 S+P SK35, 

SK80, SK90  
23,8 5,0    24.353 102 49 3,8 

 
Tabel 2: Regnbetingede udløb som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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Grønholt, 20 aug. 2015 

Miljøforvaltningen 

Frederikshavn Kommune 

Att. Jesper Ø. Christensen. 

 

Tilbagemelding om berørte naboers vurdering af  støjniveauet fra Grønholt Skydebaner efter opsætning 

af ekstra støjskærme på højre sidevold på henholdsvis kort- og langdistancebanen primo 2015. 

 

Med  henvisning til mødet 30.juni fremsender vi hermed  vores vurdering af støjniveauet i 2015 i tiden efter 

opsætning af de ekstra støjskærme og til dags dato. Vi har brugt lidt eksta tid i forhold til det aftalte 

tidspunkt for tilbagemelding, for at naboerne kunne vurdere støjen hen over sommeren, hvor man 

opholder sig mere udendørs. 

Konklusionen for samtlige berørte naboer (incl. de 2 adresser der efter beregningerne har den højeste 

støjbelastning) er følgende: 

- under gunstige vejrforhold opleves ingen ændring af støjniveauet 

- under ugunstige vejforhold opleves en forværring af støjniveauet 

Det er skuffende  at endnu en million-investering ikke har nogen reducerende effekt på den støjbelastning, 

som vi siden ombygningen af banen i 2008 har lidt under. 

Vi har været tvivlende overfor beslutningen om opsætningen af  de ekstra støjskærme ville få nogen 

mærkbar effekt. Når det så nu kan konstateres at det heller ikke er tilfældet, kan årsagen hertil måske 

henføres til, at FBE igen tillader en udstrakt brug af hårde materialer, idet der er anvendt et betydeligt antal 

m2 galvaniset stål til nye høje portstolper i kugleområdet og til stolperne i de opsatte støjskærme? 

Vi skal  give udtryk for, at vi fastholder vores krav om en støjmåling, idet vi ikke længere har tillid til de 

forudsætninger, som danner grundlag for FBE´s beregninger. 

Vi skal derfor opfordre til at Frederikshavn Kommune tager initiativ til en uvildig vurdering af støjforholdene 

omkring Grønholt Skydebaner. Det er ikke betryggende at vores klager over de foreliggende 

støjberegninger, bliver behandlet af samme firma, som har foretaget beregningen. 

Vi skal for en ordens skyld gøre opmærksom på at vores forudsætninger for at indgå i et tættere 

samarbejde mellem FBE, miljøforvaltningen og os naboer ikke er opfyldt, idet støjbelastningen ikke er 

reduceret. Vi forventer derfor også at Plan- og miljøudvalget imødekommer vores krav om en egentlig 

støjmåling. 

Med venlig hilsen 

På berørte naboers vegne 

Britta Olsen, Understedvej 38, 9900 Frederikshavn  
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SERVICENIVEAUET FOR DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIV TRAFIK 
I FREDERIKSHAVN KOMMUNE
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KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Sep. 2014
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Indledning

Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinsti-
tutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer 
til at skabe gode og attraktive rammer for borgerne i Fre-
derikshavn Kommune. 

Vi har derfor i Frederikshavn Kommune valgt at udarbej-
de en kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune. 
Planen er en fuldstændig gennemgang af vores nuvæ-
rende tilbud om kollektiv trafik samt en omlægning af 
samme, med henblik på i højere grad at brugertilpasse 
og optimere tilbuddet. 

Samtidigt opstår muligheden for at tænke nyt og tænke 
alternativt. Eventuelt med mere fleksible kørselsordnin-
ger hvor der samtidigt kan sikres tilpasning til en mere 
fleksibel hverdag eller en mere fokuseret indsats som 
tilgodeser de primære grupper af brugere der dagligt er 
afhængige af gode kollektive forbindelser.

Intensionen er, at vi gennem trafikplanen skaber et nyt 
fundament for kommunens kollektive trafik som samti-
digt bidrager med at implementere vores visioner og mål 
for den kollektive trafik i fremtiden.

Nærværende rapport er en baggrundsrapport, der be-
skriver retningslinjer for hvordan den kollektive trafik 
skal planlægges og prioriteres i projektet og i fremtiden, 
samt beskriver et konkret serviceniveau for den fremti-
dige åbne kollektive trafik i Frederikshavn Kommune. 

Det er også vigtigt at afklare serviceniveauet for den kol-
lektive trafik, altså hvilken service vi ønsker at tilbyde 
borgerne i Frederikshavn Kommune. Derfor udarbejdes 
der også nye servicestandarder for den åbne kollektive 
trafik, som skal give borgerne en harmoniseret service 
for kollektiv trafik.

Samtidigt er der en økonomisk udfordring for den kol-
lektive trafik i Frederikshavn Kommune. Derfor er det 
essentielt at finde vejen til at bruge det reducerede øko-
nomiske råderum, bedst muligt. 
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KOLLEKTIV TRAFIK I FREDERIKSHAVN KOMMUNE
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Hvad er kollektiv trafik i Frederikshavn Kommune?

Nordjyllands Trafikselskab er i daglig tale bedst kendt 
som NT. Som det nordligste af de danske trafikselskaber 
er det NTs opgave at varetage og administrere kollektiv 
bus-, tog- og flextrafik i Nordjylland. En opgave der blev 
udvidet efter strukturomlægningen i 2007, hvor blandt 
andre Thisted Kommune og Morsø Kommune blev en 
del af Region Nordjylland.

Nordjyllands Trafikselskab er ejet af de 11 nordjyske 
kommuner og Region Nordjylland. Trafikselskabets ni 
mand store bestyrelse består ligeledes af repræsentan-
ter fra kommuner og region.

Den kollektive trafik består dels af åbne ordninger, som 
er tilgængelige for alle borgere: Tog, busser, teletaxa, 
Flexlinje og Flextur. Dels af de offentlige kørselsordnin-
ger, hvor visiterede borgere køres til forskellige formål. 

Den største del af den kollektive trafik i Frederikshavn 
Kommune varetages og administreres i dag af Nordjyl-
lands Trafikselskab (NT). 

Tog
I Nordjylland har både DSB, Arriva og NT togtrafik. Ska-
gensbanen og Hirtshalsbanen betjenes af Nordjyske 
Jernbaner A/S, som hovedsagligt ejes af NT. Regionen 
finansierer Nordjyske Jernbaner A/S og fastlægger ser-
viceniveauet, mens det er NT, der har det daglige ansvar 
og tilsyn. DSB trafikerer de øvrige banestrækninger mel-
lem Frederikshavn og Hobro, og Arriva trafikerer Thyba-
nen efter kontrakt indgået med Staten. Kortet på side 7 
viser togbetjeningen i Frederikshavn Kommune.

X bus
X busser er hurtige og komfortable ekspresruter, der kø-
rer på kryds og tværs i Jylland efter princippet ”få stop, 
hurtigt frem”. Ruternes primære funktion er at skabe 
forbindelse mellem Aalborg og regionens øvrige hoved-
byer. X busserne finansieres udelukkende af region nord-
jylland og den primære målgruppe er pendlere. Der er 
i Frederikshavn Kommune, primært grundet den store 
dækning af togtrafik, kun en x bus i kommunen, rute 973 
x, som har rute mellem Frederikshavn, Sæby og Aalborg.

Regionalruter
De regionale busruter kører typisk på tværs af kommu-
negrænserne og sikrer forbindelse mellem de større 
byer i regionen. Ruternes primære funktion er at trans-
portere uddannelsessøgende til/fra uddannelse, og fi-
nansieres derfor primært af regionen. Ruterne kan også 
have delt finansieringen mellem kommuner eller kom-
muner og region. Ruterne er også hyppigt benyttet af 
pendlere. Kortet på side 7 viser regionalbusbetjeningen i 
Frederikshavn Kommune.

Bybus
Bybusser er busser som udelukkende betjener byom-
råder. Der findes et bybus system i Frederikshavn Kom-
mune som betjener Frederikshavn by og nærområde. 
Bybussen finansieres af Frederikshavn Kommune.

Lokalruter (Skolebusser)
Lokalruter er hovedsageligt små ruter, med den primære 
funktion at transportere folkeskoleelever til/fra skole, og 
kan benyttes af alle (heraf åbne ruter). Busserne kører 
efter fast køreplan, og er typisk planlagt ud fra de skoler 
den respektive rute betjener. Kortet på side 7 viser lokal-
rutebetjeningen i Frederikshavn Kommune.

Kommunale lukkede skoleruter og svømmekørsel
Dette er ruter som udbydes og administreres af kommu-
nerne selv. Ruterne har til formål at transporterer fol-
keskoleelever til/fra skole eller til/fra svømmeundervis-
ning. Ruterne kan ikke benyttes af andre en skoleelever 
(heraf lukkede ruter). Frederikshavn Kommune har 10 
lukkede skoleruter i drift. Muligheden for at åbne disse 
ruter og indarbejde dem i det samlede kollektive trafik-
system, behandles politisk i november 2014. 

Flextrafik
Flextrafik er kørsel styret efter kundernes behov. Med 
andre ord omfatter flextrafik ordninger for borgere med 
et helt særligt transportbehov (typisk lovbestemt), samt 
tilbud om transport for alle, på tidspunkter og i områder, 
hvor det giver bedre mening at køre efter behov, frem 
for med store busser i fast rute og med fast frekvens. 
NT varetager gennem flextrafikken, centrale funktioner 
indenfor behovsstyret kollektiv trafik, på samme niveau 
som for den nordjyske bustrafik og dele af togtrafikken.

I Frederikshavn Kommune varetages alt kommunens 
specialkørsel via NTs flextrafik. Kommunen vælger selv 
i hvor stor grad den lovpligtige kørsel (bortset fra be-
fordring af handicappede) der skal varetages via NT. På 
kortet på side 7 vises hvilke kørselsordninger under NT 
Flextrafik Frederikshavn Kommune deltager i.
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VISIONER OG MÅL FOR KOLLEKTIV TRAFIK
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NT udgiver hvert 4. år en kollektiv trafikplan for Nordjyl-
land som er en strategisk plan med de overordnede ret-
ningslinjer for den kollektive trafik i de kommende 4 år. 
Målet med NTs trafikplan er, at den skal bidrage til kom-
munernes og regionens argumentation, for de priorite-
ringer der skal foretages vedrørende den kollektive tra-
fik, og sikre at de foretages på den bedst mulige måde.

Derfor afspejler NTs gældende trafikplaner ”Kolletiv tra-
fikplan for Nordjylland 2013-16” og ”Flextrafikplan for 
Nordjylland 2013-16” i videst muligt omfang de ønsker 
og planer, som de 11 nordjyske kommuner samt Region 
Nordjylland har for den fremtidige kollektive transport i 
Nordjylland. 

Begge trafikplaner har været i høring hos Region Nord-
jylland og alle de nordjyske kommuner. Den kollektive 
trafikplan er godkendt i Frederikshavn Kommune i april 
2012 med få bemærkninger. Flextrafikplanen er taget til 
efterretning i Plan og Miljø Udvalget i december 2012 
uden bemærkninger.

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16
Målet med trafikplanen er at opnå:

• 2 % flere passagerer om året
• Bedre tog betjening i Nordjylland
• Bedre Flextur
• Bedre terminaler og stoppesteder
• Bedre trafikinformation
• 60 % mindre udledning af CO2 i 2050 og en væ-

sentlig reduktion af andre skadelige stoffer

Samlet set er omdrejningspunktet for planen at skabe en 
bedre sammenhængende rejse for kunderne. De over-

ordnede mål er omsat til en række delmål, strategier og 
indsatsområder, som favner hele kundens rejse: 

• Forstærkning af busnettet
• Udvikling af banebetjeningen
• Videreudvikling af Flextur
• Opgradering af stoppesteder og terminaler
• Fremkommelighed for busserne
• Bedre trafikinformation
• Mindre klima- og miljøpåvirkning

Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16
Denne plan beskriver konkrete indsatser der skal arbej-
des med    for at udvikle og forstærke den nuværende 
Flextrafik forretning. 

Indsatserne er NTs oplæg til hvordan flextrafikken sættes 
på dagsordenen i de nordjyske kommuner og hvordan 
der kan skabes forankring, accept og udvikling hos både 
kunder, ejere, leverandører og NTs egen forretning.

De overordnede mål for Flextrafikplanen er at:

• Den samlede kundetilfredshed for alle kørselsord-
ningerne i Flextrafik er mindst 90 %

• Nettoomkostningerne for variabel kørsel i gennem-
snit er mindst 20 % lavere end ved ukoordineret 
kørsel

• Grundlaget for kørselskoordinering i NT Flextrafik 
øges, således at 80 % af regionens og kommunernes 
specialkørsel udføres som Flextrafik. 

Omdrejningspunktet for flextrafikplanen er at sikre at NT 
Flextrafik holder det høje niveau, har den rette kurs ind 
i fremtiden og fortsat har kunden og kundens behov i 
centrum.

Visioner og mål for kollektiv trafik i Nordjylland

Strategien for gennemførelsen af flextrafikplanens i alt 
16 indsatspunkter er:

• Vi arbejder for kunden
• Vi styrker samarbejdet
• Vi styrker relationerne
• Vi skaber fortsat effektivisering.
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Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinsti-
tutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elemen-
ter til at skabe gode og attraktive rammer for borgerne 
i Frederikshavn Kommune. Den kollektive trafik er et 
vigtigt led i kommunens transportsystem, der sikrer et 
godt alternativ til bilen. Den kollektive trafik er blandt 
andet nødvendig, for at arbejdsmarkedet kan rekruttere 
arbejdskraft, for at uddannelsessystemet kan fungere og 
er samtidigt også nyttig for turismen i kommunen.

Byrådet i Frederikshavn Kommune har, i Kommuneplan 
2009-20 opstillet følgende mål for den kollektive trafik:

”Den interne kollektive trafik i kommunen skal være et 
attraktivt og økonomisk alternativ til kørsel i privatbil. 
Der er således fortsat behov for en aktiv indsats mod 
at tilpasse trafikudbuddet til efterspørgslen. Det hand-
ler om en markedsorientering af den kollektive trafik, så 
den bliver et bedre alternativ til bilen på strækninger og 
tidspunkter med stort transportbehov”.

Hertil kommer at Frederikshavn kommune har mange 
ønsker til udvikling af kommunens kollektive trafiktilbud:

• Understøtte Frederikshavns status som uddannel-
sesby via den kollektive trafik 

• Vidreføre kommunens strategi om bedre forbindel-
ser for pendlere i yderområderne

• At flextrafikken kan varetage en større del af de rej-
ser som ikke følger de store pendlerstrømme

• Forsøg med implementering af biogas busser
• En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet 

i Frederikshavn
• En analyse af muligheden for implementering af en 

sommerbybus i Skagen
• Installation af internet i busser med størst kunde-

potentiale

Strategi og retning for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune

Hertil kommer også en række konkrete udfordringer til 
den kollektive trafik:

• Et behov for økonomiske besparelser på området
• Potentiel skolestrukturændring allerede fra sommer 

2015
• Et behov for at gøre trafik nettet mere attraktivt 

og vedkommende for alle borgere i Frederikshavn 
Kommune

• Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket 
bustrafik i kommunen 
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Formålet med en kollektiv trafikplan

En trafikplan for Frederikshavn Kommune er et værk-
tøj til at imødekomme kommunens visioner, strategi og 
retning for kollektiv trafik, samt formulere og prioriterer 
en række indsatser for samme, som skal imødekomme 
kommunens ønsker og udfordinger. Dette samtidigt med 
at kommunen har en konkret økonomisk udfording på 
kollektiv trafik.

Formålet med en kollektiv trafikplanen er derfor:

• At samle og udleve visioner, mål og strategier
• Imødekomme ønsker og udfordringer
• Udnytte kommunens økonomiske råderum til kol-

lektiv trafik bedst muligt 

Trafikplanen skal yderligt bidrage med at opstille og do-
kumentere en række grundprincipper for planlægningen 
af kollektiv trafik samt konkretisere og dokumentere et 
serviceniveau for alle lag i den kollektive trafik. Dette for 
at opbygge og implementere:

• et harmoniseret og struktureret serviceniveau
• et harmoniseret og struktureret rutenet i kommu-

nen

Ved en trafikplan er der også mulighed for at nytænke og 
fremtidssikre den kollektive trafik

Grundprincipperne, serviceniveau samt de ønskede ind-
satser implementeres i den kollektive trafik i Frederiks-
havn Kommune gennem en konkret trafikomlægning. 
Trafikomlægningen træder i kraft ved NTs køreplanskifte 
sommer 2015. Det samlede projekt samles og dokumen-
teres ”Kollektiv trafikplan for Frederikshavn kommune” 
som samtidigt vil blive kommunens retning for kollektiv 
trafik i fremtiden.
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Indsatser til projektarbejdet

Ud fra visioner, strategier, ønsker og udfordringer, kan 
følgende indsatser med fordel bringes med videre i ar-
bejdet med en kollektiv trafikplan for Frederikshavn 
Kommune. 

Indsatser som skal skabe et fortsat attaktivt tilbud i kom-
munen, tilpasse kørslen efter behov kundernes reelle 
behov og imødekomme det økonomiske råderum til kol-
lektiv trafik:

1. Ny strategi/fokus på det overordnede net: Hvordan 
kan vi tilpasse det overordnede trafiknet så vi etab-
lerer bedre forhold for de uddannelsessøgende, og 
hvordan kan vi gøre trafikken mere tilgængelig og 
attraktiv for alle borgere i Frederikshavn Kommune.

2. Lokal trafikken: Kan vi tilpasse trafikken yderligt 
efter de enkelte kundegruppers behov, evt. ved at 
indføre andre betjeningsformer end den ordinære 
lokale bus. 

3. Skolebuskørslen: Vi skal tilpasse skolebuskørslen til 
gældende skolestruktur for 2015/16 uden at gå på 
kompromis med lovgivningen og den service vi fast-
sætter for  området. For at harmonisere det lokale 
rutenet og det tilhørende serviceniveau tages der 
en politisk beslutning om, om de nuværende lukke-
de skoleruter med fordel kan åbnes og indarbejdes 
i det åbne net.

4. Bybus trafikken: Vi laver en analyse af bybuskørslen 
i Frederikshavn by for at skabe det mest effektive 
bybus net med tankerne om en ny trafikterminal i 
Frederikshavn By indarbejdes. Yderligt laver vi en 

analyse af potentialet ved at etablere en sommer 
bybus i Skagen hvor indbyggertallet i sommermå-
nederne stiger voldsomt fra ca. 8.000 til ca. 50.000 
indbyggere.

5. Synergi mellem bus- og flextrafik: Kan Flextur eller 
andre kørselsordninger i Flextrafikken med fordel 
erstatte elementer i bustrafikken, eller omvendt kan 
bustrafikken erstatte dele af kørslen i Flextrafikken. 

6. Biogas busser. Vi vil gerne etablere en mere grøn 
profil i Frederikshavn Kommune og vil derfor have 
dele af bustrafikken til at køre på alternative driv-
midler.
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NYE PRINCIPPER FOR PLANLÆGNINGEN
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På de følgende sider beskrives 3 overordnede principper 
der vil komme til at ligge til grund for projektets plan-
lægning.

Det kommunale byperspektiv
Frederikshavn Kommune er en kommune i Region Nord-
jylland, der blev dannet i forbindelse med Kommunalre-
formen i 2007 af de tidligere kommuner Frederikshavn, 
Skagen og Sæby. 

Areal: 649,14 km² (2014)

Indbyggertal: 60.458 (2014) indbyggere

Byperspektivet er en inddeling af kommunens byer på 
baggrund af byernes størrelse, funktioner, forudsæt-
ninger, zonestatus og særlige profil. Byperspektivet er 
retningsgivende for, hvor det forventes, at der vil ske en 
byudvikling.

Kommunens byer opdeles i et byperspektiv bestående 
af hovedbyer, lokalbyer i byzone og lokalbyer i land-
zone:

• Hovedbyer: Skagen, Frederikshavn og Sæby er 
kommunens hovedbyer.

• Lokalbyer i byzone: Ålbæk, Jerup, Strandby, Elling, 
Kvissel, Ravnshøj, Skærum, Gærum, Haldbjerg, Van-
gen, Østervrå, Hørby, Syvsten, Dybvad, Præstbro og 
Voerså.

• Lokalbyer i landzone: Hulsig, Nielstrup, Øster 
Holmen, Åsted, Understed, Thorshøj, Brønden og 
Lyngså.

Indbyggertal i kommunens hovedbyer (2014):

Skagen  8.198 indbyggere
Frederikshavn 23.156 indbyggere
Sæby   8.803 indbygger

Definitioner for byperspektivet:

• Hovedbyer. Omfatter de vigtigste byområder, hvor 
arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, spe-
cialiseret udvalgsvarehandel og de overordnede 
servicefunktioner er placerede. Byerne rummer 
funktioner og tilbud, som opfylder en almindelig 
hverdag for indbyggere og byernes opland, som 
også rækker udover kommunegrænsen. I de tre 
hovedbyer vil størstedelen af kommunens by- og 
erhvervsudvikling foregå.

• Lokalbyer i byzone. Er bysamfund med butikker, er-
hverv, arbejdspladser, fritidstilbud samt offentlig og 
privat service i forskellig udstrækning. I disse byer 
kan der ske en udvikling til såvel boligformål som 
erhvervsformål.

• Lokalbyer i landzone. Er bysamfund, der rummer 
private og offentlige servicetilbud i varierende 
omfang. Nogle bysamfund kan være uden service-
tilbud. Der kan på baggrund af det enkelte by-
samfunds størrelse og potentialer være mulighed 
for byudvikling til bolig- og erhvervsformål for at 
understøtte eksisterende tilbud og funktioner

Planlægningsprincipper

Hovedby
Lokalby i byzone

Skagen

Frederikshavn

Sæby

Dybvad

Ålbæk

Jerup

Lokalby i landzone

Det kommunale 
byperspektiv
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2: Pendlingsstrømme
For at kvalitetssikre og forfine planlægningen af den kol-
lektive trafik, suppleres bystrukturen af en analyse af 
pendlingsstrømme.

I forbindelse med udarbejdelsen af Trafikplan for Nord-
jylland 2013-16, har NT kortlagt det nordjyske pend-
lermønster. Kortlægningen er blandt andet brugt til at 
afdække, om pendlerstrømmene i tilstrækkelig grad 
understøttes af kollektiv trafik. Kortlægningen er base-
ret på oplysninger om, hvor folk bor og hhv. arbejder og 
uddanner sig. Denne information er indhentet fra Dan-
marks Statistik. Analysen indeholder ikke fritidsrejser og 
rejser til skole (0.-9. klasse).

Det kan aflæses, hvor mange potentielle rejser mellem 
bopæl og arbejds- eller uddannelsessted, der foretages 
mellem de forskellige områder. For overskuelighedens 
skyld vises kun de pendlingsstrømme, hvor der er mere 
en 100 potentielle rejsende dagligt. Analysen giver et 
overblik over, hvor der er mange, der rejser. Dernæst er 
det muligt at detailanalysere de enkelte strækninger og 
kortlægge, om der er grundlag for en øget kollektiv be-
tjening. 

Pendlingsstrømmene er beregnet ud fra de tidligere 
kommunegrænser og rejserne omfatter arbejds- og ud-
dannelsespendling mellem de pågældende zoner. Alle 
rejser frem og tilbage mellem zonerne er medtaget. De 
interne pendlinger er ikke medtaget, hvilket betyder, at 
de største pendlingsstrømme, som findes i byerne, ikke 
er vist i figuren. (Kilde: NT’s rejsestrømsanalyse er ud-
arbejdet på baggrund af data fra Danmarks statistik og 
Transportvaneundersøgelsen)
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3: Kollektiv trafik i 3 lag 
Den kollektive trafik skal planlægges ud fra brugernes 
behov. Den individuelle mobilitet er stigende, og det stil-
ler krav til et samlet trafik system.  Det er vigtigt at have 
et transporttilbud til alle uanset behov. Et stærkt bus- og 
tognet vil bidrage til mobilitet, vækst, udvikling og mulig-
hed for menneskelig udfoldelse. 

Dette net kan suppleres med fleksible kollektive løs-
ninger for også at have et tilbud til de borgere som er 
mindre mobile eller ikke har mulighed for at benytte den 
ordinære kollektive trafik.

I projektet behandles følgende befordringstyper / -be-
hov:

• Sammentænkning med tog
• Sammentænkning, koordinering og evt. omlægning 

af x busser og regionale busruter
• Analyse og eventuel omlægning af fælleskommu-

nale busruter, lokale busruter 
• Frederikshavn Bybus
• Implementering af lukket skolekørsel i NT kørsel 

(evt. inkl. svømmekørsel)
• Flextur og sammentænkning med øvrig Flextrafik

For at imødekomme brugernes forskellige behov, og for 
at strukturere projektarbejdet bygges det kollektive tra-
fiknet op i 3 lag:

• Et stam-net. Stam-nettet skal binde kommunen 
sammen, og herved skabe de bedste mulige vilkår 
for pendlere og uddannelsessøgende. Stam-nettet 
består af tog, x busser, regionale ruter, fælleskom-
munale ruter og lokal ruter

• Et lokalt-net. Lokal-nettet skal sikre befordring 
internt i Frederikshavn Kommune. Nettet tilret-
telægges primært efter kommunens skoleelever, 
men også søge at nå så bredt som muligt til øvrige 
potentielle brugere som pendlere og uddannelses-
søgende.  Sidstnævnte ved at sikre sammenhæng / 
koordinering med stam-nettet. Lokal-nettet består 
af åbne og lukkede (skole-)busser. Bybus kørsel 
betragtes også som en del af lokal-nettet

• Et flex-net. Flex-nettet skal sikre tilbud om kollektiv 
trafik til de borgere som ikke kan eller ikke har mu-
lighed for at benytte den ordinære kollektive trafik. 
Flex-nettet består af Flextur og øvrig flextrafik.  
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Stam-nettet planlægges i kooridorer med 
stort brugerpotentiale og skaber kobling 
mellem interne og eksterne hovedbyer. 

Lokal-nettet planlægges primært ud fra fol-
keskoledistrikter og har kobling med stam/
nettet.

Flex-nettet dækker hele Frederikshavn 
Kommune og indeholder forskellige fleksible 
ordninger til definerede brugergrupper.
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SERVICENIVEAU FOR KOLLEKTIV TRAFIK
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Dette afsnit beskriver de konkrete servicenivauer for 
de enkelte lag i det kollektive trafiknet. Serviceniveauer 
som skal implementeres gennem planlægningen både 
gennem projektet men også i den fremtidige planlæg-
ning af kollektiv trafik.

Afsnittene under de enkelte lag er bygget op så der først 
er en overskrift og en tilhørende beskrivelse for de en-
kelte betjeningsprincipper, og under hver beskrivelse er 
der med en pil og kursiv skrift beskrevet hvordan betje-
ningsprincipperne munder ud i konkrete serviceniveau-
er. 
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Stam-nettet

Et solidt net hægter sig på de byer med flest indbyggere 
og det største kunde potentiale, og samtidigt skaber det 
gode forbindelser til hovedbyerne i de omkringliggende 
kommuner. Derfor er stam-nettet konstrueret ud fra 
kommunale bystrukturer og pendlingsstrømme. 

Ved at bygge et stam-net for kollektiv trafik op om en 
bystruktur som understøtter befolkningstal og udvikling, 
etableres der et godt og effektivt tilbud om kollektiv tra-
fik til størstedelen af borgerne i Frederikshavn Kommune 
og samtidigt understøttes lokale udviklingsstrategier.

Stam-nettet implementeres ved NTs køreplanskifte som-
mer 2015, og består af store forholdsvise højfrekvente 
busforbindelser i fast rute med faste køreplaner og til-
stræbes koordineret med tog og x bus.

Serviceniveau for stam-nettet
Stam-nettet skal planlægges ud fra følgende bindende 
betjeningsprincipper:

Tog og x bus
Da tog og x bus forbindelser ikke finansieres og tilrette-
lægges lokalt omfatter trafikplanen ikke disse forbindel-
ser, men de indgår i stedet som vigtige værktøjer i stam-
nettet som to direkte vest/syd gående forbindelser. X 
bussen er den hurtigste og mest direkte forbindelse til 
regionens hovedby Aalborg og toget er til nabokommu-
nernes hovedbyer, alle byer som er store pendlingsdesti-
nationer fra Frederikshavn Kommune. 

→ Stam-nettet tilstræbes tilpasses ankomst og afgangs-
tider for tog, primært i Frederikshavn, for at sikre gode 
forbindelser til hovedbyerne i Region Nordjylland og i 
nabokommunerne.

Øvrige eksterne forbindelser
Der etableres eller fastholdes direkte forbindelser, ud 
over togforbindelser, til hovedbyerne i de omkring lig-
gende kommuner, for at sikre bedst mulige forbindelser 
for uddannelssøgende og pendlere. Disse forbindelser 
er typiske fælles finansieret kommunerne imellem eller 
af regionen og der skal derfor samarbejdes med ekster-
ne parter. Forbindelserne koordineres med mødetider i 
kommunens og de omkringliggende kommuners uddan-
nelsesinstitutioner hvor muligt, og i størst mulig omfang 
med kommunens interne forbindelser.

→ Stam-nettet skal indeholde forbindelser til de om-
kringliggende kommuners hovedbyer

Interne forbindelser
Der ses på mulighederne for at etablere eller udbygge 
forbindelse mellem kommunens 3 største byer Skagen, 
Frederikshavn og Sæby, for at give bedste mulige forhold 
for uddannelsessøgende og pendlere. Forbindelserne 
koordineres med mødetider i kommunens uddannelses-
institutioner og i størst mulig omfang med kommunens 
eksterne forbindelser.

→ Stam-nettet skal som min. indeholde forbindelser 
(enten via tog eller bus) mellem kommunens hovedbyer.

Koblingspunkter
Hovedbyerne og evt. lokalbyerne kan fungere som kob-
lingspunkter i stam-nettet. Det er i disse byer tilladt at 
etablere skift mellem bus/bus eller bus/tog.
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→ Det er i stam-nettet tilladt at etablere skift mellem 
bus/tog og bus/bus for at opnå størst mulig udnyttelse 
og koordinering og der skal integreres stoppesteder der 
understøtter dette.

Antal afgange og frekvens
Antal afgange og frekvens for kørslen på stam-nettet 
prioriteres ud fra behov. Derfor bestemmes antallet af 
afgange og frekvensen på de enkelte ruter i stam-nettet 
som første prioritet ud fra mødetiderne på uddannelses-
institutionerne samt ud fra normale arbejdstidspunkter. 
Er der yderligt økonomisk råderum til flere afgange skal 
disse afgange ligges ind i korridorer med det største bru-
gerpotentiale.

→ Stam-nettet skal som minimum betjene uddannelses-
institutionernes mødetidspunkter samt de 3 hovedbyer i 
nettet til normale arbejdstidspunkter.

Koordinering
For at opnå bedst mulig koordinering og udnyttelse af 
ruterne i stam-nettet er det nødvendigt at der i projek-
tets planlægning gives mulighed for at justere på ringe- 
og mødetider på kommunens uddannelsesinstitutioner.

→ For at opnå bedst mulig koordinering og optimering 
i Stam-nettet, er det tilladt at justere på ringe- og mø-
detider på kommunens uddannelsesinstitutioner hvor 
det giver mening ift. planlægningen (Indenfor intervallet 
7:45-8:15). Der tages i processen kontakt til de skoler/
uddannelsessteder der potentielt vil blive berørt af æn-
drede ringetider.

Køre- og ventetider 
For 10. klasseselever og uddannelsessøgende tilstræbes 
en køretid på maximum 1 time mellem stoppested, mø-
deplads eller vinkestrækning til skole/uddannelse/hjem. 
Her kan dog være forhold der forlænger køretiden i be-
grænset omfang. Herudover kan der opleves ventetid 
på skolerne eller uddannelsesinstitutioner før/efter an-
komst/afgang for busserne og inden/efter ringetiderne.

→ Køretiden mellem skole og hjem (nærmeste stoppe-
sted, mødested eller vinkestrækning) tilstræbes ikke at 
overstige 1 time for 10. klassecentre og uddannelsesin-
stitutioner.
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Lokal-nettet

Det er vigtigt at lokal-nettet planlægges med en kobling 
til stam-nettet så det også fra kommunens yderområder 
er muligt at nå frem til hovedbyerne med kollektiv trafik.

Lokal-nettet bygges op ud fra det perspektiv at børn og 
unge i kommunens yderområder skal sikres mulighed 
for at blive transporteret til/fra skole og uddannelse og 
tager derfor udgangspunkt i skoledistrikter og kørselsbe-
rettigede folkeskoleelever. Nettet består af busser eller 
minibusser i fast rute og med fast køreplan eller alter-
nativt andre mere fleksibel tilbud f.eks. telebusser eller 
flexlinjer. Frekvensen fastsættes ud fra behov. Lokal-
nettet indeholder også bustrafik i byområder herunder 
Frederikshavn bybus.

Lokal-nettet implementeres ved NTs køreplanskifte som-
mer 2015, og konkrete elevdata på folkeskoleelever, ud 
fra den gældende skolestruktur ved kørselsstart, indhen-
tes i forbindelse med det efterfølgenden projektarbejde. 

Lokal-nettet skal planlægges ud fra følgende betjenings-
principper:

Serviceniveau for lokal-nettet
Frederikshavn Kommune er ifølge Folkeskolelovens § 26 
forpligtiget til at tilbyde befordring til elever som opfyl-
der lovens kriterier til at opnå befordring og til elever 
som ikke må færdes på veje som kommunen har vurde-
ret trafikfarlige. Lokal-nettet planlægges derfor ud fra at 
alle kørselsberettigede folkeskoleelever har kørsel til/
fra skole. Vurderingen af om en elev er kørselsberetti-
get foretages af kommunen, og afgøres efter den afstand 
der er mellem skole og elevens registrerede folkeregiste-
radresse. De tilladte afstandskriterier er fastsat i Folke-
skoleloven og varierer efter elevens klassetrin.

→ Lokal-nettet planlægges primært ud fra kørselsberet-
tigede elever. Dette for at opfylde Frederikshavn Kom-
munes lovmæssige forpligtigelser om befordring af kør-
selsberettigede elever.
 
→ Der tilbydes kørsel fra barnets folkeregisteradresse/
opsamlingsplads og til skole, i såfald eleven er tilknyttet 
distriktsskolen. Der tilbydes kørsel efter endt undervis-
ning på skoledage (inkl. lektiecafe). Der tilbydes kun kør-
sel mellem skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske 
uden etablering af særskilt befordring og dermed uden 
merudgift for kommunen.

→ En elev er kørselsberettiget og tilbydes kørsel på sko-
ledage, hvis eleven går på distriktsskolen og hvis afstan-
den mellem hjem og skole er mere end:

• 0-3 klasse : 2,5 km
• 4-6 klasse : 6,0 km
• 7-9 klasse : 7,0 km
• 10 klasse : 9 km

→ Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun 
afstanden ad nærmeste offentligt tilgængelig vej eller 
sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel 
eller knallert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller 
udgang) og den nærmeste indgang til skolens område.

→ Frederikshavn Kommune tilbyder ikke kørsel til/fra 
ungdomsskoler, foreninger, friskoler, privatskoler og ef-
terskoler, med mindre det kan indpasses i planlægnin-
gen uden at tilføre væsentlige ekstra omkostninger.

→ Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kom-
munalbestyrelsen etableret befordring må normalt ikke 
overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. 
Dog tilstræbes i Frederikshavns Kommune en ventetid 
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på 10 min inden indringning og 10 min efter endt skole-
tid på folkeskolerne.

Trafikfarlige veje
Der er i Frederikshavn Kommune skoleveje som er er-
klæret trafikfarlige skoleveje. Det er kommunen der vi-
siterer elever til befordring grundet trafikfarlig vej. Afgø-
relsen træffes på grundlag af skøn over de trafikfarlige 
forhold på skoleveje, elevens alder og udviklingstrin mv. 
I forbindelse hermed indhentes udtalelse om vejens far-
lighed fra politi og myndighed.

→ Elever bosiddende på en trafikfarlig vej eller som skal 
krydse en trafikfarlig vej på vejen mellem skole og hjem, 
tilbydes kørsel hvis de går på distriktsskolen.

→ Der er pt. et arbejde i gang i kommunen der kigger på 
de trafikfarlige skoleveje, og som løbende genvurderer 
kommunens trafikfarlige veje.

Åben eller lukket kørsel
Frederikshavn Kommune har, i september 2014, indstil-
let om politisk accept til at der arbejdes med åbning af 
kommunens lukkede skolebusser. 

→ Der skal tages politisk stilling til en åbning af de luk-
kede skoleruter, så de kan indarbejdes i det åbne kol-
lektive trafiknet.

Planlægning af den enkelte rute
Den enkelte rute i lokal-nettet tilrettelægges efter fol-
keskolerne med tilhørende skoledistrikter og de kør-
selsberettigede elever. Men dette betyder ikke at alle 
elever samles op ved adressen. For at kunne ruteopti-
mere bedst muligt er det tilladt at den enkelte elev selv 
transporteres til nærmeste stoppested, mødeplads eller 
vinkestrækning. Her laves en individuel vurdering, hvor 

det tilstræbes at eleven maksimalt går/cykler halvdelen 
af afstandskriteriet for elevens klassetrin.  

→ Ruterme tilstræbes som udgangspunkt planlagt ud fra 
at de kørselsberettigede elever må gå/cykle følgende af-
stande (halvdelen af afstandskravene) mellem hjem og 
stoppested, mødeplads og vinkestrækning:

• 0-3 klasse : 1,25 km
• 4-6 klasse : 3,0 km
• 7-9 klasse : 3,5 km
• 10 klasse :  4,5 km

→ Der vil i projektarbejdet og planlægningen i projektet 
blive taget udgangspunkt i skolestrukturen i Frederiks-
havn kommune fra 2015/16. Der er i forbindelse med en 
tidligere skolestrukturændring lavet en særordning for 
elever i Voldsted om transport til valgfri skole. Det anbe-
fales at denne ordning ophæves, og at der ikke etableres 
nye særordninger i forbindelse med implementering af 
en ny skolestruktur.

→ Der laves en analyse af mulighederne for at benytte 
en mere fleksibel betjeningsform på lokal-nettet eksem-
pelvis telebusser, flexlinjer, fast rutekørsel eller Flextra-
fik.

Frekvens på Lokal-nettet
Der tilbydes morgen- og hjemkørselstidspunkter til den 
enkelte skole tilpasset den nye heldagsskole, og antal-
let af hjemkørsler skal, som udgangspunkt, samles på så 
få afgange som muligt. Yderlige afgange på den enkelte 
rute vurderes ud fra koblingsmuligheder til stam-nettet, 
potentiale til pendlere og andre brugere og økonomi.

→ Der er som minimum 1 morgenafgang og 2 eftermid-
dagsafgange for skoler med 0-9. klassetrin (tilpasset hel-

dagsskolens tidspunkter).

→ Skolerne og andre institutioner skal tilpasse mødeti-
der til bustiderne (indenfor intervallet 7:45 - 8:15), hvis 
der herved kan opnåes en større koordinering af ruterne 
i lokal-nettet.

Køre- og ventetider 
For folkeskoleeleverne er det gældende at køretiden 
mellem stoppested, mødeplads eller vinkestrækning til  
skole/hjem ikke må overstige 1 time pr. vej. Herudover 
kan der opleves ventetid på skolerne før/efter ankomst/
afgang for busserne og inden/efter ringetiderne.

→ Køretiden mellem skole og hjem inkl. skift (nærme-
ste stoppested, mødested eller vinkestrækning) må ikke 
overstige 1 time for folkeskoleelever.

Betjening i byerne (Hovedbyerne)
Frederikshavn har som den eneste by i Frederikshavn 
Kommune et fungerende bybus-system. Frederikshavn 
har med sin pladsering og status i kommunen mange 
busser der dagligt anløber byen og fungerer herved som 
det overordnede koordineringspunkt i stam-nettet, og er 
og vil fortsat være godt betjent af buskørsel.

→ Der foretages en analyse af bybuskørslen i Frederiks-
havn hvor der vurderes på bla. passagertal, brug over 
dagen og benyttede/ikke benyttede stoppesteder i byen. 
Her vurderes også på om der i bybussystemet kan benyt-
tes andre og mere flexible løsninger, eventuelt suppleret 
med kørselsordninger fra Flex-nettet, og om stam-nettet 
i højere grad kan benyttes af bybus kunderne.

→ Der foretages en analyse af relevansen af at etablere 
en bybus i Skagen i sommerperioden
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Flex-nettet

Flex-nettet dækker hele Frederikshavn Kommune og 
indeholder forskellige fleksible ordninger til definerede 
brugergrupper; hos NT defineret som Flextrafik. De pri-
mære målgrupper for flex-nettet er borgere med ingen 
eller begrænset adgang til kollektiv bus- eller togtrafik 
og/eller bruger i den kommunale specialbefordring. En 
stor del af kørslen i flex-nettet er visiteret kørsel (bort-
set fra Flextur og Flexlinje) dvs. kørsel hvor brugeren skal 
godkendes (visiteres) af Frederikshavn kommune til at 
benytte kørselsordningen. Kørslen udføres i dag udeluk-
kende via NT. Det er de åbne ordninger samt Flexskole 
der behandles i Trafikplanen.

Frederikshavn kommune gennemførte i 2013 et projekt 
omkring visiteringen til kørslen, som satte fokus på kom-
munens organisering af kørslen og visitationsprocedurer 
i forbindelse med kørslen. Projektet blev udført i samar-
bejde med Frederikshavn Kommune, NT og en ekstern 
rådgiver og med stor inddragelse af kommunens med-
arbejdere. 

Udgangspunktet for projektet var den nuværende visi-
tationspraksis i kommunen og formålet var at udpege 
besparelses- og effektiviseringspotentialer i visiteringen 
med efterfølgende udarbejdelse af nye kvalitetsstandar-
der (serviceniveau for kørslen) og procedurebeskrivelser 
til visiteringen. Disse standarder og procedurer med re-
levans for skolekørslen vil blive implementeret gennem 
nærværende projekt. De øvrige medtages ikke i dette 
projekt.

Serviceniveau for flex-nettets åbne kørsels-
ordninger

Flextur
Flextur kan benyttes af alle og bringer kunden fra adres-
se til adresse i Nordjylland. Der køres den kortest mu-
lige vej i forhold til de kunder, der har bestilt kørsel med 
maks. 100 % omvejskørsel for den enkelte for at opnå 
samkørsel. Ordningen tilbydes alle dage fra 6-23. Flex-
turen kan tidligst bestilles 14 dage før og senest to timer 
inden afgang. Brugertaksten fastsættes af kommunen 
ud fra 3 mulige niveauer (høj, mellem og lav takst) hvor 
kommunen bidrager med de resterende kørselsudgifter.
Visionen med Flextur er at tilbyde borgerne et fuldt 
dækkende kollektivt trafiknet på de steder og tidspunk-
ter, hvor de store busser og tog ikke kører.

Flextur har oplevet stor fremgang i Nordjylland siden 
2010. Produktet er blevet markedsført og brugt som 
adresse-til-adresse-kørsel, når kunderne ikke har kunnet 
benytte den almindelige kollektive trafik. Da de nordjy-
ske kommuner og regionen har en stor andel af kørslen 
med visterede borgere i Flextrafik, har det givet mulig-
hed for at tilbyde Flextur til en fornuftig driftsomkost-
ning.

Flextur er i dag udbredt til de 11 kommuner i Nordjyl-
land. Fra 2007 til 2010 er der ca. 10 gange så mange pas-
sagerer, der bruger Flextur, hvilket svarer til ca. 100.000 
passagerer. Samtidig er der også sket en mindre stigning 
i koordinationsgraden i og med, at flere bruger ordnin-
gen, og turene derfor kan koordineres bedre.

Omprioriteringen af ressourcerne fra lokalnettet til 
Flextur (som følge af Kollektiv trafikplan for Nordjylland 
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2009-12) har været et økonomisk plusstykke. Beregnin-
ger viser, at prisen pr. passager på de nedlagte ture i lo-
kalnettet i gennemsnit var 67 kr. Udgiften til Flextur er 
gennemsitligt 32 kr. pr. passager. Kommunerne har altså 
sparet ca. 50 % pr. passager i de nedlagte lokalruter.

I forbindelse med NTs Kollektive trafikplan for 2013-16 
forventes følgende forbedringer på flextur gennemført:

• Flextur på tværs af kommunegrænser
• Flextur i Rejseplanen.dk
• Elektronisk betaling og trafikinformation
• Kun Flextur, hvis ingen bus eller tog

Flextur tilbydes i dag til borgerne i Frederikshavn Kom-
mune til mellemtakst 5 kr/km bortset fra kørsel inden for 
Frederikshavn bygrænse hvor taksten er 12 kr/km. 

Flextur kan, ud fra et økonomisk aspekt, med fordel an-
vendes som erstatning for bustrafik i tyndt befolkede 
områder og/eller på tidspunkter hvor den ordinære bus-
trafik ikke er i drift.

→ Der laves en analyse af om Flextur i højere grad kan 
bruges som et element i planlægningen af det samlede 
kollektive trafik net og en analyse af fordele og ulemper 
ved en evt. takstjustering.

Flexlinje
En flexlinje er en forholdsvis ny kørselsordning ved NT, 
og er et mix mellem flextur og en lokal bus/telebus. En 
flexlinje dækker et afgrænset område hvor der er ind-
lagt et antal mødepladser, hvor det er muligt for kunden 
at bestille kørsel til og fra. Flexlinjen har typisk afgang 
1 gang pr. time, og turen planlægges via NTs flextrafik-

system fra time til time og ud fra de mødepladser der 
er bestilt kørsel til/fra i den respektive time. En tur med 
flexlinjen skal bestilles af kunden selv, via NTs Call Center. 

→ Der foretages en analyse af om flexlinje som kørsels-
ordning med fordel kan implementeres i Frederikshavn 
kommunen evt som erstatning for bybus trafik eller lo-
kalbus trafik eller evt. udvikles til et produkt der kan til-
godese pendlerne i de tyndt befolkede områder af kom-
munen.

Flexskole 
Flexskole er hvad der i flextrafikken kaldes fast kørsel, 
som betyder kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter, 
hvor flere elever kan kører sammen i samme vogn.

Flexskole dækker over en kørselsordning som varetager
kørsel af børn med et særligt fast kørselsbehov, og hvis 
transportbehov ikke kan løses af traditionel kollektiv tra-
fik. Eleverne visiteres til kørselsordningen enten af sko-
leforvaltningen i bopælskommunen eller den respektive
skole, eleven går på. Flexskole kan fx varetage kørsel af 
specialskoleelever til/fra hjem/skole/SFO, kørsel til/fra 
afl astningsinstitutioner eller elever, der skal til/fra skole, 
hvor de lovmæssige krav om maksimal afstand til kollek-
tiv trafik ikke er overholdt eller hvor eleven er visiteret til 
kørsel grundet trafikfarlige skoleveje.

Kørselsordningen befordrer som udgangspunkt elever 
til/fra specialskoler og -klasser. Der er dog et potentiale 
ved at bruge flexskole til at befordre elever bosat langt 
fra ruten for den ordinære skolebus.

→ I planlægningen af lokal-nettet vil der blive analyse 
af potentialet ved at samkørsels- og koordineringsmulig-

hederne mellem primært lokal-nettet og flexskole ord-
ningen. 
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Så mange bruger den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune

Påstigere på årsbasis i den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune
Bybusnettet i og omkring Frederikshavn
Lokalruter i Frederikshavn Kommune
Det fælleskommunale net
Det regionale (og statslige) net

Påstigere på årsbasis på bybusnettet i og omkring Frederikshavn

402.000
18.000

168.000
890.000

1.478.000
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22.000 28.000 98.000 22.000 27.000 112.000 46.000 29.000 14.000 4.000

Påstigere på årsbasis i Frederikshavn Kommune på de fælleskommunale ruter Lokalruter, på årsbasis *
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74 75 77 215 225 228 808 21

26.000 13.000 81.000 15.000 24.000 9.000 11.000 7.000

Påstigere på årsbasis i Frederikshavn Kommune på regionale ruter og tog
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73 78 216 973X 79 DSB
161.000 62.000 3.000 135.000 389.000 140.000

* - Alle tal er opgjort på 2013-niveau. Tallet for rute 21 er dog et estimat, da ruten er oprettet pr. august 2014.
DSB-tal er hentet fra Vesttællingen i 2011, da 2012 var et meget atypisk år og DSB's 2013-tælling endnu ikke foreligger.

Denne tabel viser udelukkende påstigere i Frederikshavn Kommune
Ved sammenligning Skagensbanen og DSB; da alle Skagensbanens stationer ligger i Frederikshavn Kommune tælles
passagererne som påstigere i Frederikshavn Kommune både i den ene og anden retning, mens rejsende med DSB kun
tælles i én retning, da langt de fleste rejser med DSB foregår enten til eller fra en station udenfor kommunen.

* - Alle tal er opgjort på 2013-niveau. Tallet for rute 
21 er dog et estimat, da ruten er oprettet pr. august 
2014. 

DSB-tal er hentet fra Vesttællingen i 2011, da 2012 var 
et meget atypisk år og DSB’s 2013-tælling endnu ikke 
foreligger.

Denne tabel viser udelukkende påstigere i Frederiks-
havn Kommune. 

Ved sammenligning Skagensbanen og DSB; da alle 
Skagensbanens stationer ligger i Frederikshavn Kom-
mune tælles passagererne som påstigere i Frederiks-
havn Kommune både i den ene og anden retning, 
mens rejsende med DSB kun tælles i én retning, da 
langt de fleste rejser med DSB foregår enten til eller 
fra en station udenfor kommunen.
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De 50 populæreste destinationer i Frederikshavn Kommune

Navn Byområde Påstigere på årsbasis (2013)

Frederikshavn St. (tog) 295.000

Frederikshavn Busterminal 229.500

Sæby Busterminal 123.600

Skagen St. (tog) 90.800

Frederikshavnsvej (tog) 46.300

Rådhuspladsen Frh. 41.300

Aalbæk St. (tog) 39.000

EUC + Martec Frh. 31.400

Østervrå Torv 30.700

Frederikshavn Gymnasium 25.200

Strandby St. (tog) 21.900

Rimmenstorvet Frh. 20.400

Ravnshøj Skole 20.400

Jerup St. (tog) 19.400

Sæby Nord (Viking) 13.000

Nyholmstrand Frh. 12.000

Kulturøen Sæby 11.800

Privatskolen Frh. 11.000

Nordens Allé Sæby 10.300

Havnepladsen Frh. 10.300

Frydenstrandskolen Abildvej Frh. 8.900

Thorshøj 8.600

Bangsbostrand Kirke Frh. 8.100

Visbergsgade Frh. 8.000

Dybvadhallen 8.000

Bangsbostrand Skole Frh. 7.500

Hørby (Enebærvej) 7.400

Dybvad (Anlægsvej) 6.800

Stensnæsskolen Voerså 6.200

Gærum Skole 5.800

Syvsten Kro 5.800

Skærum 5.700

Fregatvej Frh. 5.400

Provst Dreslers Vej Frh. 5.300

Røllenvej Syvsten 5.300

Kvissel St. (tog) 5.300

Markedsvej Frh. 5.200

Trøderup 5.000

Bangsbovej Frh. 4.800

Møllehuset Frh. 4.500

Hulsig St.(tog) 4.500

Sofievej Frh. 4.400

Produktionsskolen Elling 4.300

Kvissel Torv 4.300

Engparken Frh. 4.200

Voerså (Albækvej) 4.100

Præstbro (Smedevej) 4.100

Svømmehallen Frh. 4.000

Gærum Syd 4.000

Buen Frh. 3.700
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NOTAT 

 

Oprettet: 01/09/14 

Senest revideret: 27/10/14 

Ref.: AF/GC 

Modtager: Frederikshavn Kommune 

 

 

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune 

 

Indledning: 

Der er som kommune mulighed for at udbyde og administrere skolekørsel som lukkede skoleruter udenom 

trafikselskabet, via egne udbud og med egen administration. En lukket skolerute må kun benyttes af den 

borgergruppe ruten er tiltænkt, og det er derfor ikke tilladt at medtage andre passagerer på de lukkede ruter.  

 

Ønsker en kommune at benytte lukket kørsel, men ikke selv stå for udbud og administration, så er det også 

muligt at have lukkede ruter via trafikselskabet. Sidstnævnte har Frederikshavn Kommune på nuværende 

tidspunkt valgt at gøre for en del af skolekørslen i kommunen.  

 

Frederikshavn kommune har igangsat et projekt om udarbejdelse af en kollektiv trafikplan for Frederikshavn 

kommune, hvor en del af projektet er en effektivisering af det nuværende rutenet. For at opnå den største 

mulige effektiviseringsgevinst, vil det være oplagt at indarbejde det lukkede system i det åbne rutenet. 

 

Der kan dog både være en række fordele men også en række ulemper ved at åbne det lukkede net. 

Nærværende notat er en analyse af fordele og ulemper ved at beholde en del af skolebuskørslen i 

Frederikshavn Kommune som lukket kørsel.  

 

 

Summering: 

 

Fordelene ved lukket kørsel er:  

 

 De lukkede ruter kan justeres løbende, så bussen kun betjener kørselsberettigede elever.  

 Ture kan afbestilles ved eks. temadage og lign. 

 Da kundekredsen er "snæver" kan der hurtigt informeres omkring ændringer på kørslen 
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 Kørslen kan tilpasses til temauge, skolefest, ændret skoleskema osv. Nogle skoler benytter denne 

mulighed, andre stort set ikke.  

 

Ulemperne ved lukket kørsel er: 

 

 Uens serviceniveau for borgerne i Frederikshavn Kommune da borgere i nogle områder begrænses i 

adgang til bustrafikken 

 Uddannelseselever og lejlighedsvise rejsende kan ikke benytte lukkede ruter 

 Dobbelt kørsel kan forekomme, dvs. det åbne og det lukkede net kan dække samme geografiske 

område 

 Ikke-kørselsberettigede elever kan benytte ruterne, men ruterne tilrettelægges ikke efter deres behov 

 For de ruter der betjener grundskole og overbygningsskole kan ændringer pga. temauger osv. på den 

ene skole give ulemper for kørslen på den anden skole 

 Forskellige billetformer alt efter om der rejses i det åbne eller det lukkede system 

 Forskellig takst for de ikke kørselsberettigede elever alt efter om de rejser i det åbne eller det lukkede 

system 

 Økonomiske koordinerings gevinster ved sammentænkning af lukkede skolebusruter og det åbne net 

kan kun opnås, hvis begge rutetyper køres i det samme system.  
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Illu. 1: Kortet viser den lukkede kørsel med rutenumre i Frederikshavn Kommune pr. Sep. 2014 
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Illu. 2: Kortet viser det åbne kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune samt kommunens deltagelse i NT 

Flextrafik. Begge pr. sep. 2014. 
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Åben eller lukket kørsel - hvad er det bedste tilbud til borgerne? 

Lukkede skolebusruter er ikke tilgængelige for andre borgere end skoleelever. Dette medfører en udfordring i 

forhold til en overordnet vision om at have et bredt tilbud om kollektivt trafik til alle og om at få flere borgere 

til at benytte den kollektive trafik. Illustration 1 og 2 viser den nuværende betjening af lukket og åben kørsel i 

Frederikshavn Kommune. Her ses tydeligt en variation i den åbne og den lukkede trafik, fordelt i kommunen.  

 

Hvis de lukkede skoleruter åbnes, kan de to net sammentænkes. Det giver mulighed for at give en 

harmoniseret service som kan benyttes af alle, samt der kan være en økonomisk gevinst ved at fjerne ”dobbelt 

kørsel”. Åbne ruter giver således en større mobilitet for alle borgere i Frederikshavn Kommune. 

 

Fordele og ulemper i forhold til planlægningen af ruterne 

I Frederikshavn Kommune planlægges de lukkede ruter efter en grundrute, som lægges efter de 

kørselsberettigede elever. Det er samtidig bestemt, at ikke-kørselsberettigede elever også må benytte ruterne.  

Fordelene ved den lukkede kørsel er at fleksibiliteten i planlægningen af lukkede ruter er højere end ved åbne 

ruter som planlægges og administreres af trafikselskabet. Dog tilgodeser denne fleksibilitet kun de 

kørselsberettigede elever. Er du ikke kørselsberettiget der gerne vil benytte en lukket rute, vægtes dine behov 

ikke i planlægningen, og du kan risikere at bussen på nogen dage slet ikke kører eller ruten pludselig ligges om 

uden at tage hensyn til dig. 

 

På de åbne ruter skal alle ture på køreplanen være tilgængelige på alle de dage ruten kører. Dvs. turene skal 

også køre, selvom skolerne ikke har brug for dem pga. temauge eller lign. da der kan være andre kunder (ikke 

kørselsberettigede elever, uddannelsessøgende, pendlere, ældre mv.) der ønsker at benytte bussen.  

 

Det er i det åbne system muligt for skolen at "bestille" ekstra ture til eks. temadag eller lign. via kommunen og 

NT, men skolen skal være indstillet på selv at betale for denne kørsel (idet kommunen senere kan sende en 

regning baseret på oplysninger fra NT) 

 

 

Fordele og ulemper i forhold til billettering 

Kørselsberettigede elever får buskort udstedt på skolen til den rute, de bor langs. Det er ens for børn både 

langs lukkede og åbne ruter. Børn langs lukkede ruter kan kun benytte skolekortet i den lukkede rute, mens 

børn med et skolekort til en NT-rute på den måde har en grundbillet til øvrig NT-kørsel. 

De ikke-kørselsberettigede elever må i Frederikshavn Kommune gerne benytte busserne (både de åbne og 

lukkede), men skal betale for at komme med.  

I det åbne net betales der med almindelig rejsehjemmel til gældende NT-takster. På det lukkede net kan de 

ikke-kørselsberettigede købe månedskort på skolen. Pt. har kommunen valgt en takst på 92,50 kr. pr. måned 

for de ikke kørselsberettigede elever (½ pris ift. et NT-skolekort til to zoner). Kommunen begynder desuden i 

løbet af efteråret 2014 at sælge enkeltdagsbilletter og 10-turskort for at imødekomme behovet for lejlighedsvis 

kørsel (legekammeret eller brug af bus ved dårligt vejr). Denne salgsadministration vil kommunen helt kunne 

slippe for, hvis ruterne åbnes op. 
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Kan de nye kunder være i bussen? 

Ved en eventuel opåbning af det lukkede system vil der blive set på passagertallene for både de lukkede ruter 

og de åbne ruter. Dette for at sikre når et eventuelt nyt system går i drift, så vil alle have en plads i bussen. 

 

Bemærkninger til økonomi: 

En typisk skolebusrute kører f.eks. 1 morgentur og 2 - 4 hjemkørsler, hvilket giver en gennemsnitlig daglig 

køretid på ca. 3 timer. For driften i Frederikshavn Kommune er der generelt ikke nogen prisforskel for den 

iværksatte kørsel, om den er åben eller lukket, da der i en udbudssituation stilles samme krav til busser på 

lukkede skolebusruter som til busser på mindre skolebusruter i NT-regi. En skolebusrute (åben eller lukket) 

koster i gennemsnit mellem 300.000 og 500.000 kr. på årsbasis.  

 

Derfor er det gennem administrationsomkostningerne, der er en direkte besparelse at finde ved en åbning af 

de lukkede ruter. Administrationsomkostningerne til åbne ruter er ca. 25 kr./køreplantime, mens der i det 

lukkede system betales ca. 50 kr./tur.  

 

Rejsekortudstyr: 

Åbnes de lukkede skoleruter op, kommer der krav til billetteringsudstyr på de åbne ruter. NT afholder 

udgifterne til indkøb af udstyret og Frederikshavn afholder udgifterne til installationen. Dette er en 

engangsinvestering på ca. 8.000 kr. pr. bus. 

 

 

 

Aalborg, 18. september 2014 

 

Gitte Christensen & Annika Fredenstrand 

Trafik & Rådgivning 

Nordjyllands Trafikselskab 



TILLÆGSNOTAT  
Til ”Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune – 29. sep. 2014” 
 
På opfordring af Frederikshavn Kommune redegøres der i dette notat for de administrative 
omkostninger på lukket og åben kørsel samt forskellene i planlægningsprocedurerne for åben og 
lukket kørsel. 
 
Administrationsomkostninger 
 
Administrationsomkostningerne for den lukkede kørsel er: 35 Kr. pr. sammenhængende tur 
 
Administrationsomkostninger i alt for den lukkede kørsel i køreplanåret 2014/15:  129.660 Kr. 
(9 ruter i alt) 
 
Administrationsomkostningerne for den åbne NT kørsel (B/T kontrakter) er: 24,35 Kr. pr. køreplantime 
Der er i køreplanåret 2014/15 estimeret med 6419 køreplantimer på de 9 lukkede ruter i Frederikshavn. 
 
 
Til sammenligning, hvis de lukkede ruter åbnes op og kørselsomfanget forbliver det samme, så vil 
administrationsomkostningerne være: 
 
Administrationsomkostninger i alt for åbne kørsel i køreplanåret 2014/15:  156.305 Kr. 
(9 ruter i alt) 
 
Ved åbne ruter er der i administrationsomkostningerne medregnet eksponering af køreplaner på NTs 
medier og ruterne kan fremsøges på www.rejseplanen.dk. NT eksponerer ikke lukkede ruter og lukkede 
ruter kan ligeledes ikke fremsøges på rejseplanen. 
 
Øvrige udgifter 
Ved åbne ruter betaler der en øvrig udgift til billetteringsudstyr, som betales via NTs normale 
fordelingsprincipper. 
 
Omkostningerne pr. rute der åbnes op er dags dato:    48.000 Kr./år 
 
Afholdelse af udbud 
Til de lukkede ruter tilkommer en udgift for afholdelse af ekstraordinært udbud på 62.000 kr. pr. udbud. 
Afholdelse af udbud for de åbne ruter er medtaget i administrationsomkostningerne på de åbne ruter.   
 
 
Indtægter 
Der er i en lovændring fra 3. juni 2014 til Lov om trafikselsskaber vedtaget at: 
(I § 5 indsættes efter stk. 1 som nye stykker) 
 
»Stk. 2. Den enkelte kommune kan for ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om 
folkeskolen, beslutte, at der kan medtages andre passagerer. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og 
der må ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten. 
 
Der må fremover derfor gerne medtages andre kunder end kørselsberettigede elever på de lukkede ruter, 
men der må ikke tages betaling fra disse kunder. Åbnes systemet op, kan der opkræves betaling fra alle.  



Estimat på indtægter ved åbning af ruter 

Gennemsnitsudgift køreplanår 2014/15 for de lukkede ruter i Frederikshavn:        -433.000 kr./rute                  

                                                           

Estimeret ekstra indtægt*, hvis ruterne åbnes op og ikke-kørselsberettigede køber billet / buskort i NT-

systemet                                                        + 65.000 kr./rute* 

Udgift til billetudstyr                                                                                                                         - 48.000 kr. pr. bus 

(normalt en bus pr. rute)             

Den samlede udgift for hver rute estimeres således at falde med 17.000 kr. pr. rute, når ruterne åbnes op, 

primært fordi de ikke-kørselsberettigede vil komme til at betale ca. dobbelt så meget for NT-kort som for 

kort til de lukkede ruter. 

* - indtægten estimeres egentlig til 130.000 pr. rute, men ½ er modregnet, som Frederikshavn kommune i 

dag skønnes have i indtægt fra de lukkede ruter. 

 
Koordinering af ruter 
Frederikshavn Kommune har et behov for at spare på den samlede økonomi til kollektiv trafik. Det er ikke 
de administrative omkostninger der er alt afgørende for at der kan findes en besparelse. Gennem 
udarbejdelse af den kollektive trafikplan for Frederikshavn Kommune bliver der søgt at effektivisere det 
samlede net i kommunen. Hvis det skal blive muligt at opnå den besparelse kommunen ønsker, så er det 
ikke i de administrative omkostninger de største besparelser kan findes. Det er ved at sammentænke, 
koordinere og effektivisere det samlede net og forhåbentlig skære ned på det samlede antal busser i vi 
sender på vejene i kommunen. Hvis denne øvelse skal lykkes er de lukkede ruter en vigtig brik, og det 
kræver at vi arbejder med muligheden for at ruterne kan laves til åben kollektiv trafik, som kan figurere 
som en del af det samlede net i kommunen. 
 

Planlægningsprocedurer 
 
Gælder for både åbne og lukkede skolebusruter 

 Behov for større omlægninger (skolestruktur) skal gerne meldes ind i god tid løbet af efteråret, inden 
ændringen skal træde i kraft, ideelt set i forbindelse med NT's høring af kommunerne i september / oktober 
måned. Hvordan processen derefter ser ud, hvis der er strukturelle ændringer (som nu til august 2015) 
aftales mellem kommunen og NT. 

 Et normalår er der en indberetningsfrist til NT for mindre skolebusruter (åbne som lukkede) ca. d. 15. april 
for ruteændringer. Analysen af, om der skal foretages ruteændringer foretages af kommunen og gøres på 
baggrund af de elevlister, skolerne kan levere efter indskrivningsfrist ca. 1. februar. 

 Enkelte akutte ændringer for skoler, som ændrer ringetider / kørselsbehov på et sent tidspunkt i processen 
eller for elever, der dukker op i løbet af et igangværende skoleår et sted hvor bussen i forvejen ikke kører, 
gennemføres af NT, hvis det er praktisk muligt. 
  
Forskelle mellem åbne og lukkede skolebusruter 

 På ingen af busrutetyperne kan der foretages dag-til-dag ændringer. Der er altid 14 dages produktionstid, 
medmindre andet aftales. 



 Er der ændringer til de åbne ruters grundkøreplan, som er aftalt med kommunen i løbet af høringen i 
efteråret, lægger NT ny køreplan ud til høring ved bl.a. skolerne i januar måned. Ved de lukkede ruter 
bestemmer kommunen selv og har også administrationen omkring at få skolerne hørt. 

 På de åbne ruter er det ikke muligt at aflyse ture, hvis skolen en given dag slipper elever ud på andre 
tidspunkter end det forudsatte. (Meromkostningen for dette er generelt marginel, da det handler om 
meget få skoledage pr. år.) 

 På åbne ruter køber forældre selv måneds- / rejsekort til de elever, som ikke er kørselsberettigede.  
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Grøn ordning inden for vindmølleplanlægning - oplæg
til administrationsgrundlag

Sagsfremstilling
I december 2011 vedtog Frederikshavn Kommune en vindmølletemaplan med
henblik på at udlægge arealer til opstilling af vindmøller. I flere af disse områder er
der nu opstillet og nettilsluttet vindmøller, og kommunen har derfor adgang til midler
i en ”Grøn Ordning” hos Energinet.dk.

Den grønne ordning er et resultat af ”Lov om fremme af vedvarende energi”, der er
vedtaget af regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008.
Ordningen har til formål at fremme accepten af vedvarende energi.

Ordningen medfører, at kommunen opsparer et beløb svarende til 88.000 kr. pr.
MW vindmølleenergi, der nettilsluttes i kommunen. Beløbet øremærkes til
kommunen, og det er kommunen, der i sidste ende ansøger Energinet.dk om
udmøntning af midlerne. Frederikshavn Kommunes udbetalingsramme hos
Energinet.dk er pt. 1.408.000 kr., som udgør beløbene opsparet ved nettilslutning
af vindmølleprojekterne ved Højstrup og Kragelund.

Der kan søges om midler hos Energinet.dk til følgende formål:

Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen
og

Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at
fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Til administration og proces omkring ansøgningerne til Energinet.dk har Center for
Teknik & Miljø udarbejdet et oplæg til administrationsgrundlag, der findes som bilag
til dagsordenen.

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

1. oplæg til administrationsgrundlag for Grøn Ordning godkendes.

2. oplægget efterfølgende præsenteres for Distriktsudvalget.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. november 2014
Indstillingen tiltrædes, dog således at lokalområdet udvides til 10 km og at mindst
80 % af midlerne anvendes inden for lokalområdet. Antallet af medlemmer i
arbejdsgruppen reduceres.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014
Plan- og Miljøudvalgets indstilling tiltrædes med bemærkning om, at projekter i
vindmøllernes nærområde får en fortrinsstilling.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. november 2014
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Flemming Rasmussen, i stedet mødte Poul Sørensen.

Bilag

 Åben sag
 Sagsnr: 14/4359
 Forvaltning: CTM
 Sbh: LEMR
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Projektbeskrivelser – Grøn Ordning               17.11.2015 

Ansøgningsrunde efterår 2015.  

 

1.  

Titel:  Projekt Sæby Sydstrand – kystfiskeplads og natursti i Professorens Plantage 

Ansøger:  Frederikshavn Kommune v. Center for Park og Vej 

Ansøgte beløb: 212.622,- kr.  

Samlet projektbudget: 432.897,- kr. 

 

 

 

Projektbeskrivelse 

Syd for Sæby smelter skoven og Kattegat sammen omkring Professorens Plantage i en unik og spændende 

natur med skov, hede og den fiskerige kattegatkyst ved Solsbækken. 

 

Området er meget besøgt af lokale, lystfiskere og turister, men lider under mangel af sammenhængende 

stiforbindelser, faciliteter og information omkring områdets muligheder for friluftsliv. 

 

Der er i dag 2 etablerede p-pladser med adgang til havet samt et antal selvetablerede små trampestier i 

området. Men der er ikke noget planlagt og veletableret stisystem, der forbinder områderne i en sydnordlig 

retning. En sådan forbindelse vil give publikum, turister og sommerhusgæster mulighed for at 

benytte den fantastiske skov, strand og natur i området og dermed udvikle de rekreative muligheder og 

turismepotentiale i området. 

 

Projekt Sæby Sydstrand har til formål at forbedre offentlighedens adgang til naturen og styrke kystfiskeriet 

ved kattegatkysten og danne spændende rekreative muligheder, som kan være med til at skabe en større 

viden og forståelse for natur, landskab, miljø og klima samt realisere kommunens vækstspor oplevelse og 

turisme. Formidlingsmæssigt vil der blive skabt et tema om vind i forhold til møller (vindkraft), havet 

(vindretning, opskylning og rav), kystudvikling, stabilitet i skoven ift. vind, vind og trækfugle. 

 

Projektet er et samarbejde med de lokale foreninger i området og Frederikshavn Kommune, og har en 

samlet værdi på 433.000 kroner, hvoraf der søges VE midler fra Grøn Ordning på 212.622 kroner, svarende 

til 50 procent af udgifterne. 

 

Konkret vil projektet realiseres ved at skabe: 

 

Solsbæk Stien: Rekreativ natur- og motionssti i Professorens Plantage 
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1) Et 3 kilometer langt sammenhængende stiforløb i Professorens Plantage 

 

 a. Herunder vil DCH’s klubhus udendørsarealer forbedres, så det kan indgå som 

 madpakkehus på stien. 

 b. Afmærkning af rutes samt opsætning af informationsstandere om naturen i området. 

 c. Opsætning af hundeagility-redskaber og udemotionsredskaber (”Flintstone Fitness” i 

 naturmaterialer) langs dele af stien. 

 

Adgang til naturen for sommerhusområderne Nørklit og Sønderklit 
2) Et 200 meter langt stiforløb, der forbinder sommerhusområderne Nørklit og Sønderklit med stien i 

Professorens Plantage. 

 

 a. Herunder opsætning af afmærkning og information på kommunens areal i Nørklit 

 b. Opsætning af udemotionsredskaber ved startstedet – ”Flintstone Fitness”  (na-

turmaterialer). 

 

Udvikling af kystfiskemulighederne langs Kattegat. 
3) Etablering af kystfiskeplads og faciliteter 

 

 a. Etablering af fiskerenseplads ved DCH’s klubhus 

 b. Adgang til toilet ved DCH’s bygning 

 c. Afmærkning af trampesti til havet 

 d. Opsætning af information om fiskemuligheder i området (DCH og Flakvej) 

 

Samarbejdspartnere 

 

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Civile Hundeførerforening Sæby, Grundejerforeningen Nørklit og 

Frederikshavn Kommune. 

 

 

 

Grundejerforeningen Nørklit 

v. formand Vagn Kraglund 

 

 

DCH Sæby 

v. formand Michael Brandenhoff 

 

Center for Park og Vej 

v. Birthe Dilling Berg 

Knivholtvej 15  

9900 Frederikshavn 

 

 

 

Nødvendige tilladelser 

 

Dele af projektet er afhængigt af, at der kan indhentes tilladelse og accept fra lodsejer (Naturstyrelsen) på 

deres tilstødende arealer. 

 - Etablering af sti fra Nørklit til Professorens Plantage (Naturstyrelsen) 

 - Genetablering af spang over Solsbæk (Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen) 
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Området 

Projektområdet ligger i udkanten af Sæby Syd, blot 4 kilometer fra møllerne ved Kragelund, som kan ses fra 

projektområdet. Herudover giver beliggenheden mulighed for at formidle Sæby Havvindmøllepark, såfremt 

projektet realiseres. 

 

Projektområdet omfatter et ca. 5 km2 stort kystnært området med skov, strand og sommerhuse, der 

strækker sig fra Flakvej i nord til Lyngså strand i syd. Området er beliggende 3 kilometer syd for Sæby og 4 

kilometer nordvest for Lyngså. Området huser herudover et stort sommerhusområde (Nørklit & Sønderklit) 

med mere end 500 grundejere, Professorens Plantage (kommuneskov), et Natura 2000 område (Solsbæk) 

samt badestrande ved Kattegat. 

 

Sommerhusområderne indenfor projektområdet er i dag meget attraktive og har et stort 

udlejningspotentiale. Det er især naturen og havet samt den nære beliggenhed til Sæby bys hyggelige 

havne-og købstadsmiljø. 

 

Formål 

Projektet har til formål at skabe en sammenhængende rekreativ infrastruktur i projektområdet samt 

formidle og oplyse om områdets natur og friluftsmuligheder og derigennem skabe en øget forståelse for 

naturen. 

En forudsætning for en bedre forståelse af naturen og klimaet er at man benytter naturen til forskellige 

formål jævnligt i form af løbeture, vandreture, fiskeri, overnatning, svampeture eller andet. 

Formålet med Projekt Sæby Sydstrand er at styrke adgangen til kattegatkystens naturområder syd for Sæby 

med så varierede faciliteter som muligt og dermed invitere flest mulige besøgende ud i områderne lige fra 

motionister, turister, lystfiskere og til de stille naturture. 

 

Gode faciliteter og infrastruktur er en forudsætning for at tiltrække folk og samtidigt for at planlægge 

færdslen i forhold til den værdifulde natur i området. Etableringen af faciliteterne (sti, fiskerenseplads, 

shelters, madpakkehus m.m.) i området vil blive kombineret med information om områdets natur og miljø i 

form af foldere, skiltning og guidede ture i området med fokus på naturen, fiskeri, havet og overnatning i 

det fri. 

 

Målgruppe 

Projektområdet ejes af Frederikshavn Kommune, Naturstyrelsen eller er offentlig vej, så der vil være 

offentlig adgang for alle til faciliteterne og stierne. De primære grupper er skovens og strandenes brugers, 

sommerhusejere (Nørklit og Sønderklit), lystfiskere, turister og børn, unge og voksne fra Sæby og opland. 
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2.  

Titel:  Energirenovering af Lyngså Boldklubs klubhus 

Ansøger:  Lyngså Boldklub 

Ansøgte beløb: 75.000,- kr. 

Samlet projektbudget: 128.000,- kr. 

 

 

 

 
 

 

Projektbeskrivelse 

Bestyrelsen ved Lyngså Boldklub har et brændende ønske om at energirenovere deres Klubhus. Klubhuset 

er opført i 1966, hvorfor energirenovering er tiltrængt. Dette påtænkes gjort ved følgende tiltag:  

 

1. Isolering af gulve i klubhusets sal og køkken.  

2. Udskiftning af huset nuværende varmekilde (oliefyr) til et mere energirigtigt alternativ (varmepumpe).  

 

Formål 

Det primære formål med projektets gennemførelse, er at Lyngså Boldklub fremadrettet kan spare på de 

løbende udgifter til drift af Klubhuset i forbindelse med en forventelig væsentlig energibesparelse. 

  

Målgruppe 

Klubhuset repræsenteres af ca. 80 brugere af huset (fodboldspillere, petanquespillere og motionister). Bru-

gerne repræsenterer næsten alle aldersgrupper og er primært fra Lyngså og oplandsbyerne omkring. 
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3.  

Titel:  Renovering af Kulturhuset Værestedet 

Ansøger:  Kulturhuset Værestedet 

Ansøgte beløb: 121.085,- kr. 

Samlet projektbudget: 301.585,- kr. 

 

 

 

 
 

  

Projektbeskrivelse 

Kulturhuset ”Værestedet er ejet og drevet af byens foreninger: Lokalhistorisk forening, Borgerforeningen 

og ”Vildbasserne”. Huset anvendes meget af de enkelte foreninger ved arrangementer, møder m.v. Desu-

den bruges huset som samlingssted to gange pr. uge af byens dagplejere. Også arrangementer for byens 

seniorer som foredrag, kulturelle indslag og social hygge, finder sted. Ikke mindst efter at Lyngsaas eneste 

detailforretning Købmandsgaarden er lukket, er Værestedet blevet ramme for byens aktiviteter. 

 

I huset er der nyere køkken og et dejligt renoveret lokale med plads til 40-45 personer. Yderligere er salen 

renoveret, således at der er plads til 90-100 personer. 

 

Det er bestyrelsens tanke, at huset i endnu højere grad skal blive byens forsamlingshus, og for at dette kan 

realiseres, bliver vi nødt til at forbedre garderobe- og toiletfaciliteter. Dette ikke mindst af hensyn til ældre 

og gangbesværede, der har det svært med adgangsforhold m.v. til de nævnte faciliteter.  

 

Bestyrelsen har yderligere haft fokus på bygningens energiforbrug. Ikke mindst udgiften til opvarmning 

(oliefyr) er en stor post i driften af huset. Udgiften har hidtil været i størrelsesorden 35-40.000,- kr. årligt. Vi 

har derfor været i kontakt med en energirådgiver der anbefaler at det gamle oliefyr udskiftes med et mere 

tidssvarende ”luft til vand varmepumpeanlæg”.    

 

Formål 

Der ønskes bedre adgangsforhold til toiletter og garderobe, ligesom det er et mål, at få nedbragt udgifterne 

til energi og vand.  

 

Målgruppe 

Byens foreninger og borgere.  
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4.  

Titel:  Idræt i det fri – hele året 

Ansøger:  IF Skjold Sæby  

Ansøgte beløb: 750.000,- kr. 

Samlet projektbudget: 4.687.500,- kr. 

 

 

 

 
 

 

Projektbeskrivelse 

IF Skjold ønsker med dette kunstgræsbaneprojekt at skabe rammerne for adgang til idræt i det fri – året 

rundt – døgnet rundt. 

 

En kunstgræsbane kan blive et aktiv for skoler, foreninger etc. i dagstimerne og støtte forudsætningerne for 

fortsat udvikling af fodbolden i en af kommunens største fodboldklubber IF Skjold og oplandsklubber, som 

mangler adgang til tidssvarende træningsfaciliteter i vinterhalvåret. 

 

Projektet omfatter et kunstgræsbaneanlæg der året rundt bevarer egenskaber sammenlignelig med en 

rigtig sommergræsbane. Det sikrer dels adgang til idræt i det fri uafhængigt af årstiden og dels forhindres 

idrætsskader forårsaget af knolede, mudrede eller frosne baner. 

 

Der vil være fri adgang til banen når den ikke anvendes af skoler og foreninger. Banen består af et belyst 

areal med opmærket 11-mandsfodboldbane og i forlængelse heraf 2 mindre multibaner. 

 

Projektet vil bidrage til attraktive levevilkår med nye fritidsmuligheder, sammenhold og sundhed i bredde- 

og eliteidrætten og dermed bidrage til en positiv udvikling af den sydlige del af Frederikshavn Kommune.  

 

Formål 

Projektet vil: 

 

1. Bidrage til børns positive oplevelse af ophold i natur og fri luft på alle årstider i alt slags vejr.  

 

2. Give adgang til et åbent helårsidrætsanlæg for områdets beboere, skoler og foreninger. 
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3. Styrke træningsmulighederne og dermed trænings- og sundhedstilstanden i vinterhalvåret for de børn 

der har valgt fodbolden som idræt. 

 

4. Styrke grundlaget generelt for helårs breddemotion og dermed sundhed for voksne. 

 

 

Målgruppe 

Kunstgræsanlægget skal komme flest mulige borgere til gavn og IF Skjold er i dialog med områdets skoler 

og foreninger. Det er oplagt, at udnytte faciliteterne i dagstimerne til skoler, efterskoler, senior foreninger, 

fri leg/spil etc. I de sene eftermiddagstimer og tidlige aftentimer skal anlægget udnyttes til fodboldtræning 

og kampe af IF Skjold og oplandsklubber. 

 

Specielt udfordringen i fastholdelsen af 16-19 årige i idrætten vil blive styrket med det sammenhængende 

helårstilbud, som banen vil danne grundlag for. 

 

Voksne i bredde motion. 
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5.  

Titel:  Projekt Østervrå Multibane 

Ansøger:  Østervrå Idrætsforening 

Ansøgte beløb: 350.000,- kr. 

Samlet projektbudget: 2.070.200,- kr. 

 

 

 

 

 

 

Projektbeskrivelse 

En ”port” til naturen  

Østervrå mangler et mangfoldigt samlingspunkt med umiddelbar adgang, hvor alder, handicap, etnisk- 

og social baggrund mm. bliver udvisket, og man tilfældigt mødes på tværs af diverse skel.  

Samlingspunktet kan, med ny adgangsvej til ådal, blive en ”port” til naturen, som dermed kommer 

tættere på byen.  

 

Udendørs aktivitet  

Aktivitetsområdet kan øge tilgangen til udendørs aktiviteter, og give de elektroniske medier modspil, 

hvor aktiviteten ofte foregår i en snæver kreds eller måske helt alene.  

For nogle, bidrager ensomhed/kedsomhed til uheldige dispositioner i deres færden, og en skidt tilgang 

til samfundet. 

 
MULTIBANE 

Kunstgræsbane/multibane på 21 x 40 meter, omgivet af bander, indeholdende mål, div. spilredskaber, og er  

dermed designet til flere forskellige spil og aktiviteter. I forbindelse med bander vil der blive opholdssteder  

og der sikres adgang til selve banen, for kørestolsbrugere og brugere med andre handicap. 

  

CROSSFIT 

I tilknytning til kunstgræsbanen/multibanen, etableres der Crosfit/fitnessområde, designet til seriøs træning  

og alm. leg og endvidere som hjælp til udstrækningsøvelser for div. motionister.  

 

SKATER 

Yderligere i tilknytning til kunstgræsbanen, etableres et areal med skaterredskaber i form af ramper, rails  

mm. hvilket giver rig mulighed for, udøvelse af div. teknikker på skateboard og løbehjul.  
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SAMLINGSPUNKT 

Crossfit- og skaterområde bindes sammen af et samlingspunkt, hvorfra der etableres sti til eksisterende  

stisystem ved ådal, og kan således blive oplagt start- og slutdestination på diverse ture og udflugter.  

 

ANVENDELSE 

Aktivetetsområdet vil være offentligt tilgængeligt og have belysning for afbenyttelse hele året.  

 

Formål 

Målsætningen med Projekt Østervrå Multibane er overordnet, at tilgodese flest mulige behov i Østervrå og  

med nye tiltag, også at forbedre/optimere allerede tilstedeværende ressourcer.  

 

- Byens liv/puls skal fremhæves.  

- Naturen skal ”invitere” indenfor på en nytænkende og fristende måde.  

- Børn og unge, skal kunne finde fritiden sjov og indholdsrig i Østervrå.  

- Adgang til samvær, på tværs af sociale relationer, skal gøres mere umiddelbar.  

- Byen som helhed, skal inspirere til en sund hverdag, medvirkende til en høj livskvalitet.  

 

Projektet skal binde skole, daginstitutioner, ungdomsklub, foreningsløse, ældrecenter og idrætsforening  

sammen og være fremmende for byens integration.  

 

Projektet er tænkt som et offentligt tilgængeligt område, hvor man uformelt mødes og bliver inspireret til  

motion, leg og socialt samvær, på tværs af alder og social baggrund. Med en opfordrende sti til ådalen vil  

projektet virke som en ”port” til naturen omkring Østervrå.   

 

Målgruppe 

Det er vores ambition, at skolen, dagplejen og børnehaven skal bruge faciliteterne i forbindelse med 

Skolens bevægelsesbånd, hvor eksempelvis træning i personlig Adfærd, Kontakt og Trivsel (AKT-træning) 

og sansemotorik i formiddagstimerne kan kombineres med understøttende undervisning i de enkelte  

skolefag. 

 

Med projektets beliggenhed og direkte offentlig adgang fra Bredgade, vil det være motiverende for alle, 

Herunder foreningsløse, at søge socialt samvær og motion, alt under åben himmel. De forskellige  

afdelinger i idrætsforeningen vil ligeledes kunne benytte multibanen til teknik- og samarbejdstræning og  

Træner/instruktøruddannelse.   
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6.  

Titel:  Vi bevæger Østervrå 

Ansøger:  Den selvejende institution ”Østervrå Idræts- og Kulturcenter” 

Ansøgte beløb: 1.040.000,- kr. 

Samlet projektbudget: 5.200.000,- kr. 

 

 

 

 

 

 

Projektbeskrivelse 

 ”VI bevæger Østervrå” er et projekt, der ved udvidelse af Østervrå idræts- og Kulturcenter vil samle en 

række nye aktiviteter i centret. Projektet bygger i høj grad på fællesskabets muligheder, og det vil under-

støtte den gode sammenhængskraft, der gør Østervrå til en levedygtig landsby.  

 

Projektet er opdelt i 3 dele, der gerne ses realiseret samtidig. Men med flere samarbejdspartnere er vi be-

vidste om, at realisering på samme tid kan blive vanskelig, og vi har derfor sikret, at alle 3 dele uden pro-

blemer kan gennemføres på forskellige tidspunkter. 

 

 
Del 1 Sognehus  

Denne del omhandler udvidelse af Kulturhuset i et tæt samarbejde med Østervrå Menighedsråd. Frem for 

etablering af en sognegård ved kirken ser menighedsrådet muligheder og fordele i at realisere deres tanker 

i vores center og fællesskab. Udvidelsen er planlagt til ca. 180 m2, og udgiften beløber sig til 3,5 mio. kr. 

Der henvises til anlægsbudget og finansieringsplan side 9-10. 

  

Vi har haft flere møder med menighedsråd og provsti, og det er vores forventning, at finansiering af denne 

del af projektet realiseres først og fremmest fra midler i menighedsrådets regi. I budget for 2016 fremsendt 

af menighedsrådet til provstiet er der således ansøgt om økonomiske midler til sognehus i form af udvidel-

se af Kulturhuset. 

 

Del 2 Kommunale opgaver 

Det er anden del af projektet, der søges midler til. Denne del omhandler etablering af nye faciliteter til 

først og fremmest bibliotek og ungdomsklub. I samme lokaler påtænkes udstillingsmulighed for Lokalhi-
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storisk Forening, og der vil blive muligheder for andre aktiviteter som for eksempel KFUM og KFUK’s for 

børn og unge.  

 

Med en central placering i centret og som et åbent venteområde vil biblioteket med de udstillinger der 

følger med skabe synergi og et fællesskab til stor gavn for hele byen og lokalsamfundet. Kultur- og Fri-

tidsudvalget er af samme opfattelse, og udvalget har i budgetforslag for 2016 afsat midler til huslejeud-

gifter ved fremtidig placering af biblioteket i vores center.  

 

På samme vis vil ungdomsklubbens ønske om ny placering i vores center give klubben nye muligheder og 

håb om øget aktivitet end i de nuværende utidssvarende kælderlokaler på skolen. Der er positiv vilje fra 

kommunen også til denne del, og der er modtaget skriftligt tilsagn om, at midler til dækning af husleje-

udgifter vil blive afsat på budgettet for 2016.  

 

Det lokale bibliotek er uhensigtsmæssigt placeret i kælderlokaler på ældrecenteret, men ved at blive en 

del af aktiviteterne i vores center øjnes der nye muligheder.  

 

Den kommunale ungdomsklub har til huse i utidssvarende kælderlokaler på skolen, og ved skolen er også 

Lokalhistorisk Forening hjemmehørende i en gammel pedelbolig med dårlige muligheder for udstillinger 

og synlighed. 

 
Del 3 Spejderlokaler  

Etablering af spejderlokaler for KFUM Spejderne er sidste del af vores projekt. I øjeblikket kan desværre 

ikke anvise ideelle lokalemuligheder for denne del, men vores forestilling går på om forandring af eksiste-

rende lokaler i tilknytning til centret.  

Tidligere dialog med spejderne har været positive, og vi er af den klare opfattelse, at mulighed for at inte-

grere spejderne i centret har fortsat interesse for alle, og at det over tid vil blive realiseret. 

 
Formål 

Om vores by og vores vision  

Østervrå er en levedygtig landsby og et dejligt sted at være. Vi har en god børnepasning, skole, friskole og 

et bycenter med apotek, dagligvarebutikker og andre små butikker. Vi har aktive indbyggere, som holder af 

deres by og som gør meget for den og for hinanden. Vores Idræts- og Kulturcenter er vores fælles møde-

sted, hvad enten vi er til boldspil, svømning, fitness eller teater, musik og foredrag.  

 

Men det kommer ikke af sig selv, og vi skal hele tiden passe på vores landsby og udvikle den. Her er Idræts- 

og Kulturcenteret af afgørende betydning, fordi det er her alle mødes på tværs af alder, køn, uddannelse og 

baggrund.  

 

Idræts- og Kulturcenteret er en vigtig del af vores livsnerve, og derfor forsøger vi også i særlig grad at udvik-

le og forny det, så vores børn, unge mennesker og ældre fortsat har lyst til at bruge det og fylde det med 

liv. Samtidig vil vi også gerne have noget at byde på overfor turister og andre, som gæster byen.  

 

Centeret har stor succes som mødested, men det kniber nu med at finde tid og plads til alle, samtidig med 

at nye har ønsker om at være med. Derfor har vi planer om en udvidelse og fremtidssikring, som i høj grad 

bygger på fællesskabets muligheder og som skal understøtte den gode sammenhængskraft, der gør 

Østervrå til en levedygtig landsby.  

 

De værdier, som vi synes skal gennemsyre centeret og vores projekt er:  
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Synergi – at tænke oplevelser, idræt, kultur, sundhed og bevægelse sammen og holde fokus på aktiviteter-

nes bidrag til fællesskabet.  

 

Bred værdiskabelse – at initiativer skaber værdi på tværs af geografi – ikke kun i lokalområdet, men også 

gerne på egnen – og at der også gerne skabes blivende merværdi med hensyn til arbejdspladser og bosæt-

ning.  

 

Partnerskaber – at tænke i samarbejder mellem ildsjæle frem for at realisere det hver for sig og at søge 

styrke i sin organisering ved at indgå i partnerskaber med andre om at få tingene til at ske. 

 

Bæredygtighed – at tænke i aktiviteter som styrker fællesskab og sundhed, som er miljømæssigt forsvarlige 

og som ikke mindst er økonomisk bæredygtige, herunder også, at vi er mange om at løfte driften. 

 

 

Målgruppe 

Vores Idræts- og Kulturcenter skal favne både foreninger, foreningsløse, frivillige, selvorganiserede og 

kommunale servicetilbud. Et godt projekt kan gavne alle i vores by, og samtidig være en mulighed for for-

skellige interessenter kan indgå i og bidrage til fællesskabet. 
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7.  

Titel:  Det grønne samlingspunkt 

Ansøger:  Sæby Fritidscenter 

Ansøgte beløb: 300.000,- kr. 

Samlet projektbudget: 750.000,- kr. 

 

 

 

Projektbeskrivelse 

Det grønne samlingspunkt. 
Sæby Fritidscenter & Hostel (SFC) ønsker sammen med Firmaidrætten i Sæby (FIR) og Sæby Motions Cykel 

Club (SMCC) over en årrække – opdelt i 5 etaper - at få etableret et udendørs samlende motionsmekka på 

det grønne område mellem Fritidscentret og Sæbygaard Skov. 

 

1. etape: FIR tilbyder i mindre omfang udendørs cross fitt samt indendørs body bike. Sidste år blev der 

etableret krolfbane i området.  SMCC anvender i dag området som udgangspunkt for alle aktiviteter og 

klubben anlagde i foråret / sommeren et 5,2 km MTB spor i Skoven.  

2. etape: SMCC arbejder nu med at få opstillet 4 infotavler der fortæller om skoven og banen, ligesom vi 

planlægger at lave et støttepunkt for MTB kørerne og ryttere der kører på racere i form af et lille værksted 

og mulige for udendørs at kunne vaske, rense og pumpe cyklen - 75% af finansieringen hertil er på plads. 

3. etape: Aktuelt ønsker vi at anlægge en BMX bane og faciliteter til Trialaction samt at etablere en cross 

fitt bane. Et anlæg som ikke findes andre steder nord for Limfjorden.  

4. etape: En gruppe borgere med Tanja Nielsen som tovholder, arbejder på at skabe en unik skaterpark som 

ud over skateboard også kan anvendes til brugere på løbehjul og rulleskøjter. Hvis der findes de fornødne 

midler hertil, vil dette projekt fint kunne indpasses i det ansøgte koncept. Dette projekt vil samtidig kunne 

forenes og understøtte vores tanker og visioner om et åbent fælles aktivitetscenter. 

5. etape: Etablering af anlæg og redskaber til parkour.  

Det grønne samlingspunkt skal ikke kun fysiks være et kraftcenter, men også være et forum for udvikling, 

igangsættelse og gennemførelse af nye og eksisterende events, som løb, mtb-løb, cykelløb, extreme m/k 

konkurrencer o.l. 

 

Formål 

Stadig flere – selv skoleelever har en indendørs stillesiddende arbejdsdag, hvorfor behovet for at komme 

ud og opleve glæden ved naturen hele året bliver større.  

 

Vi ønsker, at lave let tilgængelige faciliteter som gør det muligt at motionere, træne og konkurrere i en bred 

vifte af individuelle udendørs sportsgrene. Undersøgelser viser klart at denne motionsform vinder stadig 

større tilslutning, da det er lettere at planlægge i en travl dagligdag. Problemet med disse sportsgrene er 

ofte, at det godt kan blive en ensom oplevelse, hvorfor vi ved at etablere faciliteterne med et fælles ud-
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gangspunkt kan opnå et bedre socialt samvær under og efter udførelsen af sin idræt også med udøverne 

indenfor de andre idrætsgrene.  

 

Målgruppe 

Alle der ønsker at boltre sig i naturen sammen med andre. Ud over alle borgere og foreningslivet der i for-

vejen benytter Fritidscentret, vil det også være oplagt at Sæbygaardskolens elever vil kunne få meget glæde 

af faciliteterne. Skolen har allerede tilkendegivet deres interesse for projektet.  

 

Vi vil gøre det så attraktivt at være med i foreningslivet, at mindst 75 % af de aktive melder sig ind i mindst 

én af vores foreninger og FIR vil udvide sit tilbud om crossfit, når banen bliver en realitet. Vandrehjemmets 

gæster og turister generelt vil også være mulige brugere af anlægget imod betaling for brugen.   
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8.  

Titel:  Opførelse af spejderhus, Sølystvej 8, 9300 Sæby 

Ansøger:  Sæby Fritidscenter 

Ansøgte beløb: 240.000,- kr. 

Samlet projektbudget: 367.827,- kr. 

 

 

 

 

Projektbeskrivelse 

Opførelse af spejderhus på ca. 70 m² med handicaptoilet, køkken og lokale til indendørs aktiviteter. Etable-

ring af overdækket uderum foran huset. Huset opføres i gasbeton beklædt udvendigt med polystyren og 

indfarvet fiberpus. Huset opvarmes med luft/luft varmepumpe. 

 

På grunden er der etableret afløb til septiktank med sivedræn. Der er etableret bålplads omkranset af jord-

vold, levende hegn på tre sider og hundeskov på den fjerde side. Der er etableret p-plads. På området vil 

der kunne afholdes teltlejr, bygges med rafter og laves andre spejderaktiviteter. 

 

Formål 

FDF's arbejde drejer sig bl.a. om at forstå at have respekt for naturen og dens værdier, at man bruger natu-

ren bæredygtigt, at man er gode venner og hjælper hinanden, og derigennem at være med til at danne hele 

mennesker med forståelse for natur, samfund og medmenneskelighed. 

 

Lokaliteterne vil endvidere kunne anvendes af f.eks. børnehaver/dagpleje som et uderum, hvor man kan 

lege, lave bål og opleve at naturen lever. Man kan tillige tænke sig naturskole, da området ligger tæt på 

Gybels Plantage med skov og mose. Der vil være mulighed for, at andre grupper kan benytte lokalerne til 

f.eks. mødeaktivitetet. 

 

Målgruppe 

Primært FDF i Sæby, men som anført ovenfor børnehaver/dagpleje, skoleklasser der har brug for mere "al-

buerum" - stedet ligger få hundrede meter fra Sæby Skole, Y's mens Club og Radioamatørklubben. 
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9.  

Titel:  Energirenovering af spejderhytte i Østervrå 

Ansøger:  SDA spejderne Vendelbo Trop 

Ansøgte beløb: 76.893,75 kr. 

Samlet projektbudget: 76.893,75 kr. 

 

 

 

 

 
 

 

Projektbeskrivelse 

Med dette projekt ønsker vi, at forbedre energiforbruget, ved at opsætte en varmepumpe i stedet for de 

gamle el radiatorer. Derudover udskiftes en dør og nogle gamle vinduer, så varmen bliver i huset.  

 

Formål 

Formålet er at reducere energiforbruget i hytten, sådan at vi sparer på ressourcerne og skåner miljøet.   

 

Målgruppe 

Alle som ønsker at benytte hytten, vil kunne få gavn af dette projekt. Der er offentlig adgang i det omfang, 

at folk lejer sig ind, og alle har mulighed for dette.   
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10.  

Titel:  Etablering af bålhytte v. spejderhytte i Østervrå 

Ansøger:  SDA spejderne Vendelbo Trop 

Ansøgte beløb: 124.375,- kr. 

Samlet projektbudget: 124.375,- kr. 

 

 

 

Projektbeskrivelse 

Vi ønsker at få opsat en bålhytte i den skønne natur, som er ved Krogsholt lejrcenter. Da området er meget 

kuperet, ville vi gerne bygge bålhytten ind i skrænten, så den bliver et med naturen. Ved at sætte en bålhyt-

te op her, kan man give folk mulighed for at have et afslappende sted, hvor man kan samles og lade op. 

 

Formål 

Formålet er at få et dejligt sted, hvor man kan hygge med børn og unge med bål og madlavning. 

 

Med en bålhytte vil man kunne opholde sig længere tid ude i naturen, hvor man vil have mulighed for at 

kunne se og studere fugle- og dyrelivet i området sammen med børn og unge, og give dem en forståelse for 

dyrenes levevis og dermed komme tættere på naturen samt dyrelivet i området. 

 

Målgruppe 

Vores børn og unge i spejdergruppen. Andre spejdere og ungdomsorganisationer som ønsker at leje stedet 

og det er muligt for børnehaver og dagplejere at komme ud og have en hyggelig dag med børnene i et af-

slappet naturområde, hvor de kan boltre sig i naturen. 
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11.  

Titel:  Energirenovering af Retfærdigheden i Sæby 

Ansøger:  For Retfærdigheden A/S 

Ansøgte beløb: 61.083,16 kr. 

Samlet projektbudget: 61.083,16 kr. 

 

 

 

Projektbeskrivelse 

”For Retfærdigheden” er et pro bono projekt, hvor der i Sæbys gamle politistation og retsbygning er skabt 

et borger/kulturhus. Bygningen blev i overskud efter 2008, hvor der skete en politi og retskredssammen-

lægning.  

 

Algade 14 er en ældre fredet bygning og vinduerne mod syd er meget utætte og skal udskiftes.  

 

 

Formål 

Udskiftningen af vinduerne vil betyde en betydelig varmemæssig besparelse og det vil pynte på 

den gamle bygning.  

 

 

Målgruppe 

Der er offentlig adgang til Algade 14. Forskellige oplysningsforbund har undervisning og korsang i 

bygningen og der afholdes udstillinger og foredrag.   
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12.  

Titel:  Legeplads og ny flisegang i Thorshøj Anlæg 

Ansøger:  Thorshøj Borgerforening 

Ansøgte beløb: 200.000,- kr. 

Samlet projektbudget: 200.000,- kr. 

 

 

 

Projektbeskrivelse 

Nye legeredskaber og ny belægning i anlægget, skal gøre området mere tilgængeligt og udvide de rekreati-

ve muligheder. Børnehaven bruger ofte anlægget til tur med madpakker.    

 

Formål 

Anlægget skal være et attraktivt samlingspunkt for både unge og ældre. Det skal være muligt, at 

sidde og nyde naturen eller være aktiv på legepladsen.    

 

Målgruppe 

Alle byens borgere og foreninger.   



Fordelingsskema - Grøn Ordning 

 

- Der tages udgangspunkt i administrationsgrundlaget, dvs. pengene fordeles på de to vindmølleområder.  

 

”Mindst 80 % af midlerne forbeholdes foreninger og andre indenfor lokalområdet, hvor vindmøllerne 

opstilles. Med lokalområdet forstås en radius på 10 km fra vindmøllerne”. 

 

Møllerne har genereret følgende: 

 

 - 352.000,- kr. ved Kragelund (1/4 af puljen) 

 - 1.056.000,- kr. ved Højstrup (3/4 af puljen)   i alt 1.408.000,- kr.  

 

”Projekt Sæby Sydstrand” i professorens plantage betragtes som et kommunalt projekt, da det er 

kommunen, der står for størstedelen af egenfinansieringen. Beløbet til dette projekt tages af den samlede 

pulje, da kommunale projekter ikke nødvendigvis behøves at have nogen geografisk tilknytning – jf. 

administrationsgrundlaget.  

 

”Maksimalt 20 % af midlerne går til kommunale projekter, herunder også projekter, der ikke har en 

geografisk tilknytning, som f.eks. informations- og formidlingsprojekter”.  

 

Der bliver i denne runde brugt 15 % af midlerne til det kommunale projekt.  

 

- I det omfang det er muligt, vil hele det ansøgte beløb blive tildelt.   

 

 

 

Kragelund Møllerne 
 

Stisystem mm. v. Professorens plantage (212.622 kr. er søgt) x ¼      53.155,50 kr. 

 

Restbeløb  (352.000 – 53.155,5 = 298.844,5) 

 (298.844,5:3 = 99.614,83 kr.)  

 

Energirenovering – Lyngså Boldklub (75.000,- kr. er søgt)      75.000,00 kr.  

 

Restbeløb (298.844,5 – 75.000 = 223.844,5) 

 (223.844,5:2 = 111.922,25) 

 

Renovering af Værestedet i Lyngså (121.085,- kr. er søgt)    111.920,00 kr.  

(Rundes ned til 111.920,- kr. ) 

 

Etablering af kunstgræsbane i Sæby (750.000,- kr. er søgt)  111.920,00 kr.  

(Rundes ned til 111.920,- kr. ) 

 

 

I alt       351.995,50 kr.  

 



 

Højstrup Møllerne 

 

Stisystem mm. v. Professorens plantage (212.622 kr. er søgt) x ¾    159.466,50 kr. 

 

Restbeløb (1.056.000 – 159,466,50 = 896.533,50) 

 (896.533,5:2 = 448.266,75) 

 

Multibane i Østervrå (350.000,- kr. er søgt)    350.000,00 kr.  

 

Restbeløb (896.533,50 – 350.000 = 546.533,50) 

 

Udvidelse af Kulturhus i Østervrå (1.040.000,-kr. er søgt)   546.530,00 kr.  

(Rundes ned til 546.530,- kr. ) 

 

 

I alt                              1.055.996,50 kr.  

 

 

 

 

 

 

 



(c) Frederikshavn Kommune, GeoDanmark
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Høringsnotat  
Vedr. opførelse af 6 boliger, Hoffmanns Vej 8, Frederikshavn 

Dato: 16.november 2015 

Ansøgning har været i naboorientering og partshøring ved ejere af Hoffmanns Vej 6 og 10. 
 
Der er kommet bemærkninger fra ejeren af Hoffmanns Vej 10.  
Hoffmanns Vej 6 har ikke kommenteret det ansøgte. 
 
Opsummering og kommentarer til de indkomne bemærkninger fremgår nedenfor. 
Bemærkningerne vedlagt efterfølgende sammen med kommentarer fra ansøger/bygherren. 

Sagsnummer:  
15/16709 
 
Forfatter: 
Gerhard Johansen 
Center for Teknik og Miljø 
 

 
Indkomne bemærkninger Fagcenterets bemærkninger 
Ejeren af Hoffmanns Vej 10 
Gør indsigelse mod det ansøgte og anfører bl.a.  
1. at indsigelsen er gældende for beboerne på 

Hoffmanns Vej. 
2. at der ønskes opført 6 boliger, hvor der fra 

oprindelig udstykning og indtil nu har været 
projekteret og bebygget èt parcelhus. 

3. at der ikke kan skabes rimelige tilkørselsforhold, 
da han som ejer af den private fællesvej skal give 
tilladelse. 

4. at overskridelse af byggeretten ikke accepteres. 
5. at dispensation for overskridelse af byggefelt 

ikke accepteres. 
6. at dispensation for overskridelse af 

terrænregulering ikke accepteres. 
7. at myndigheden bare godkender et projekt som 

beviseligt gør vold imod en stillevej, der hidtil og 
igennem de sidste 30‐40 år har været beboet af 
8 familier, nu via byggeri af et enkelt grund 
nærmest fordobler indbyggertallet på vejen, 
fordobler trafikken og dermed trafiksikkerheden. 

8. at en tilladelse tilgodeser en bygherre, der uden 
hensynstagen til vejens beboere ved en 
bebyggelse af en enkelt grund fordobler vejens 
indbyggertal  ‐ alene med det formålet personlig 
berigelse på bekostning af boligejernes 
familieliv, deres ejendommes værdi. 

ad 1) Indsiger er kun underskrevet af Karl Otto 
Nielsen (ejer af Hoffmanns Vej 10).  
Det er vurderet, at kun de to omkringliggende 
naboer er parter i sagen. Hvorvidt indsigelsen 
er gældende for øvrige beboere på vejen er 
umiddelbart af underordnet betydning. 

ad 2) I februar 2015 er der godkendt en lokalplan 
specifik for ejendommen Hoffmanns Vej 8, 
som giver mulighed for opførelse af 6 boliger. 
Der har i hørings‐ og offentlighedsfaserne 
været mulighed for at gøre indsigelser til 
lokalplanen. Bemærkningen vurderes derfor 
mindre væsentlig. 

ad 3) Brugsretten vedrørende den private 
fællesveje er et privatretsligt anliggende 
mellem vejens ejer og brugerne af vejen. 
Bemærkningen vurderes derfor mindre 
væsentlig i forhold til de ansøgte afvigelser. 

ad 4) Overskridelsen af byggeretten sker på den 
østlige facade ud mod Bangsbo Å og væk fra 
ejer af Hoffmanns Vej 10, hvor der sker en 
overskridelse af det skrå højdegrænseplan 
(1,4 x afstand til skel). Det skrå 
højdegrænseplan har primært til formål at 
sikre naboer mod skyggevirkninger og 
indbliksgener. Bemærkningen er ikke konkret 
og vurderes derfor mindre væsentlig. 

ad 5) Det meste af altanerne overskrider 
byggefeltet. Altanerne er placeret ud mod 
Bangsbo Å. Der er i indsigelsen ikke taget 
stilling til om der vil komme gener fra 
altanerne og bemærkningerne er ikke 
konkretiseret. Bemærkningen vurderes derfor 
mindre væsentlig.     

ad 6) Terrænreguleringen ud over de i lokalplanen 
tilladte 0,5 m sker ved den nederste bolig for 
at sikre tilfredsstillende tilkørselsforhold. 
Terrænreguleringen sker mod nabo i nr. 6. Der 
er i indsigelsen ikke taget stilling til gener 
vedrørende terrænreguleringen og 
bemærkningerne er ikke konkretiseret. 
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Bemærkningen vurderes derfor mindre 
væsentlig. 

ad 7) Se svar i punkt ad 2). 
Vejafdelingen har meddelt 
overkørselstilladelse fra Hoffmanns Vej og ind 
på ejendommen og har her taget vurdering i 
forhold til trafiksikkerheden. Bemærkningen 
vurderes derfor mindre væsentlig. 

ad 8) Indsigelsen tager ikke stilling til de i høringen 
nævnte forhold. Bemærkningen vurderes 
derfor mindre væsentlig.   

 

 
 
 
    
 



Frederikshavn kommune  

Center for teknik og miljø 

Rådhus Alle 100 

900 Frederikshavn 

 

Bemærkninger / fælles udtalelse fra Hoffmanns vej i forbindelse med partshøring og naboorientering vedr 
byggesag 15‐16709 

 

Samstemmende Indsigelse overfor byggeri / partshøring ved påtænkt af 6 boliger på nabogrund til 
beboerne på Hoffmanns vej, 9900 Frederikshavn. 

 

De 6 huse ønskes bygget på en grund, hvor der fra oprindelig udstykning og indtil nu hidtil har været 
projekteret og bebygget et parcelhus.   

I naboorienteringen spørges der til indsigelser overfor det nævnte projekt –  

Samstemmende går beboerne ( husejerne) på Hoffmanns vej imod det fremlagte oplæg til byggeriet.  

Det gøres gældende, at alle de i de partshøringen nævnte problemstillinger / dispensationer ikke kan 
godkendes af beboerne på Hoffmanns vej  . 

Niveauplaner ?– Afvigelse af byggeret ?– overskridelse af byggefelt ? 

Der kan ikke skabes rimelige tilkørselsforhold – Som ejer af Hoffmanns vej 8, skal jeg give tilladelse til et 
projekt som det angivne, da der ikke kan godkendes tiltænkt overkørsel af min grund ( Hoffmanns vej 10 ) . 

Et tidligere forelagt projekt med 3 små funkis‐huse har jeg givet tilsagn til – og ikke 6 huse .  

Tilkørselsforhold kan således ikke godkendes. 

Vi kan ikke acceptere, at overgrebet fortsætter med yderligere dispensationer både hvad angår afvigelse af 
byggeret; dispensation til overskridelse af byggefelt og dispensation for terrænregulering af det i området 
naturlige terræn.  

Eks : overskridelse af byggefelt – har man tænkt sig at begrænse beboernes brug af altanerne eller hvordan 
forestiller man sig at retfærdiggørelse overskridelsen af byggefeltet – kan man bygge lidt større stuer, hvis 
man aftaler kun at bruge dem i weekends eller … ‐  byggefeltet skal selvfølgelig overholdes – og hvorfor ikke 
det ? Hvem er det, der tages hensyn til i forvaltningen ?    Naturen, naboerne eller bygherre, som nok ikke 
bosætter sig i et af husene eller …. 

Man har altså fra myndighedens side ikke bare godkendt et projekt, der beviseligt gør vold imod en 
stillevej, der hidtil og igennem de sidst 30‐40 år har været beboet af 8 familier, nu via byggeri af en enkelt 
grund nærmest fordobler indbyggertallet på vejen, fordobler trafikken og dermed trafiksikkerheden for de 
nylig tilflyttede børnefamilier.  

chaa
Tekstboks
          Indkomne bemærkninger



Man ønsker derudover nu også at tillade dispensationer i forhold til niveauplan, afvigelse af byggeretten, 
overskridelse af byggefelt –  

Siger dette ikke sig selv, når man ser på de ønskede dispensationer – var det ikke passende, at 
Frederikshavn kommune, før man giver lov til yderligere vold mod borgerne på vejen, stopper dette projekt 
i sin nuværende form. Ikke bare giver man lov til at bygge 6 huse på én grund – man ledsager det af 
yderligere dispensationer  

Samtlige borgere på vejen føler, at bygherre venligt assisteret af Frederikshavn kommune, her slet ikke 
tager hensyn til de på vejen i forvejen bosiddende borgere.   

Derimod tilgodeses alene bygherren,  der uden hensyntagen til vejens beboere, medvind i et projekt, der 
ved bebyggelse af en enkelt grund fordobler vejens indbyggertal‐ alene med formålet personlig berigelse på 
bekostning af boligejernes familieliv, deres ejendommes værdi .   

Ingen af beboerne har ved erhvervelse af deres ejendomme kunnet forestille sig, at man med kommunens 
mellemvirken ville kunne blive offer for et sådant overgreb.   

Beboerne på Hoffmanns vej vil ikke dette projekt i sin nuværende form – og vi vil gå langt for at få det 
stoppet /alt. modificeret ( eks 1 ‐ 3 boliger)   

På vegne af samtlige boligejerne på vejen. 

 

Karl Otto Nielsen 

Hoffmanns vej 10   

 

        

            



Ejendomsselskabet TIEAS A/S 
Knivholtvej 2A . 9900 Frederikshavn . Denmark 

lb@cepe.dk 

 

 

Frederikshavn Kommune 

Center for Teknik & Miljø 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

17. november 2015 

Modsvar vedr. indsigelse på byggesag 15-16709 

Til indsigelse vedr. byggesag 15-16709 beliggende Hoffmannsvej 8, Frederikshavn, har vi 

følgende kommentarer. 

1) Den pågældende grund er 2115 m2 stor, og der er i skrivende stund projekteret seks 

seniorboliger til arealet, som godkendt i lokalplanen, hvilket medfører en marginal 

overskridelse af byggefeltet ud mod åen, hvilket ikke er i synsfeltet for de øvrige 

beboere på vejen og således ikke til gene, som anført af Karl Otto Nielsen i 

skrivelsen af ? nov. 2015.  

2)  

Det projekterede byggeri på Hoffmannsvej får en bebyggelsesprocent på totalt 

33,1 %, hvorfor disse seks seniorboliger i funkis-stil med en gennemsnitlig størrelse på 

112,5 m2 kan placeres på grunden uden at komprimere tilkørselsforholdene, som 

anført af Karl Otto Nielsen. 

 

3) En dispensation til terrænregulering søges, for at opnå maksimale adgangsforhold, 

og for at det samlede udtryk af byggeriet vil fremstå som en helhed. Det vil have 

minimal indflydelse på det naturlige terræn.  

En terrænregulering vil heller ikke være til gene for de øvrige beboere på vejen, 

men derimod bidrage til helhedsindtrykket. 

 

4) Der bliver i indsigelsen udtrykt bekymring for byggeriets indflydelse på vejens trafik. 

Det bør her bemærkes, at til de seks seniorboliger, hvoraf de tre er 

forhåndsreserveret, bliver etableret de nødvendige parkeringsforhold.  

 

Det kan ligeledes her bemærkes, at de tre emner, der har tilkendegivet ønske om 

bolig i det nye byggeri på Hoffmannsvej, ikke har bil.  

 

Karl Otto Nielsen anfører, det pågældende byggeri vil fordoble antallet af beboere 

på Hoffmannsvej, hvilket ingenlunde er korrekt. Det drejer sig om seniorboliger, 

hvorfor antallet af beboere pr. hus må vurderes at være maksimalt to. 

Alle parter på Hoffmannsvej, inklusiv bygherre, har interesse i at realisere det bedst 

tænkelige projekt til glæde for samtlige beboere og familier på vejen. Dette projekt er 

en betydelig investering for bygherre, hvorfor denne har interesse i at levere det bedst 

mulige byggeri for både Hoffmannsvej samt området generelt. 

De bekymringer, der kommer til udtryk i den pågældende indsigelse, er ganske 

ubegrundede, og vi står naturligvis til rådighed for en yderligere uddybning af 

projektet, hvis dette skønnes nødvendigt,  

 

Med venlig hilsen 

Ejendomsselskabet TIEAS A/S  
Lene Bøgh 

chaa
Tekstboks
          Udtalelse fra ansøger/bygherre



        

5. Fremtidig administrationsgrundlag for gevinstgivende 
spilleautomater 
  
  

  Åben sag 
  
Sagsnr: 568152 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Egon Olesen indehaver af firmaet DK-automater ApS og ejer af spillehal 
på adressen Constantiavej 1, Frederikshavn efterlyser ved brev til 
borgmester Erik Sørensen den overordnede politik i ”Ny” Frederikshavn 
Kommune med hensyn til etablering af spillehaller.  
  
Han begrunder henvendelsen med, at der tilsyneladende ikke er 
ensartede retningsliner i de 3 gamle kommuner. 
  
Endvidere gør han i sit brev opmærksom på, at Lov om gevinstgivende 
spilleautomater åbner mulighed for udlodning af midler til velgørende-, 
kulturelle- og sportslige formål i den lokale kommune, hvor spillehallen er 
placeret. 
  
Jf. Lov om gevinstgivende spilleautomater kan automater opstilles i 
resaurant med alkoholbevilling med indtil 3 stk. og i spillehaller. 
  
Status for spillehaller i ”Ny” Frederikshavn Kommune: 
Gl. Skagen Kommune 

Gl. Frederikshavn Kommune 

Gl. Sæby Kommune 

  
Dertil kommer op til 3 automater i en lang række af restauranter og 
andre serveringssteder med alkoholbevilling i alle de 3 gamle kommuner. 
  
Jf. Lov om gevinstgivende spilleautomater skal kommunen komme med 
en indstilling til, at Spillemyndigheden giver tilladelse til opstilling af 
spilleautomater i kommunen. Kommunens indstilling er vejledende for 
Spillemyndigheden. 
  
Hvis kommunens holdning er, at Spillemyndigheden ikke bør udstede 
tilladelse til spillehallen, vil der ved Spillemyndighedens afgørelse blive 
lagt vægt på, om kommunens indstilling indeholder et eller flere af 
følgende punkter: 

•          Kommunen henviser til en lokalplan, der efter kommunens 
tolkning ikke giver mulighed for etablering af spillehal, inkl. 
beslutning om fremtidige lokalplaner 

•          Kommunen nedlægger forbud efter planlovens § 12 og 14 
•          Kommunen henviser til, at spillehallen ligger i umiddelbar 

nærhed af kirke, skole eller lignende 
•          Kommunen henviser til, at spillehallen er beliggende i område 

med sociale problemer, og spillehallen vil give anledning til 
yderligere problemer i området 

•          Der foreligger en beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at den 
slet ikke vil have spillehaller i kommune, og at der ikke findes 
nogen i forvejen 

  
Hidtidige administrationsgrundlag: 
Gl. Skagen Kommune 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 9. april 2003 at tilladelse til 
opstilling af gevinstgivende spilleautomater generelt bør behandles efter 
følgende kriterier: 

•          Opstillingsstedet skal være beliggende uden for centerområde 

           Skagensvej 2A, Aalbæk 10 automater 
           Buttervej 25, Skagen 30 automater 
           Gl. Landevej 1, Skagen 13 automater 

           Skandia Torv 4, Frederikshavn 50 automater 
           Constantiavej 1, Frederikshavn 50 automater 

  Ingen spilleautomater 
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med bevaringsinteresser 
•          Opstilling af spilleautomater må ikke stride mod gældende 

lokalplan 
•          Den efterfølgende aktivitet på stedet må ikke give trafik- og 

parkeringsproblemer 
  
Gl. Frederikshavn Kommune 
Miljøudvalget har den 12. december 2000 taget generel stilling til 
placering af spillehaller: 

•          spillehaller skal fortrinsvis placeres i områder udlagt til 
centerformål 

•          ønskes spillehaller placeret andetsteds tager udvalget i hvert 
enkelt tilfælde stilling til ændring af plangrundlaget 

•          boligområder friholdes for spillehaller  
Byrådet behandlede på mødet den 6.maj 2002 sag om general forbud 
mod spillehaller. Byrådet besluttede herunder, at man 

•          principielt ikke ønsker flere spillehaller i kommune  
  
Gl. Sæby Kommune 
Jf. de generelle rammebestemmelser i kommuneplan 2005-2017 kan der 
kun opstilles spille- og morskabsautomater i forbindelse med 
serveringsvirksomhed (spillehal, kasino og lignende udløber 
lokalplanpligt). Der kan maksimalt opstilles 1 automat pr. påbegynd 20 

m2 serveringslokale. Dog max. 7 stk. pr. selvstændig virksomhed. 
  
Jf. Lov om gevinstgivende spilleautomater § 25 kan indehaver af en 
spillehal til lokale velgørende formål udlodde midler, der giver nedslag 
med 95 % af del af statsafgiften. Midler fra spillehaller, hvortil et 
datterselskab under Dansk Tipstjeneste A/S har tilladelse, skal overføres 
til Dansk Tipstjeneste A/S med henblik på udlodning herigennem. 
  
Forvaltningens bemærkninger: 
For alle 3 gamle kommuner har der været lagt en restriktiv linie med 
hensyn til behandling af sager om etablering af spillehaller – en linie, der 
nu søges samordnet for ”Ny” Frederikshavn Kommune. 
  
Som tidligere nævnt tillades kun 3 spilleautomater i serveringssted med 
alkoholbevilling. Tilladelsen fra Spillemyndigheden til sådanne 3 
automater gives uden kommunen høres, idet ingen af de 3 gamle 
kommuner har bedt om at blive hørt i sådanne sager.  
  
I en spillehal må der ikke finde anden erhvervsvirksomhed sted end spil 
på gevinstgivende automater.  Salg af konfekturevarer og drikkevarer, 
bortset fra stærke drikke, kan dog finde sted, i det omfang sådan 
virksomhed ikke er omfattet af hotel- og restaurationsloven. Umiddelbart 
vurderes det kun muligt at opstille de for gl. Sæby Kommune nævnte 7 
automater i en egentlig spillehal. 
  
Der er med hjemmel i planlovens § 12 stk. 3 og 14 mulighed for at 
nedlægge forbud mod en ansøgt aktivitet. Brug af § 12 stk. 3 betinger 
dog, at anvendelsesbestemmelser i kommuneplanrammerne er rimeligt 
præcist formuleret. 
  
Forslag til nyt administrationsgrundlag: 

•          at etablering af spillehaller skal være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i gældende lokalplan 

•          at etablering af spillehaller ikke tillades i centerområder med 
bevaringsinteresser i Skagen og Sæby. Udvalget er indstillet på at 
nedlægge forbud herimod om nødvendigt 

•          at boligområder friholdes for spillehaller. Eventuelt kiosk, 
minimarked eller lignende i disse områder tillades ikke suppleret 
med spil (diskløsning) 

•          at beliggenhed af spillehaller tæt på kirke, skole og lignende 
samt i områder med sociale problemer ikke tillades 
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I øvrigt betinger etablering af spillehaller i hvert enkelt tilfælde konkret 
stillingtagen i Plan- og Miljøudvalget, herunder vurdering af hallens 
indvirkning på områdets karakter, trafik- og parkeringsforhold mv. samt 
krav om ændret planlægning. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Det i sagsfremstillingen beskrevne forslag til fremtidig 
administrationsgrundlag tiltrædes 

  

  

Bilag   Fordeling 
1. Brev til borgmesteren dateret den 22. januar 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2007 
Fraværende: Inger Støtt. 
 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes idet udvalget tilkendegiver, at man principielt ikke ønsker 
flere spillehaller i kommunen. 
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Henvendelse om 
afgørelse, truffet af 
udvalget, om anvendelse 
af ejendom i Kilden, 
Frederikshavn 

Plan- og Miljøudvalget 

01-12-2015 

Sags. nr. 08/175 Sagsbehandler: GIDA 

 

 

På vegne af ejeren af arealet matr. nr. 6d, den vestlige del, Flade, beliggende Tronderupvej 40, 
Frederikshavn, har Advokatfirmaet HjulmandKaptain anmodet om, at kommunen revurderer en afgørelse, 
som blev truffet af det daværende Plan – og miljøudvalg på møder henholdsvis den 25. juni 2013 den 3. 
november 2013.   
  
Afgørelsen gik ud på, at det pågældende areal efter anmodning fra Grundejerforeningen Tronderup blev 
godkendt som parkareal (med diverse regulerende bestemmelser, herunder, at grundejerforeningen har 
ansvaret for pleje af arealet).  
  
Kommunen har tidligere administrativt fastholdt den dengang af udvalget trufne afgørelse. 
  
Advokatfirmaet gør gældende, at den af udvalget i sin tid trufne afgørelse er ugyldig, og at kommunen har 
pådraget sig et erstatningsansvar, dels ved at nedlægge forbud mod landbrugsdrift (hvilket ejeren ønsker), 
og dels ved at træffe afgørelsen den 25. juni 2013. Advokatfirmaet tilkendegiver, at man vil anlægge retssag 
mod kommunen, såfremt afgørelsen fastholdes.  
  
Advokatfirmaets henvendelse har været forelagt for Grundejerforeningen Tronderup, som har fremsat 
diverse bemærkninger, og foreningen gør gældende, at den tidligere af udvalget trufne afgørelse bør 
fastholdes.   
  
 















Orientering om 
arbejdet med 
Masterplan Sæby 

Plan og Miljø udvalg et 
den 1.12.2015 

Sags.nr.  Sagsbehandler: BEJO 

 
 
Udvikling og Erhverv har taget første skridt i arbejdet med Masterplan Sæby, som bestod i at indkalde 
foreningerne i Sæby til et møde om, hvordan vi aktiverer sæbynitterne i Sæbys udvikling.  
 
Baggrunden for at invitere foreningerne er, at de har en stor kontaktflade til mange sæbynitter, og vi vil derfor 
gerne have jeres hjælp til at få involveret så mange som muligt i byens udvikling. 
 
Foreningerne er meget positive i forhold til at give en hånd med til at få flest mulige involveret. Foreningernes 
bud på, hvordan de kan hjælpe fremgår af vedlagte bilag. 
 
Udgangspunktet for en dialog med sæbynitterne er at udvikle Sæby, så den på én gang er en  

• Spændende by – det handler bl.a. om oplevelser og overraskelser også for byens gæster/turister 

• Levende by – det handler bl.a. om fællesskaber, modernitet, hverdags- og fritidsliv 

• Hel by – det handler bl.a. om mangfoldighed - virksomheder/arbejdspladser, boliger, handel, kultur m.m. 
 
Masterplan Sæby skal også ses i tæt sammenhæng med projektet ”Yderområder på forkant”, som det 

fremgår af et andet orienteringspunkt. 

 

Processen med inddragelse af sæbynitterne skal danne grundlag for masterplanens endelige indhold og 

sættes i gang i begyndelsen af 2016. 

 

 

Bilag vedlagt: 

Foreningernes forslag til, hvordan de kan hjælpe til med at få involveret sæbynitterne. 

 











Orientering om 
projektet 
”Yderområder på 
forkant” 

Plan og Miljøudvalget 
den 1.12.2015 

Sags.nr. 14/24187 Sagsbehandler: mael 

 
Frederikshavn Kommune indgår i projektet ”Yderområder på forkant”, som er iværksat som et partnerskab 
imellem to tidligere ministerier, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet ved 
Naturstyrelsen samt KL og Realdania. Projektet forløber hovedsagelig i første halvdel af 2016.   
 
Projektet tager udgangspunkt i det aktuelle og fremtidige behov hos virksomhederne for at fastholde og 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det behov kan kommunen bidrage til at indfri ved bl.a. at arbejde for, at 
kommunen fortsat er attraktiv at bo i og flytte til – ikke mindst for yngre og unge børnefamilier.   
 
I kommunens udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker” fremgår det, at 
Frederikshavn, Skagen og Sæby skal fungere som vækstlokomotiv for udviklingen i hele kommunen. I dette 
projekt fokuseres netop på at styrke og udvikle kommunens tre hovedbyer med udgangspunkt i byernes 
eksisterende styrker og særlige kendetegn – både fysiske, kulturelle og sociale. Projektet sigter desuden 
mod at konkretisere tankerne bag ”Må-godt-land”, som også præsenteres i udviklingsstrategien.  
 
I forlængelse heraf lægges der vægt på, at udvikling af byerne tager udgangspunkt i den værdifulde viden, 
som borgere, foreninger, erhvervsliv og andre lokale aktører råder over i forvejen. I særlig grad skal de yngre 
og unge børnefamilier inddrages. Der vil foregå forskellige involverende aktiviteter i hver af de tre byer, så de 
lokale vinkler kan inspirere til at tænke og handle i nye retninger. Som led i projektet udarbejdes en 
strategiplan med anbefalinger til udvikling af byerne.  
 
Dette projekt har stor sammenhæng med udarbejdelsen af en masterplan for Sæbys udvikling, og der skal 
derfor ske en tæt koordinering i arbejdet med de to projekter.  
 
 



Notat 
Meddelte påbud  Plan‐ og Miljøudvalget 

01.12.2015 
Sags.nr. 
07/1591 

Sagsbehandler : CHLR 

 
Center for Teknik og Miljø har siden mødet den 3. november 2015 meddelt følgende påbud: 

 
Sagsnr. 15/20284 
Ejer af ejendommen Poulsvej 33, Præstbro, 9330 Dronninglund er påbudt vedligeholdelse af sin 
ejendom. Påbuddet er givet den 2. november 2015. Påbuddet skal være efterkommet den 15. 
november 2015.  
 
Sagsnr. 15/29855 
Ejer af ejendommen Søndergade 36a, 9900 Frederikshavn er påbudt at standse byggeriet - 
ombygning af tidligere bageri. påbudt vedligeholdelse af skorsten, fordi der ikke er søgt om 
byggetilladelse til anvendelsesændring og ombygning. Der er varslet tilsyn den 2. december 2015. 
 



Notat 

Møde med Skagen Taxa og 
Frederikshavn Taxa den 13. 
november 2015 

Plan- og Miljøudvalget 
01.12.2015 

Sags.nr. 
07/1591 

Sagsbehandler : CHLR 

 
Borgmester Birgit Hansen og kommunaldirektør Mikael Jentsch holdt den 13. november 2015 møde med 
Skagen Taxa og Frederikshavn Taxa. Kommunaldirektøren vil på mødet give en orientering om dette møde. 


	referat 01-12-2015 uden bilag
	referat 01-12-2015
	1. Ny planlægning for klimasikring af Elling by
	Bilag 1.1 - Indsgelsesnotat  PMU 011215  Foroffentlighed  Klimasikring Elling by
	Bilag 1.2 - Debatfolder Å dige Elling BY 271015R

	2. Ny planlægning for et naturformidlingscenter ved Skagen Fyr, Fyrvej 36, Skagen
	Bilag 2.1 - Indsgelsesnotat 171115 Foroffentlighed Skagen Fyr
	Bilag 2.2 - Notat

	3. Ny planlægning Sæbygårdvej 13, Sæby
	Bilag 3.1 - Oversigtskort Sag 15.32064
	Bilag 3.2 - Skitseplan ny bebyggelse Sag 15.32064

	4. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016
	Bilag 4.1 -Forslag til spildevandsplantillæg nr 4 - Regnvandsbassin_sø...
	Bilag 4.2 - 133943-15 Oplandsskemaer
	Bilag 4.3 -133966-15 Udløbsskemaer
	Bilag 4.4 - 133969-15-Tegning T01 1.0
	Bilag 4.5 - 133952-15 Signaturforklaring 1.0

	5. Grønholt Skydebaner – status supplerende støjdæmping
	Bilag 5.1 - Brev fra naboerne til Grønholt Skydebaner -  august 2015

	6. Kollektiv trafikplan - åbning af ”lukkede ruter” (kommunale kørselstilbud) i Frederikshavn Kommune
	Bilag 6.1 - 169199-14_v1_Tidsplan 22. sep. 2014
	Bilag 6.2 - 169203-14_v1_Baggrundsrapport vers 3 - 24092014
	Bilag 6.3 - 169204-14_v2_Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune - 24. sep. 2014.docx
	Bilag 6.4 - 185135-14_v2_Tillægsnotat Frederikshavn 23. oktober 2014

	7. Grøn ordning
	Bilag 7.1 - Oversigt_Hoejstrup - 10 km zone 17.11.2015
	Bilag 7.2 - Oversigt_Kragelund- Sæby syd - 10 km zone 17.11.2015
	Bilag 7.3 - 75916-15_v1_Punkt_22372_Grøn ordning inden for vindmøl_27-02-2015 14-25-50
	Bilag 7.4 - ENDELIG - Administrationsgrundlag for Grøn ordning 19.06.2015
	Bilag 7.5 - Projektbeskrivelser - Grøn Ordning 24.11.2015
	Bilag 7.6 -Fordelingsskema - Grøn Ordning 15.11.2015

	8. Dispensationer fra lokalplan for 6 boliger, Hoffmanns Vej 8, Frederikshavn
	Bilag 8.1 - Oversigtskort
	Bilag 8.2 - Uddrag af ansøgning med bemærkninger
	SPRI62715111813250
	167017-15_v1_19. FACADER

	Bilag 8.3 - Høringsnotat, inklusiv bemærkninger og udtalelse fra bygherre
	Høringsnotat - Hoffmanns Vej 8
	Hoffmanns Vej 8 - Indsigelser
	Bygherres modsvar til indsigelse - Hoffmanns Vej 8


	9. Administrationsgrundlag vedr. spillehaller
	Bilag 9.1 - Protokol fra PMU den 10. april 2007

	10. Tvangsruter for vejtransport af farligt gods
	11. Orientering fra administrationen
	Bilag 11.1 - Anvendelse af areal i Kilden - orienteringssag
	Bilag 11.2 - Henvendelse fra ejers advokat om anvendelse af areal i Kilden
	Bilag 11.3 - Grundejerforeningens bemærkninger til henvendelsen fra ejers advokat
	Bilag 11.4 - Orienteringspunkt om Masterplan Sæby til PMU 1.12.15
	Bilag 11.5 - Møde med Taxa den 13. nov. 2015
	Bilag 11.6 - Orientering om projekt Yderområder på forkant
	Bilag 11.7 - 188898-15_v1_Meddelte påbud - PMU 01.12.2015 - orientering fra administrationen
	Bilag 11.8 - 188992-15_v1_Orientering fra administrationen - mødet med taxa - PMU 01.12.2015

	Underskrifter:





