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1 (Åben) Lokalplanforslag FRE.S.18.03.02 Sommerhusområde ved 
Lerbækhuse
Sags ID: GEO-2015-21273

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 9. juni 2015, at der kan  udarbejdes ny 

lokalplan for sommerhusområdet ved Lerbækhuse med udgangspunkt i en samordning 

og ajourføring af plangrundlaget for lokalplanområdet ved Kærstrand, Lerbækvej.

Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag nr. FRE.S.18.03.02 Sommerhusområde ved 

Lerbækhuse og forslag til kommuneplantillæg nr. 15.18, som fastholder områdets 

anvendelse til sommerhusformål og fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser, 

som muliggør en udvidelse af de enkelte bebyggelser op til 160 m2 samt op til 2 udhuse 

på hver 10 m2. 

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene, som fastlægger, at 

der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.  

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

forslag til lokalplan FRE.S.18.03.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 15.18 udsendes i 

offentlig debat. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Forslag  220216 lokalplanforslag Lerbækhuse (1238772 - GEO-2015-
21273)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan Å-dige til klimasikring af Elling by 
og kommuneplantillæg 15.14
Sags ID: GEO-2015-21334

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 22. december 2015 til den 16. 

februar 2016, hvilket har givet anledning til enkelte indsigelser/bemærkninger, som det 

fremgår af indsigelsesnotat af 22. februar 2016. Indsigelserne omfatter ønske om, at å-

digerne udformes i et naturligt udtryk og ud fra størst mulig hensyntagen til det 

eksisterende å-forløb, og at der ved anlæggelse af diger tages de nødvendige hensyn til 

jernbanen og statsvejen. I lokalplanen er der derfor indføjet præciseringer ift. eventuelle 

anlæg ved statsvej og jenbane samt supplering af afsnit 5.8 vedr. principper for 

udformning af å-digerne ud fra overordnede naturhensyn.

Lokalplanen afgrænser et ca. 1 ha stort område umiddelbart syd og øst for Elling by og 

muliggør etablering af å-diger samt mulighed for et rekreativt stiforløb/område omkring 

digerne. 

I forbindelse med planforslagenes udarbejdelse er der foretaget en miljøscreening som 

fastslog, at der ikke skulle gennemføres en miljøvurdering. Denne afgørelse er blevet 

påklaget og behandles nu i Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen har som udgangspunkt 

ikke opsættende virkning for vedtagelse af lokalplanen, men såfremt klager får medhold, 

kan det medføre en suspension af den endelige vedtagelse af lokalplanen og dermed en 

senere uafklaret situation i forhold til anlæg, som måtte blive etableret i medfør af 

lokalplanen og inden klagesagen er afgjort. 

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

lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt med de beskrevne ændringer i 

forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Der blev på mødet uddelt et revideret indsigelsesnotat.
Indstillingen tiltrædes.
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Bilag

 Indsigelsesnotat vedr. lokalplanforslag Å dige til klimasikring af Elling 
by  290216 (1261317 - GEO-2015-21334)

 Lokalplan Å dige ved Elling by 230216R (1257342 - GEO-2015-21334)
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3 (Åben) Planlægning for hotelbebyggelse nord for Nordstrand Camping i 
Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-00493

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

Sagsfremstilling
UBN arkitekter har på vegne af investor fremsendt skitseprojekt med henblik på principiel 

godkendelse af et projekt med opførelse af i alt 42 hotellejligheder på matr.nr. 7aq, Flade, 

Frederikshavn Jorder og 56k, Frederikshavn Markjorder. Bebyggelsen ønskes opført som 

fritliggende dobbelthuse i én etage med maksimal bygningshøjde på 6,5 meter.

Arealet er beliggende nord for Nordstrand Camping i Frederikshavn mellem Nordre 

Strandvej og sommerhusområdet Kæret. Hoteldriften skal ske således, at den 

eksisterende reception på campingpladsen også skal fungere som reception og 

nøgleudlevering for den nye ferieby. Det eksisterende vandland og funcenter på/ved 

campingpladsen skal desuden medvirke til at servicere feriebyens gæster. 

Området, hvor det ansøgte ønskes placeret, er beliggende i byzone og er omfattet af 

lokalplan FRE.10.21.02 ”Apholmen” og er i denne udlagt til campingplads med tilhørende 

servicefaciliteter samt anlæg til friluftsaktiviteter for campinggæster. Etableringen af det 

ansøgte kræver derfor udarbejdelse af ny lokalplan for arealet, der udlægger dette til 

hotelformål. Da arealerne ligger i kystnærhedszonen med direkte visuel kontakt til kysten, 

skal der i planlægningen foretages visualisering af bebyggelsens påvirkning af 

kystlandskabet. Det vurderes umiddelbart, at den skitserede bebyggelse er godt 

indpasset i kystlandskabet og giver en god overgang mellem kysten og den kommende 

bebyggelse på arealerne vest for det ansøgte, der kan opføres i op til 8,5 meter og i 2½ 

etage. I projektet er der desuden indarbejdet stiforbindelser til vejsystemet i arealerne 

mod vest og mod havet.

Der er i relation til vurdering af projektet indhentet vejledende udtalelse fra 

Erhvervsstyrelsen, som er overordnet myndighed i forhold til kommunens planlægning. 

Styrelsen har vurderet, at projektet gennem en planlægning vil kunne realiseres indenfor 

rammerne af det gældende regelsæt i Planloven, såfremt feriebyen etableres og drives 

som et hotel med nøgleudlevering og servering i tilknytning til stedet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der udarbejdes lokalplanforslag for realisering af det 

skitserede projekt. Udkast til lokalplanforslag udarbejdes af ansøger.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Frederikshavn ferieby - hotellejligheder (1218384 - GEO-2016-00493)
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Sagsfremstilling
UBN arkitekter har på vegne af investor fremsendt skitseprojekt med henblik på principiel 

godkendelse af et projekt med opførelse af i alt 42 hotellejligheder på matr.nr. 7aq, Flade, 

Frederikshavn Jorder og 56k, Frederikshavn Markjorder. Bebyggelsen ønskes opført som 

fritliggende dobbelthuse i én etage med maksimal bygningshøjde på 6,5 meter.

Arealet er beliggende nord for Nordstrand Camping i Frederikshavn mellem Nordre 

Strandvej og sommerhusområdet Kæret. Hoteldriften skal ske således, at den 

eksisterende reception på campingpladsen også skal fungere som reception og 

nøgleudlevering for den nye ferieby. Det eksisterende vandland og funcenter på/ved 

campingpladsen skal desuden medvirke til at servicere feriebyens gæster. 

Området, hvor det ansøgte ønskes placeret, er beliggende i byzone og er omfattet af 

lokalplan FRE.10.21.02 ”Apholmen” og er i denne udlagt til campingplads med tilhørende 

servicefaciliteter samt anlæg til friluftsaktiviteter for campinggæster. Etableringen af det 

ansøgte kræver derfor udarbejdelse af ny lokalplan for arealet, der udlægger dette til 

hotelformål. Da arealerne ligger i kystnærhedszonen med direkte visuel kontakt til kysten, 

skal der i planlægningen foretages visualisering af bebyggelsens påvirkning af 

kystlandskabet. Det vurderes umiddelbart, at den skitserede bebyggelse er godt 

indpasset i kystlandskabet og giver en god overgang mellem kysten og den kommende 

bebyggelse på arealerne vest for det ansøgte, der kan opføres i op til 8,5 meter og i 2½ 

etage. I projektet er der desuden indarbejdet stiforbindelser til vejsystemet i arealerne 

mod vest og mod havet.

Der er i relation til vurdering af projektet indhentet vejledende udtalelse fra 

Erhvervsstyrelsen, som er overordnet myndighed i forhold til kommunens planlægning. 

Styrelsen har vurderet, at projektet gennem en planlægning vil kunne realiseres indenfor 

rammerne af det gældende regelsæt i Planloven, såfremt feriebyen etableres og drives 

som et hotel med nøgleudlevering og servering i tilknytning til stedet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der udarbejdes lokalplanforslag for realisering af det 

skitserede projekt. Udkast til lokalplanforslag udarbejdes af ansøger.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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 Frederikshavn ferieby - hotellejligheder (1218384 - GEO-2016-00493)
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4 (Åben) Planlægning for opførelse af 14 taglejligheder på Vinkelgården i 
Frederikshavn
Sags ID: GEO-2015-21231

Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening har søgt om opførelse af 14 almene boliger som en ekstra 

etage på Vinkelgården, beliggende på Vinkelvej i Frederikshavn. Opførelsen af de 14 nye 

almene boliger fordrer udarbejdelse af et lokalplanforsalg, som grundlag for 

gennemførelse af projektet. 

De to eksisterende fritliggende bygninger, der udgør Vinkelgården, består af 66 

lejligheder i 3 etager med kælder.

Lejlighederne indrettes i den eksisterende tagetage i bygningen, beliggende langs 

Sæbybanestien. Projektet indebærer en helt ny tageetage med ny tagkonstruktion og nyt 

tag, men uden at den totale bygningshøjde ændres. Projektet er en del af et samlet 

renoveringsprojekt af Vinkelgården, der blandt andet også omfatter en renovering af 

lejlighederne, en renovering af friarealerne, en facaderenovering, og at der etableres 

elevatorer i alle opgange.

Bygherre forestår selv lokalplanudarbejdelsen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og miljøudvalget beslutter at igangsætte 

udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Vinkelgaarden 28.11.2014 (1257941 - GEO-2015-21231)
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5 (Åben) Administrationsgrundlag for Flexboligtilladelser
Sags ID: GEO-2016-00029

Sagsbehandler: Tina Hedegaard Jensen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Primo januar 2016 er der vedtaget ændringer i planloven og boligreguleringsloven 

angående flexboliger. Det indebærer, at der nu er flere valgmuligheder i ordningen, som 

kommunen kan benytte sig af.

Hidtil har en flexboligtilladelse fulgt ejeren, som en personlig tilladelse, der udløb ved 

ejerskifte eller ved at boligen blev taget i brug til helårsbeboelse igen. Der er nu åbnet op 

for, at tilladelsen også kan følge boligen.

På Plan og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2016 blev de vedtagne ændringer 

gennemgået og drøftet. På baggrund af drøftelsen har Center for Teknik og Miljø opstillet 

nedenstående forslag til nyt administrationsgrundlag. 

Flexboligtilladelser kan fortsat ikke udstedes til ejendomme, beliggende i lokalplanlagte 

områder til helårsbeboelse, da det vil være i strid med planlovens forbud mod at 

dispensere fra en lokalplans principper, og heller ikke til ejendomme, hvor anden 

lovgivning forhindrer det. Der udstedes ikke flexboligtilladelser til boliger beliggende i 

erhvervsområder. Alle øvrige boliger, herunder boliger beliggende i områder udlagt til 

blandet bolig og erhverv, kan tildeles en flexboligtilladelse ud fra følgende bestemmelser: 

2. Inden for bygrænsen af Sæby, Frederikshavn og Skagen udstedes 

flexboligtilladelser kun til ejer og bortfalder ved ejerskifte, men bevares selv om 

ejer genoptager brugen til helårsbolig. Det er en udvidelse i forhold til den 

eksisterende ordning, at tilladelsen kan benyttes flere gange af samme ejer.

3. I alle andre dele af kommunen, hvor flexboligtilladelser kan udstedes, herunder i 

landzonen, udstedes flexboligtilladelser til boligen og bortfalder ikke ved 

ejerskifte, eller ved genoptagelse af brugen til helårsbolig. 

4. I områder uden særlige landskabsudpegninger kan der i flexboligtilladelsen 

angives, at planlovens § 36, stk. 1, nr. 9 finder anvendelse, hvilket indebærer, at 

boligen fortsat kan udvides til 250 m2 uden landzonetilladelse.

5. Der gives bindende forhåndstilsagn der er gældende i tre år.
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Punkt 1-2 kan udvides og indskrænkes fra at være personlig og ophøre både 

ved ejerskifte og genoptagelse til helårsbolig til at følge boligen og være 

permanent. Der er desuden mulighed for helt at fravælge ordningen, både 

generelt og i konkrete geografiske områder. Det foreslåede grundlag tager 

hensyn til, at der kan være særlige udfordringer i landzonen og de mindre 

byer, der kan begrunde en udvidet flexboligordning i de områder, mens det 

anerkendes at flexboligordningen, som en mere midlertidig ordning, kan være 

med til at øge omsætteligheden af boliger i kommunens tre større byer, uden 

at komme i vejen for fremtidig planlægning. De egentlige erhvervsområder er 

friholdt, fordi boliger i de områder typisk alene er tilladt som 

ejer/bestyrerboliger til et tilknyttet erhverv.

Punkt 3 fastlægger, at kommunen er positiv over for en udvidelse op til 250 

m2 uden landzonetilladelse. Da boliger med status som fritidshuse ifølge 

praksis normalt ikke tillades udvidet op til mere end 60 – 80 m2, hvis de 

ligger i områder med særlige landskabsinteresser, er der i disse områder 

foreslået den begrænsning, at en udvidelse kan være mulig, men efter en 

konkret vurdering, som en landzonesagsbehandlig indebærer, for i fornødent 

omfang at kunne respektere de landskabsudpegninger kommunen har 

foretaget i kommuneplanen.

I Punkt 4 er der foreslået et tidsbegrænset bindende forhåndstilsagn. 

Flexboligtilladelse kan kun gives til ejere, så forhåndstilsagn benyttes, når der 

kommer forespørgsler fra potentielle købere af ejendomme. Tre år er samme 

tidsramme, som landzonetilladelser og dispensationer normalt er gældende. 

Det er muligt kun at ville give vejledende udtalelser, eller at give 

længerevarende eller tidsubegrænsede forhåndstilsagn.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at ovenstående administationsgrundlag fremover følges 

ved udstedelser af flexboligtilladelser i Frederikshavn kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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6 (Åben) Forslag til lokalplan for udvidelse af dagligvarebutik på Gærumvej 
i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2015-22803

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Sagen har tidligere været behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2015.

Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med bygherre udarbejdet vedlagte forslag til 

lokalplan for udvidelse af eksisterende dagligvarebutik på Gærumvej 36-40 i 

Frederikshavn.

Lokalplanen åbner mulighed for, at den eksisterende butik kan udvides med ca. 200 m2, 

således at det samlede butiksareal udgør ca. 1000 m2. Derudover indeholder planen 

blandt andet bestemmelser, som regulerer skiltningen. Herunder bestemmelser om 

skiltningens udformning, placering og at skiltebelysning ikke må virke blændende for

trafikken eller i øvrigt være til gene og ulempe for denne.

Området vejbetjenes fra de eksisterende adgange på Gærumvej og Samsøvej. 

Vareindleveringen til butikken skal foregå ved bygningens vestlige gavl, hvor der er  

udlagt et areal til varegård.

Som udgangspunkt vurderes den planlagte udvidelse af butikken kun at medføre meget 

små ændringer i trafikken på Gærumvej og Samsøvej. Ændringer, der ikke vil være 

mærkbare på trafikafviklingen på Gærumvej.

  

Lokalplanen stiller desuden krav om, at de ubebyggede arealer skal fremstå ordentlige og 

ryddelige. Udendørs oplag må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede 

arealer. I lokalplanen er der endvidere udlagt areal til beplantning mod naboskel og 

omkringliggende veje. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget beslutter, at forslag til lokalplan 

FRE.BC.11.01.02 - Udvidelse af dagligvarebutik Gærumvej 36-40 udsendes i offentlig 

debat.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Lp.FRE.BC.11.01.02 PMU 01.03.16 (1236308 - GEO-2015-22803)



Plan- og Miljøudvalget - 01-03-2016 15:00 Side 15 af 28

7 (Åben) Udvidelse af dagligvarebutik på Hjørringvej i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-00531

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
REMA Etablering A/S ansøger om tilladelse til udvidelse af eksisterende REMA 1000 

butik, beliggende Hjørringvej 37, Frederikshavn fra nuværende 750 m2 til 1030 m2 samt 

varegård på 50 m2. Til grund for ansøgningen, ligger dagligvarekædens ønsker, at tilbyde 

kunderne tidsvarende omgivelser i forbindelse med indkøb. Udvidelsen får samme ydre 

udtryk som eksisterende bygning, det vil sige facademur, tagkonstruktion og materialer 

udføres som eksisterende.

Området, hvor butikken ligger, er omfattet af lokalplan 11.26.01, der giver mulighed for at 

opføre en butik på i alt 1000 m2. Til grund for lokalplanen ligger kommuneplanens 

detailhandelsbestemmelser, hvor lokalplanområdet er udpeget som Lokalcenter. Den

ønskede udvidelse forudsætter, at Rema Etablering køber ejendommen, beliggende 

Hjørringvej 39, men denne ejendom er dels ikke omfattet af kommuneplanens 

detailhandelsstruktur dels ikke omfattet af lokalplan 11.26.01. Den ønskede udvidelse af 

butikken forudsætter således en ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af ny 

lokalplan.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at ansøger meddeles principiel tilladelse til at arbejde 

videre med projektet, herunder igangsætte den nødvendige planlægning, der skaber 

mulighed for, at udvide eksisterende butik, så den nye større butik får et ydre udtryk,

som den nuværende. I forbindelse med lokalplanlægningen arbejdes der videre med 

detailindretning af friarealer og adgangsforhold fra Hjørringvej og Abildgaardsvej samt 

forebyggelse af nabogener. Ansøger forestår, i samarbejde med Center for Teknik og 

Miljø, udarbejdelse af nyt plangrundlag.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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6. Ansøgning om udvidelse (1231963 - GEO-2016-00531)
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8 (Åben) Spillehaller - Tilrettet administrationsgrundlag
Sags ID: EMN-2015-00330

Sagsbehandler: Lene Morthensen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
På Plan- og Miljøudvalgsmøde den 1. december 2015 vedtog udvalget nedenstående 

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.

Der var ønske fra udvalget om, at administrationsgrundlaget blev tilrettet sprogligt.

Denne tilretning er foretaget.

Forslag til tilrettet administrationsgrundlag for etablering af spillehaller:

 Boligområder skal friholdes for spillehaller. Der tillades ej heller gevinstgivende 

spilleautomater i forbindelse med kiosk, cafe, minimarked eller lignende i 

boligområder.

 Ved etablering af spillehaller i centerområder med bevaringsinteresser, vil der 

blive lagt vægt på den ydre fremtræden af bygningen i forhold til facade og

skiltning.

 Etablering af spillehaller tæt på skole, børneinstitutioner og kirker ønskes ikke og 

skal vurderes i forhold til afstand i det konkrete tilfælde.

 Gevinstgivende spilleautomater må ikke placeres med direkte adgang fra gaden 

med direkte indsigt, men skal placeres i fx separat rum, afskærmet eller 

tilbagetrukket.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at:

2. Det tilrettede administrationsgrundlag for etablering af gevinstgivende 

spilleautomater vedtages.

3. Center for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at træffe afgørelser i 

henhold til det tilrettede administrationsgrundlag. 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.
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4. Administrationsgrundlaget indarbejdes på sigt som retningslinjer i 

kommuneplanen for Frederikshavn Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Et flertal tiltræder indstillingen.
Anders Brandt Sørensen og Erik Kyed Trolle kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 Referat fra PMU den 01.12.2015 - Spillehaller (1233401 - EMN-2015-
00330)
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9 (Åben) Etablering af sportscafé/opstilling af gevinstgivende 
spilleautomater, Pindborggade 19, Sæby - genoptagelse
Sags ID: BYG-2015-50231

Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget principiel ansøgning om indretning af sportscafé 

på ejendommen Pindborggade 19, Sæby. 

Caféen får et samlet areal på ca. 240 m² , som tænkes indrettet med et egentligt 

caféområde samt områder med billard, pool, dart, områder med mulighed for visning af 

sportsarrangementer på storskærm samt med mulighed for at spille lotto og tips mv.. 

Ansøger ønsker desuden at indrette en spilleafdeling på 20 - 25 m², hvor der opstilles 

gevinstgivende spilleautomater.

Ansøgningen blev forelagt Plan- og Miljøudvalget på møde den 2. februar 2016 med 

henblik på vurdering af, om der skulle nedlægges forbud efter planlovens § 14 for at 

hindre indretning af spillehal i det bevaringsværdige område. Udvalget besluttede at 

udsætte behandlingen af sagen.

Pindborggade og området heromkring er en del af det bevaringsværdige bymiljø i Sæby. 

Pindborggade 19 er opført i 1876 og har en bevaringsværdi på 4 i Save-registeret.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SAE.4.99.0, som blandt andet har til formål at 

fastholde byens traditionelle købstadskarakter. Det fremgår blandt andet af lokalplanen, 

at skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske formsprog og ikke må 

være dominerende eller bryde hovedfacadelinjerne. Opsætning af skilte kræver 

kommunens tilladelse.

Planmæssige konsekvenser

Hvis indretning af sportscafé med gevinstgivende spilleautomater skal hindres, vil det 

være nødvendigt at nedlægge forbud efter § 14 i Lov om planlægning og inden 1 år 

udarbejde ny lokalplan. 

Center for Teknik og Miljø anbefaler dog, at det ansøgte principgodkendes, med 

baggrund i, at området med gevinstgivende spilleautomater udgør en mindre del af det 

samlede caféområde, og anvendelsen i øvrigt er i overensstemmelse med lokalplanen for 

området.
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Kravene til den konkrete indretning af lokalerne, etablering af parkerings- og 

udenomsarealer samt opsætning af skilte mv. vil blive fastsat i forbindelse med 

behandling af byggesagen efter bygningsreglementets og lokalplanens bestemmelser 

herom.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der gives principiel tilladelse til, at der kan indrettes 

område til gevinstgivende spilleautomater, som del af en sportscafé på ejendommen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes med baggrund i det vedtagne administrationsgrundlag.

Bilag

1. Oversigtskort Pindborggade 19 (1170008 - BYG-2015-50231)
2. Beslutning fra PMU-møde den 2. februar 2016 (1234976 - BYG-2015-

50231)
3. Ansøgning om etablering af sportscafé med bilag (1170009 - BYG-

2015-50231)
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10 (Åben) Region Nordjyllands Strategiplan for jordforurening samt 
Indsatsplan for jordforurening 2016
Sags ID: EMN-2015-50310

Sagsbehandler: Helle Müller

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Regionsrådet har den 29. september 2015 vedtaget en revideret strategiplan for 

jordforurening. Sidste strategiplan er fra 2009. Den reviderede strategiplan sætter større 

fokus på de lokaliteter, der har indsats i forhold til grundvandet. Historiske redegørelser 

og indledende undersøgelser vil derfor blive udført først på lokaliteter, der ligger indenfor 

indvindings oplande eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Strategiplanen bygger på principper om, at regionen:

• er med til at sikre grundvand, der skal bruges til drikkevand nu og i fremtiden,

• er med til at sikre arealanvendelsen, både hvor forureningen truer indeklimaet, og hvor 

der er risiko for kontakt med kraftig forurenet jord,

• har fokus på at sikre kvaliteten af overfladevand,

• har åbenhed omkring aktiviteter og data. Herved sikrer Regionen, at kommunerne har 

bedre grundlag, når de behandler byggesager, vandværkerne har bedre grundlag for at 

planlægge og etablere nye indvindingsboringer, og ejendomsmæglere og advokater 

mm. har oplysninger til rådighed ved handel med (måske) forurenede ejendomme

• giver råd og vejledning i forbindelse med forurenede ejendomme

• følger og anvender nyeste viden indenfor området med miljøfremmede stoffer eller 

brancher, hvor der er risiko for jord- og grundvandsforurening,

• samarbejder med kommunerne i regionen, de øvrige regioner, Naturstyrelsen, privat 

rådgivere og uddannelsesinstitutioner.

Region Nordjylland har desuden udarbejdet Indsatsplan for jordforurening i 2016. 

Den offentlige indsat på jordforureningsområdet i 2016 relaterer sig imod grundvand, 

arealanvendelse og overfladevand. Højeste prioritet har undersøgelser og 

afværgeprojekter af hensyn til grundvandet og følsom arealanvendelse, såsom 

børneinstitutioner, offentlige legepladser og boliggrunde med akutte forureninger, der 

truer indeklimaet eller udgør en risiko for eksplosion, eller hvor der er risiko for kontakt 

med forureningen.

Region Nordjylland forventer at udføre 180 – 200 indledende undersøgelser i 2016.
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Indsatsplan for jordforurening i 2016 indeholder derudover 9 nye afværgeprojekter, 18 

nye udvidede forureningsundersøgelser, 24 igangværende afværgeprojekter, 29 

igangværende overvågninger og 13 videreførte udvidede forureningsundersøgelser. 

Projekterne er fordelt på 39 rettet mod grundvandsressourcerne, 47 mod følsom 

arealanvendelse og 7 mod både arealanvendelse og grundvand. 14 af projekterne ligger i 

Frederikshavn Kommune.

Begge planer kan findes på http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening

Placeringen af projekterne i Frederikshavn Kommune kan ses på bilagene 

Frederikshavn Kommune Nord og Frederikshavn Kommune Syd.

Digital udgave kan tilgås her.

Indstilling
Til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Frederikshavn_nord (1257696 - EMN-2015-50310)
 Frederikshavn_syd (1257697 - EMN-2015-50310)

http://js.kortinfo.net/Kortviser/Map.html??Site=Frederikshavn&Page=Kortviser_POL&type=fkg&showOnly=8359,13888&selected=13888&BBox=528372.1793092352,6338247.997918913,649644.3490592352,6405601.911168913
http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening
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11 (Åben) Orienteringssag - Meddelte påbud
Sags ID: EMN-2016-00003

Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Center fro Teknik og Miljø har siden mødet den 1. december 2015 meddelt følgende 

påbud:

Sagsnr. BYG-2015-50288

Ejer af ejendommen Kvisselvej 100, Frederikshavn har den 25. januar 

2016 fået meddelt et påbud om IKKE at anvende halmfyr og skorsten, 

før der er opført ny godkendt skorsten. Påbuddet er givet den 25. 

januar 2016. Påbuddet skal være efterkommet 1. februar 2016. 

Ejerne af nedenstående ejendomme er meddelt påbud om udbedring 

af fejl og mangler på budfældningstank:

Sagsnr. Adresse Påbud

afsendt

GEO-2015-

22042

Alkevej 29, 9982 Ålbæk 27.01.2016

GEO-2015-

22041

Hirtshalsvej 640, 9982 Ålbæk 27.01.2016

GEO-2015-

22036

Klyngen 12, 9990 Skagen 27.01.2016

GEO-2015-

22034

Elsdyrvej 17, 9982 Ålbæk 27.01.2016

GEO-2014-

18813

Kandestedvej 201, 9990 Skagen 27.01.2016

Ejerne af nedenstående ejendomme er meddelt påbud om separering af 

regn- og spildevand på egen grund: 

Sagsnr. Adresse Påbud

afsendt

GEO-2015-

21875

Klostervænget 8, 9300 Sæby 11.02.2016

GEO-2015-

21953

Klostervænget 16,9300 Sæby 11.02.2016

GEO-2015-

21954

Klostervænget 19,9300 Sæby 11.02.2016

GEO-2015- Klostervænget 24,9300 Sæby 11.02.2016
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21958

GEO-2014-

21976

Klostervænget 10,9300 Sæby 11.02.2016

GEO-2014-

21956

Klostervænget 21,9300 Sæby 11.02.2016

GEO-2014-

21957

Klostervænget 22,9300 Sæby 11.02.2016

Ejerne af nedenstående ejendomme er meddelt påbud om separering af regn- og 

spildevand på egen grund: 

Sagsnr. Adresse Påbud

afsendt

GEO-2015-

22428

Slagterivej 40, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22429

Slagerivej 42, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22423

Slagterivej 32, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22425

Slagerivej 34, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2014-

22427

Slagterivej 36, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22434

Slagterivej 52, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22436

Slagterivej 41, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22437

Slagterivej 48, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22424

Slagterivej 33, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22418

Slagterivej 21b, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22419

Slagterivej 23, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22420

Slagterivej 25, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22415

Slagterivej 17, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22416

Slagterivej 19, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22417

Slagterivej 21a, 9300 Sæby 15.02.2016

GEO-2015-

22438

Slagterivej 37a-f, 9300 Sæby 15.02.2016

Indstilling
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Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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12 (Åben) Orienteringssag - Afgørelser fra klageinstanser
Sags ID: EMN-2016-00003

Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser:

 Påbud om drift i Natura 2000-område på matrikler tilhørende 
ejendommen Milrimvej 105, 9981 Jerup af 17. december 2015 

Agri Nord har på vegne af ejeren har klaget til Natur- og 
Miljøklagenævnet over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 26. juni 
2014 om erstatning for, at 5,61 ha fortsat skal være vedværende græs 
med mindst et årligt slæt og forbud mod omlægning, sprøjtning og 
gødskning på matrikler tilhørende ejendommen Milrimvej 105, Jerup. 

Natur- og Miljøklagenævnet er den 17. december 2015 kommet frem 
til følgende afgørelse:

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes 
afgørelse af 26. juni 2014 om erstatning for, at 5,61 ha skal være 
vedværende græs med mindst et årligt slæt og forbud mod 
omlægning, sprøjtning og gødskning på matrikler tilhørende 
ejendommen.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning efter 
naturbeskyttelseslovens § 19 g kan påklages til 
Taksationskommissionen af de ejere, og brugere mv., som har 
påklaget kommunens afgørelse om erstatningsspørgsmålet til nævnet 
samt af Frederikshavn Kommune, jf. naturbeskyttelseslovens § 45, jf. 
§ 19 g, stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra dags dato. Klagen skal 
indgives til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 Afslag på at opsætte en husstandsmølle på ejendommen 
Vrangbækvej 52, 9900 Frederikshavn af 7. januar 2016

Ejer har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over Frederikshavn 
Kommunes afgørelse af 14. september 2015 med afslag på at opsætte 
en husstandsmølle på ejendommen Vrangbækvej 52, 9900 
Frederikshavn

Natur- og Miljøklagenævnet er den 7. januar 2016 kommet frem til 
følgende afgørelse:

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn 
Kommunes afgørelse af 14. september 2015 og finder at 
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kommunens afslag er begrundet i planlægningsmæssige 
relevante hensyn. 

 Afgørelse om vedligeholdelse af det private vandløb ”Holbæk” 
af 27. januar 2016

Ejer af ejendommen Hovedgaden 18, 9330 Præstbro har klaget til 
Natur- og Miljøklagenævnet over Frederikshavn Kommunes afgørelse 
af 11. maj 2015 om, at fugtskaderne på klagers ejendom ikke skyldes 
vand fra vandløbet Holbæk, og at oversvømmelserne af Holbæk ikke 
skyldes manglende vedligeholdelse af vandløbet. 

Natur- og Miljøklagenævnet er den 27. januar 2016 kommet frem til 
følgende afgørelse:

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Frederikshavn Kommunes 
afgørelse af 11. maj 2015 og hjemviser sagen til kommunens 
fornyede behandling. Kommunen må ved den fornyede 
behandling af sagen undersøge nærmere, hvorvidt lodsejere 
nedstrøms klagers matrikel har fjernet evt. aflejret materiale, 
grene mm., og om der i vandløbet nedstrøms klagers matrikel er 
spærringer, der kan medføre tilbagestuvning af vand.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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Forslag til Lokalplan FRE.S.18.06.02 ● Forord

Forord

Lokalplanområdet er beliggende ved Lerbækvej i sommehusområdet Ler-
bækhuse og udgøres af det på vedlagte kortbilag 1 (oversigtskort) med 
prikker indrammede areal og kortbilag 2 (plankort) med fed sort linje ind-
rammede areal. Lokalplanområdet har zonestatus som sommerhusområ-
de.

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på en ajourføring og harmonisering 
af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i hele lokalplanens område, med 
udgangspunkt i de faktiske forhold i området
 
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.S. 18.06.02 til offentlig debat i pe-
rioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle interesse-
rede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, 
Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og 
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk 

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, 
Lars Lynderup på telefon 98 45 63 76 eller emailadressen: tf@frederiks-
havn.dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommu-
ne i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden) og 
sendes til følgende adresse: 

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

Oversigtskort, der viser lokalplanområdets beliggenhed i den nordlige del af Frederikshavn.
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Forslag til Lokalplan FRE.S.18.06.02 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-
deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse 
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foreta-
ges ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller 
ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overens-
stemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlings-
plan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme 
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gen-
nemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer).

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

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indfly-
delse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal 
alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages 
endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmel-
se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag

Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl-
dende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs-
creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-
get. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, 
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad 
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der 
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi-
lagene af:
- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter 

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til 

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Der blev i 1991 vedtaget lokalplan nr. 18.03.01 Lerbækhuse, som fastlæg-
ger retningsgivende bestemmelser for nybygning i området. Lokalplanens 
område benævnt Lerbækhuse har siden fået udtaget området I/S Kær-
strand ,senest ved dette områdes vedtagelse af lokalplan FRE.S.18.06.01. 
Den resterende del af det oprindelige område Lerbækhuse ønsker nu, at 
der tilvejebringes et plangrundlag, som i højere grad tager udgangspunkt 
i de faktiske forhold i området, i lighed med lokalplanen for I/S Kærstrand.

Lokalplanens formål
Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til sommerhusformål og 
har, til hensigt ud fra de faktiske forhold, at fastlægge områdets vej- og 
stiforhold,opdeling i parceller samt fællesareal, ligesom lokalplanen be-
stemmer tidssvarende bebyggelsesregulerende bestemmelser for fremti-
digt byggeri i området.

Lokalplanens område
Lokalplanens område er beliggende ved Lerbækvej i sommerhusområdet
Lerbækhuse.

Her ses eksempel på omgivelserne omkring lokalplanområ-
det, der består at åbne ubebyggede arealer. Billedet er ta-
get mod øst i retningen mod Hirsholmene.

Lokalplanområdet består af sommerhuse. Her ses Lerbæk-
vej 96.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelsesmuligheder, samt bestem-
melser for udstykning, vejføring samt ny bebyggelses placering, omfang 
og udseende. Bestemmelserne søger at sikre, at ny bebyggelse tilpasses 
eksisterende sommerhusområder omkring lokalplanområdet.
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Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række til-
tag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedva-
rende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn  Kommunes ge-
ografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for at 
få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til 
gavn for miljøet og ejernes økonomi. 

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer blandt 
andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det danske klima, af 
en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang levetid. Det anbefales at tænke 
langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige materialer, der eksempelvis giver en 
effektiv isolering eller har et lavt CO2 udslip under produktionen. 

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres som 
lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygtige byggema-
terialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på et håndværks-
mæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet ligger i sommerhusområde inden for kystnærhedszo-
nen, som strækker sig i en bræmme 3 km fra kystlinjen. Kommunepla-
nens retningslinje 5.9.2 for planlagt kystlandskab er gældende og omfat-
ter planlagte arealer til byudvikling, ferie- og fritidsanlæg, tekniske an-
læg, råstofindvinding, sommerhusbebyggelse samt vindmølleparker. Det 
enkelte areal kan kun udnyttes i overensstemmelse med den planlagte 
anvendelse.

Lokalplanen fastholder området til sommerhusformål og er således
i overensstemmelse med retningslinjen.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er omfattet kommuneplanens rammeområde 
FRE.S.18.06, der udlægger området til sommerhusområde med anvendelse 
til sommerhusformål. Rammerne fastlægger en maks. bebyggelsesprocent 
på 15. Lokalplanen fastlægger bygningsrammen således, at hovedbebyg-
gelsen opnår et maksimalt areal på 135 m2 samt et udhus på op til 25 m2, 
hvilket for den vestlige og sydligste del af lokalplanområdet, hvor der er 
relativt små grunde, betyder en bebyggelsesprocent større end 15. Der skal 
derfor udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg i overensstemmelse 
med de øgede bebyggelsesmuligheder.

Klimatilpasningsplan
Dele af lokalplanområdet er berørt af risikoudpegningen  vedr. oversvømmel-
seshændelser For det konkrete område er den nærmeste målestation på Fre-
derikshavn Havn som definerer en 50 års middelvandstand på 148 cm. Dette er 
den vandstand som vandstanden i havet vil nå eller overskride i gennemsnit en 
gang pr. 50 år. For det konkrete område er den nærmeste målestation på Fre-
derikshavn Havn som definerer en 50 års middelvandstand på 148 cm. Dette er 
den vandstand som vandstanden i havet vil nå eller overskride i gennemsnit en 
gang pr. 50 år (50 års vandstand). Koten er i niveau med et roligt vandspejl uden 
bølger og bølgestuvning. Ved fastsættelsen af koten er der ikke taget højde for 
havspejlsstigning som følge af land- og vandstandsændringer.
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Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvur-
dering af Planer og Programmer og vurderet, at planerne ikke er omfattet af lo-
vens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvorfor lokalplanforslag 
skal følges af en redegørelse for bebyggelses og anlægs visuelle påvirkning af 
omgivelserne. Ved bygningshøjder over 8,50 m skal den  større højde begrun-
des. Lokalplanområdet udgør det samme område som fremgår af kortbilag 1, 
hvoraf det fremgår, at udstykning kun må foretages i overensstemmelse med 
den retningsgivende udstykningsplan: Kortbilag 2. Samtidig fastholder lokalpla-
nen den nuværende højdebegrænsning på 5.00 m. Det vurderes, at den relativt 
lille udvidelse af det bebyggede areal som lokalplanen muliggør, for den del af 
sommerhusområdet, som er beliggende mest landværts kysten - ikke vil med-
føre visuel påvirkning af kystområdet. Endelig er lokalplanområdet omgivet af 
tilsvarende sommerhusområder og det vurderes derfor, at lokalplanen ikke vil 
medføre en væsentlig ændring af det visuelle miljø og oplevelsen af kystland-
skabet.

Naturbeskyttelse
Dele af lokalplanens areal er i den vejledende registrering af beskyttede natur-
typer efter Naturbeskyttelseslovens § 3 udpeget som hede, strandeng og eng. 
Da arealerne var beliggende i sommerhusområde før d. 1. juli 1992 er de imidler-
tid ikke beskyttet mod de forhold, der er beskrevet i lokalplanen. Naturbeskyt-
telsesloven sætter dog stadig begrænsninger for den landbrugsmæssige drift af 
naturarealerne. Realisering af lokalplanen til udstykning/bebyggelse med som-
merhuse forudsætter på baggrund af det ovenstående ikke dispensation fra Na-
turbeskyttelsesloven.

Dele af området er jf. den vejledende registrering omfattet af naturbeskyttelses-
lovens å-beskyttelseslinje, som ved vedtagelse af lokalplan 18.03.01 er ophævet.

De nordligste dele af lokalplanens område er omfattet af naturbeskyt-
telseslovens strandbeskyttelseslinje, hvorefter der ikke må foretages til-
standsændring.

Planens nordlige afgrænsning følger Natura 2000 område nr. 4. Da der ikke skal 
foretages ændringer i den nordlige del af planområdet, vurderes Natura 2000 
området ikke at blive påvirket. 

Værdifuldt kulturmiljø
Planområdet ligger inden for et større område udpeget til værdifuldt kulturmiljø 
nord for Frederikshavn (kulturmiljø nr. 19 – Frederikshavn Nord) ifølge Kommu-
neplan 2015. Jf. kommuneplanens retningslinie 23.1 Formålet med det værdiful-
de kulturmiljø er at sikre værdierne, der ligger i området i forhold til havnean-
læg, befætningsanlæg, fiskeleje og fritids-bebyggelsen. Området er et bebyg-
get sommerhusområde og de bebyggelsesregulerende ændringer planen giver 
mulighed foir, vurderes ikke at påvirke kulturmiljøet.

Museumsloven
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsmin-
der eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssel 
Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren kan forud for igangsæt-
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telse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse om, 
hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsmin-
der og konsekvenserne heraf, herunder økonomiske konsekvenser.

Varmeforsyning
Planområdet er beliggende udenfor kollektivt varmeforsyningsområde, så om-
rådets sommerhuse skal opvarmes med individuelle varmekilder,  undtaget op-
varmning med oliefyr og direkte elvarme.  

Lokalplanområdets veje er grusveje. Her ses vejen mellem 
Lerbækvej 65 og 96.

Adgang mellem Lerbækvej 65 og 112. 

Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S i hen-
hold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand
Planområdet er ikke beliggende indenfor eksisterende eller planlagt kloako-
pland og indenfor lokalplanområdet skal spildevandet i henhold til kommunens 
spildevandsplanlægning bortskaffes ved nedsivning eller i lukket tank.

Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, 
sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. 
Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.

Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehand-
ling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

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

Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træffes for-
urening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der skal herefter 
foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til grundvand, arealan-
vendelsen mv.

Veje
Lokalplanområdet er vejbetjent fra fra den private fællesvej Lerbækvej, som 
gennemskærer lokalplanområdet og giver adgang til kommunevejen Kærbæk-
vej, som ligger parallelt med jernbanen Frederikshavn – Skagen. Alle veje i lokal-
planområdet skal udlægges som private fællesveje med en bredde på 4 – 6 me-
ter. Vejene skal være med grusbelægning eller lignende for at bevare området-
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karakter af sommerhusområde.

Kystbeskyttelse
For det konkrete område er den nærmeste målestation på Frederikshavn Havn 
som definerer en 50 års middelvandstand på 148 cm. Dette er den vandstand 
som vandstanden i havet vil nå eller overskride i gennemsnit en gang pr. 50 år 
(50 års vandstand). Koten er i niveau med et roligt vandspejl uden bølger og bøl-
gestuvning. Ved fastsættelsen af koten er der ikke taget højde for havspejlsstig-
ning som følge af land- og vandstandsændringer.

Der kan ikke fastsættes et nøjagtigt tal for den fremtidige havspejlsstigning, men 
denne er ifølge klimatilpasning.dk på imellem 10 og 120 cm frem til år 2100 i 
Danmark. Ud fra områdets beliggenhed vurderes det, at det vil være sandsynligt 
med en vandspejlsstigning på max ca. 50 cm. Terrænniveauet i lokalplanens om-
råde er mellem 175 cm og 250 cm og derfor fastlægger lokalplanen ingen mind-
ste sokkelkote.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har 
betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ik-
ke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningssel-
skaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkab-
ler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gaslednin-
ger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig 
med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter samt 
andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal aflyses.

Aflysning af planer og servitutter
Lokalplan nr. 18.03.01 vedtaget 1991 ophæves inden for lokalplanområdet ved 
lokalplanens endelige vedtagelse.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er om-
fattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den 
endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige 
anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets of-
fentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, 
dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forsla-
get).
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Kommuneplantillæg nr. 15.18

Rammeområdenr.  FRE.S.18.06.  

Områdenavn  Lerbækhuse  

Overordnet anvendelse Sommerhusformål  

Anvendelse  Sommerhusformål

Nuværende zonestatus Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent Det bebyggede areal for sommrhuse for hver enkelt  
   grund må maks. udgøre 135 m2, inklusive overdæk  
   kede arealer og lign. Derudover kan der på hver en  
   kelt grund opføres 1 udhus/garage/carport på op til  
   25 m2 samt 2 udhuse på hver op til 10 m2

Etageantal og  Maks. 1 etage 
bygningshøjde  Mak. 3,0m målt fra terræn til det punkt, hvor ydermur  
   og tagflade mødes. Den totale bygningshøjde over   
   terræn må ikke overstige 5,0m

Bevaringsværdige bygninger  En bygning, der er registreret med en beva-
ringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en 
anmeldelse om nedrivning har været offent-
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lig bekendtgjort, relevante høringsparter 
har haft mulighed for at fremkomme med 
bemærkninger til nedrivningen og byrådet 
har meddelt ejeren, om den efter planlovens 
§ 14 vil nedlægge forbud mod nedrivning. 
Det er alene byrådet, der beslutter, om byg-
ningen må nedrives eller skal bevares. Regi-
strering af bygningernes bevaringsværdi kan 
ses i det centrale register: www.kulturarv.dk. 
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset 
den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt  På hver ejendom må kun opføres et enkelt   
    sommerhus med tilhørende udhus, 
    eventuelt rummende carport. Sommerhus   
    og evt. udhus/carport skal indbyrdes 
    placeres således, at bebyggelsen danner et  
    harmonisk hele. 

Grundstørrelse   I lokalplaner skal der fastlægges en retnings 
    givende udstykningsplan som muliggør, at  
    hvert enkelt sommerhus som findes på 
    lejet grund kan frastykkes med eget matri  
    kelnummer.  

Opholdsarealer/
ubebyggede arealer  Beplantning og hegn skal svare til den på   
    stedet forekommende bevoksning. Anden   
    form for hegn end levende hegn, f.eks. 
    plankeværk  må kun etableres efter 
    nærmere godkendendelse i hvert enkelt til  
    fælde.

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. xx.xx vedtages til fremlæggelse i pe-
rioden fra den DATO til den DATO.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen             Michael Jentsch
             borgmester          kommunaldirektør 
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I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 - med senere ændrin-
ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 
område. 

1. Formål

Lokalplanens formål er

1.1 at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusformål,

1.2  at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for fremtidigt 
byggeri i området,

1.3 at fastlægge en retningsgivende udstykningsplan,

1.4 at fastlægge et hensigtsmæssigt vej- og stisystem i området og

1.5 

2. Område og zonestatus 

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1.

2.2  Området ligger i sommerhusområde og skal forblive i sommerhus-
område.

3. Arealanvendelse

3.1  Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, hvilket vil sige 
beboelse (natophold) i perioden 1. april - 30. september, samt kortva-
rige ferieophold mv. uden for denne periode.

4. Udstykning

4.1  Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med den 
retningsgivende udstykningsplan vist på kortbilag 2. 

4.2 

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1  Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere skel end  5,0 m. Garager, ud-
huse, carporte, overdækninger og lign. mindre bygninger må placeres 
indtil 2,5 m fra skel. Garager, udhuse, carporte og lignende må placeres 
indtil 2,5 m fra skel, men højden må ikke overstige 2,5 m i en afstand af 
2,5 m stigende til 3,5 m i en afstand af 5 m fra skel. Skel defineres som 
egentlige matrikulære skel efter udstykning eller de skelforløb som er 
vist på kortbilag 2.

Lokalplanbestemmelser
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5.2  Det bebyggede areal for sommerhuse på hver enkelt grund må maksi-
malt udgøre 135 m2, inklusive overdækkede arealer o.lign. Derudover 
kan der på hver enkelt grund opføres 1 udhus/garage/carport på op til 
25 m2. Herudover må der opføres 2 småhuse/overdækkede arealer, hver 
med et areal på max. 10 m2. 

5.3  Bygninger må opføres i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden over 
terræn må ikke overstige 5.0 m og facadehøjden må ikke overstige 
3,0 m. Bygnings- og facadehøjder måles fra et fremtidigt terræn-
niveau og med de begrænsninger som følger af § 7.2. Op til 1/3 af 
længden af hver enkelt facade må opføres indrykket

5.4  Antenneanlæg, herunder paraboler og fritstående antennemaster 
må etableres med en maksimal højde på 5.0 m.

5.5  Der må ikke opføres solceller på terræn indenfor lokalplanområ-
det.

6. Bebyggelsens udseende

6.1  Facader skal som hovedregel fremstå i hvid, sort, eller i jordfar-
ver., jf. den klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcente-
ret. Til mindre dele af bygningen må der anvendes kontrastfarver.

6.2  Facader skal fremtræde som træ, murværk eller pudsede overflader 
samt fibercementplader.

6.3  Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede 
tagmaterialer. 

6.4  Der kan opsættes solfangere og solceller på tagfladen. Solfange-
re og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller 
genboer.

7. Ubebyggede arealer 

7.1  Ubebyggede arealer skal bevare det nuværende præg med åbne og ku-
perede partier. Udendørs oplag må ikke finde sted.

7.2   Sandmiler ifm. nedsivningsanlæg skal udføres iht. gældende lovgivning 
og efter forudgående tilladelse fra Frederikshavn Kommune. Sandmiler 
skal så vidt muligt etableres med et udseende som naturlige klitforma-
tioner. 

7.3 Hegn må kun udføres som levende hegn opsat i grundskel og i en mak 
 simal højde på 1,80m.  I tilknytning til det enkelte sommerhus kan der  
 etableres mindre læhegn i en højde på maksimalt 1,80 m omkring ter  
 rasser og lignende. Der må derudover udføres hegn mod vejarealer 
 i en højde på maksimalt 1.80m som værn mod støvgener.

7.4  Terrænreguleringer må finde sted op til +- 50 cm.

7.5 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere naboskel end 1 m.

7.6 Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasnin 

Fa
ca
de
hø

jd
e

Facadehøjden måles til facadens skæ-
ring med overkanten af tagbelægnin-
gen. 
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 ger udføres blødt afrundet
8. Veje, stier og parkering

8.1  Vejadgangen for lokalpanområdet skal dke fra den private fællesvej Ler-
bækvej, som har forbindelse til kommunevejen Kærbækvej, som ligger 
parallelt med jernbanen Frederikshavn – Skagen. 

8.2  Der skal udlægges areal till private fællesveje og stier med en beliggen-
hed i princippet som vist på kortbilag 2. 

8.3  Veje og stier skal anlægges med grusbelægning eller lignende, og veje 
må ikke anlægges med tæt belægning (asfalt, fliser mv.). 

8.4  Der skal etableres parkeringsareal på hver sommerhusparcel svarende 
til mindst 1 p-plads for hvert sommerhus.

9. Tekniske anlæg

9.1  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under ter-
ræn.

9.2 Varmeforsyning skal ske via individuel opvarmning, idet området er be 
 liggende udenfor kollektiv varmeforsyningsanlæg.

9.3  Udendørs varmepumper må opsættes efter gældende regler men med 
hensyntagen til støjniveau.

9.4  Spildevand fra ny bebyggelse, skal afledes ved etablering af nedsiv-
ningsanlæg eller lukket opsamlingstank på egen grund eller til nedsiv-
ningsanlæg eller lukket opsamlingstank med tilhørende tilslutningsled-
ninger, der er fælles for en gruppe af nabobebyggelser.

  Sandmiler ifm. nedsivningsanlæg skal udføres iht. gældende lovgivning 
og efter forudgående tilladelse fra Frederikshavn Kommune. Sandmiler 
skal så vidt muligt etableres med et udseende som naturlige klitforma-
tioner. 

 Bestemmelsen om terrænregulering jfr. § 7.4 gælder ikke for anlæg af  
 sandmiler til nedsivningsanlæg. Disse kan etableres i den højde over   
 terræn som er nødvendig for at overholde de vejledende krav til ned  
 sivningsanlæggets afstand i forhold til højeste grundvandsstand. 
  Sandmiler kan som udgangspunkt ikke etableres indenfor det strand-

beskyttede areal, jf. §12.1.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Afløbsledninger og nedsivningsanlæg i forbindelse med fællesan-
læg, skal tinglyses på de berørte ejendomme før ibrugtagning af 
ny bebyggelse.

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan 
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FRE..S.18.03.02 Sommerhusområde ved Lerbækhuse ophæves lokalplan 
nr. 18.03.01.

12. Tilladelse fra andre myndigheder

12.1  Der må ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen opføres bebyggel-
se, foretages beplantning eller terrænregulering mv. iht. naturbe-
skyttelseslovens §15 uden dispensation fra Naturstyrelsen.

12.2  Hvis der i området træffes spor efter fortidig aktivitet i form af 
jordfaste fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks stand-
ses og fundet indberettes til Vendsyssel Historiske Museum jf. mu-
seumslovens § 27.

13. Servitutter

13.1  Servitutter der er uforenelige med denne lokalplan vil blive aflyst 
ved planens endelige vedtagelse.

13.2  Vedrørende servitutforhold i øvrigt henvises til ejendommenes 
blad i tingbogen.

14. Lokalplanens retsvirkninger

14.1  Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-
domme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun ud-
stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-
nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en 
ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de 
anlæg, der er indeholdt i planen. 

14.2  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dis-
pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra-
vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx. xx. xxxx i henhold 
til planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch
              borgmester             kommunaldirektør 
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Kortbilag 2



MIljøscreening Lokalpkan FRE.S.06.03.02

 Miljøscreening af planforslag - side 1  

Bilag 
 
Skema til miljøscreening 
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Lokalplan FRE.S.18.06.02 Sommerhusområde ved Lerbækhuse og 
Kommuneplantillæg nr. 15.18  
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 12. februar 2016 
 
Udførere af miljøscreeningen:  
MILJØ: BISL 
NATUR: CAKR  
PLAN: LEMR 
VEJ: MOME 
 
 
 
0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger 

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

Nej Planforslagene omfatter et sommerhusområde, der allerede 
er lokalplanlagt til sommerhuse ved lokalplan nr. 
FRE.18.03.01. 

Det vurderes, at de ændringer planforslagene indebærer 
ved at fastlægge områdets vej- og stiforhold, opdeling i 
parceller samt fællesareal og tidssvarende bebyggelseregu-
lerende bestemmelser, ikke fastlægger rammer for fremtidi-
ge projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. 

 Planen kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsent-
ligt jf. lovens § 3, stk. 2 

Nej Planen medfører ikke ændringer, der kan påvirke det nær-
meste Natura 2000 områder, der ligger umiddelbart nord for 
lokalplanområdet (Natura 2000 område 4). 

 
Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2. 
Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes. 
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1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) 
 Antallet af hjemmehørende dyr eller 

planter 
0 NATUR Ingen påvirkning 

 Udbredelsen af sjældne eller ud-
ryddelsestruede planter eller dyr 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 Findes der arter fra rødlisten over 
truede dyr 

0 NATUR Ingen registreringer 

 De biologiske forbindelser 0 NATUR Ingen påvirkning 

 Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 Struktur eller funktion af naturlige 
økosystemer 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 Sårbar natur- eller halvkulturområ-
der (f.eks. moser, heder, overdrev, 
strandenge, rørsumpe, vandløb, 
søer, ferske enge og kyster). 

0 NATUR Ingen påvirkning, idet den gældende lokalplan 
ligeledes tillader bebyggelse i naturområder. 
Alle pågældende naturområder har kontinuert 
ligget i sommerhusområde siden før 1. juli 
1992. 

 Arters formering eller naturlige be-
vægelses- eller trækmønstre 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 Dyrkningsmetoder eller arealan-
vendelse i landbruget eller skov-
bruget 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 Fiskeri, fangster eller de anvendte 
metoder i fiskeriet i hav eller fersk-
vand 

0 NATUR Ingen påvirkning 

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

0 NATUR Ingen påvirkning 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 
 Sundhedsrisiko (inkl. mental sund-

hed) herunder støj, lugt, vibratio-
ner, reflekser, skygge 

0 MILJØ Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko for-
bundet med den planlagte arealanvendelse, 
hverken internt i området eller i forhold til de 
omkringliggende arealer. 

 Trafik 0 VEJ Ingen væsentlig trafikal påvirkning. Der er in-
gen formel, juridisk forbndelse mellem Ler-
bækvej og Nordre Strandvej (kortbilag 2). 

 Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen påvirkning 

 Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ingen påvirkning 

 Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ/ 
NATUR 

Ingen påvirkning 

 Byernes funktion og bymiljø herun-
der bynatur  

0 PLAN Ingen påvirkning, da planforslagene fastholder 
den nuværende planlagte anvendelse til som-
merhusområde. 

 Risiko for brand, eksplosioner, 
uheld eller for ulykker og emissio-
ner 

0 MILJØ Der findes ikke virksomheder som er omfattet 
af risikobekendtgørelsen inden for en afstand 
på 500 meter 

 Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet 

 
3. Jordbund 
 Jordens overflade, anvendelighed 

eller dyrkningsværdi 
0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse 

 Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jord-
forureningsloven i området 

 Risiko for jordforurening 0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mu-
lighed for, udgør ikke risiko for jordforurening 

 Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Der forventes ikke at være forurenet jord i om-
rådet 

 Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse 
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4. Vand 
4.1 Overfladevand    

 Udledning af forurenet overflade-
vand til havet, søer og vandløb 

0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen i området 

 Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i grundvands-
kvaliteten 

 Vandkvalitet eller økosystemer i 
salt- eller ferskvand (herunder ba-
devand) 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse 

4.2 Grundvand  

 Nedsivning 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen i området 

 Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
grundvandskvaliteten 

4.3 Spildevand  
 Ændring i spildevand 0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse 

 
5. Luft 
 Udledning til luften 0 MILJØ Den anvendelse, som planforslaget giver mu-

lighed for, forventes ikke at give anledning til 
særlige udledninger til luften. 

 Luft- og støvgener 0 MILJØ Se ovenfor 

 Ændring i Luftkvalitet, herunder 
udledning, luft- og støvgener 

0 MILJØ Se ovenfor 

 Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i nedbørskvali-
teten 

 
6. Klimatiske faktorer 
 Udledning af drivhusgasser eller 

andre stoffer, der påvirker klima, 
temperatur? 

0 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med den planlagte arealan-
vendelse. 
Det vurderes ikke at være nødvendigt med 
særlige tilpasninger til forventede klimaæn-
dringer. 
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7. Materielle goder 
 Materielle goder (af almennyttig 

karakter) 
0 PLAN Ingen påvirkning 

 
8. Landskab 
 Arealanvendelse indenfor områder 

til landbrug, byer, sommerhuse, 
tekniske anlæg samt skov eller 
kystnaturområder (klit, heder, mo-
ser m.v.) 

0 PLAN Ifølge Kommuneplan 2015 er planområdet 
udpeget til: 
 Økologisk forbindelse, 
 Område til flersidig anvendelse, 
 Skovrejsningsområde og 
 Værdifuldt kulturmiljø 
De forskellige udpegninger vurderes ikke at 
være til hinder for, at planerne kan realiseres, 
da området i forvejen er udlagt til sommerhus-
bebyggelse. Se i øvrigt pkt. 9 omkring ”Kultur-
arv” i forhold det værdifulde kulturmiljø. 
 
Lokalplanområdet ligger inden for kystnær-
hedszonen, hvor der ikke må ske en væsentlig 
ændring af det visuelle miljø og oplevelsen af 
kystlandskabet. Desuden er den nordlige del af 
området omfattet af strandbeskyttelseslinjen, 
hvor der ikke må ske tilstandsændringer. 
Det vurderes, at lokalplanforslagets relativt lille 
udvidelse af det bebyggede areal med få par-
celler længst fra kysten, ikke vil medføre visuel 
påvirkning af kystlandskabet. 

 Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 Geologiske strukturer i ådale, høj-
dedrag, kyststrukturer (klinter og 
klitter) – herunder ændring i frem-
træden af landskaber 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 Varige bindinger på arealanvendel-
sen som reducerer fremtidige di-
spositionsmuligheder i det åbne 
land 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 Omfanget eller fremtoning af forhi-
storiske eller historiske steder, 
bygning, anlæg eller andre værdier 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 Fredede landskaber 0 NATUR Ingen påvirkning 

 Rumlig oplevelse 0 PLAN Ingen væsentlig påvirkning, da planområdet i 
forvejen er anvendt til sommerhuse, og den 
nye lokalplan kun giver mulighed for et be-
grænset antal nye sommerhuse med samme 
bygningshøjde som de eksisterende huse. 
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9. Kulturarv 
 Kulturhistoriske helheder, samt 

værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Området ligger inden for et større område ud-
peget til værdifuldt kulturmiljø nord for Frede-
rikshavn (kulturmiljø nr. 19 – Frederikshavn 
Nord ifølge Kommuneplan 2015). Formålet 
med det værdifulde kulturmiljø er at sikre vær-
dierne, der ligger i området i forhold til havne-
anlæg, befætningsanlæg, fiskeleje og fritids-
bebyggelsen. 
Eftersom der i forvejen er sommerhusbebyg-
gelse i området, vurderes kulturmiljøet ikke at 
blive påvirket ved planforslagene. 

 Fortidsminder 0 PLAN Ingen registeringer 

 Sten- og jorddiger 0 PLAN Ingen registreringer 

 Kirkeomgivelser 0 PLAN Ingen registreringer 

 Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registreringer 

 Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer 

 Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registreringer 

 Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registreringer 
 
 
 
Opsamling / Konklusion 

 
Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive på-
virket af planforslaget, og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 
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Indsigelsesnotat  

Lokalplanforslag 

Å-dige til klimasikring af Elling by  

 
 

Indkomne bemærkninger 
 

 
CTM´s bemærkninger 

 
 

1. Banedanmark, Teknisk Drift 
Oplyser at planlægning for området  skal 
ske i overensstemmelse med Lov om 
jernbane og påpeger en række forhold 
omkring eventuelle anlæg i nærheden af 
jernbanespor/banearealer som skal 
godkendes af Banedanmark     
 

2. Vejdirektoratet 
Påpeger vejbyggelinie langs med Skagensvej 
og at eventuelle anlæg indenfor denne linie 
og i øvrigt anlæg som berører vejgrøfter 
tilhørende Skagensvej  og evt. adgangsveje 
fra/til Skagensvej kræver godkendelse af 
Vejdirektoratet  
 
 
 

3. Danmarks Naturfredningsforening   
Anbefaler at å-digerne designes naturligt og 
i et organisk design med hjemmehørende 
plantevalg. Foreslår at dæmninger etableres 
så tæt på grundskel som  muligt således, at 
der skabes plads til åens naturlige 
slyngninger. Anbefaler at åens nære 
omgivelser og brinker bør efterlades som 
uplejet natur  og at kun helt nødvendige 
indgreb som fjernelse af træer o.lign. kan 
udføres. Påpeger at underføringerne ved 
Skagensvej og Skagensbanen bør forøges. 

Ad. 1  
Taget til efterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
Ad 2 
Taget til efterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 3 
Centeret anbefaler, at lokalplanen suppleres med 
bestemmelser som tager hensyn til, at å-diger og 
nærarealer omkring  å-løbet  gives så naturlige præg 
som muligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Lokalplan Å dige ved Elling by 

230216R.pdf

Dokument Titel: Lokalplan Å dige ved Elling by 

230216R

Dokument ID: 1257342



Lokalplan FRE.R.20.70.02
Kommuneplantillæg nr. 15.14

Å-dige til klimasikring af Elling by

Februar 2016



2

Kolofon

Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, 
Frederikshavn Kommune. 

Februar 2016 



Lokalplan FRE.R.20.70.02 ● Indholdsfortegnelse

3

Indhold
Forord                                                                                                                                 5

Hvad er en lokalplan?                                                                                                     7

Lokalplaners indhold                                                                                                    
Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte                                                    
Lovgrundlag                                                                                                                    
Lokalplanpligt                                                                                                               
Borgerdeltagelse                                                                                                           
Vedtagelse                                                                                                                       
Tinglysning                                                                                                                      
Hvordan er en lokalplan opbygget?                                                                         

Lokalplanredegørelse                                                                                                  

Lokalplanens baggrund og  område.                                                                   
Eksisterende forhold                                                                                                   
Lokalplanforslagets formål og indhold                                                                 
Lokalplanforslagets forhold til den øvrige planlægning.                              
Lokalplaner for tilgrænsende erhvervsområder                                                
Lokalplanens  forhold til anden lovgivning                                                          
Miljøbeskyttelsesloven                                                                                            
Tilladelse fra andre myndigheder                                                                          
Byrådets tilladelser efter anden lovgivning                                                        
Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger                                                 

Tillæg nr. 15.14 til kommuneplanen for  Frederikshavn Kommune              20

Offentlig fremlæggelse                                                                                               
Kommuneplantillæg                                                                                                     

Lokalplanbestemmelser                                                                                          

Lokalplanforslagets formål                                                                                        
Lokalplanforslagets område og zoneforhold                                                   
Områdets anvendelse                                                                                               
Udstykninger                                                                                                                  
Bebyggelsens omfang og placering                                                                      
Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden                                              
Ubebyggede arealer                                                                                                    
Vej-, sti-  og parkeringsforhold                                                                              
Tekniske Anlæg                                                                                                                  
Grundejerforening                                                                                                          
Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse                                                
Lokalplan og byplanvedtægt                                                                                        
Servitutter                                                                                                                              
Tilladelse fra andre myndigheder                                                                                 
Lokalplanens retsvirkninger                                                                                            

 

Vedtagelsespåtegning                                                                                                       27

Kortbilag A                                                                                                                             29

Kortbilag B                                                                                                                              31

Kortbilag C                                                                                                                      33

Bilag D 



4



5

Lokalplan FRE.R.20.70.02 ● Forord

Forord

I forbindelse med kommuneplanens klimatilpasning har Frederikshavn Kommu-
ner igangsat en undersøgelse af Elling Å systemet, der udgør et opland på 142 
km2. Kraftig skybrud, senest i oktober 2014, har medført store oversvømmelser 
i Elling og Lendum byer, og der skal derfor sikres en større bufferkapacitet i El-
ling Å oplandet for, at reducere risikoen for oversvømmelser af byområderne ved 
fremtidig ekstremregn.

Undersøgelserne af å-systemet viser, at Elling by kan beskyttes  mod oversvøm-
melser ved, at etablere et å-dige på nordsiden af Elling Å. Forventningen er, at 
diget vil forhindre oversvømmelser i Elling  by med vandløbsvand under kraftig 
regn og ved ekstreme højvandssituationer.

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at tilvejebringe et plangrundlag 
som skal muliggøre etablering af et å-dige syd for Elling by med henblik på at  
klimasikre byen mod oversvømmelser ved kraftig regn. Samtidig skal området 
give en rekreativ oplevelsesværdi ved indlægning af et rekreativt stiforløb langs 
med å-diget .

Lokalplanforslag nr. FRE.R.20.70.02 har været fremlagt i offentlig debat i perio-
den fra den  22. december 2015 til den 16. februar 2016.  I høringsperioden er ind-
kommet enkelte bemærkninger som hovedsageligt vedrører overordnede for-
hold omkring udformning af å-digerne og dette har givet anledning til præcise-
ringer i lokalplanen samt tilføjelse af afsnit 5.8. 

Lokalplanen kan erhverves i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Skagen 
og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby eller på 
Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.frederikshavn.dk 

Henvendelser vedrørende lokalplanen kan rettes til Center for Teknik og Miljø,  
eller på e-mailadressen: tf@frederikshavn.dk
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Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-
deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse 
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages 
ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved 
ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstem-
melse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der 
medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke 
se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

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

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

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indfly-
delse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal 
alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages 
endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmel-
se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag

Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl-
dende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs-
creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-
get. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, 
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad 
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der 
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi-
lagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præ-

ciserer lokalplanens bestemmelser.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
I forbindelse med kommuneplanens klimatilpasning har Frederikshavn Kommu-
ne gennemført en undersøgelse af Elling Å systemet, der udgør et opland på 142 
km2. Kraftig skybrud, senest i oktober 2014, har medført store oversvømmelser i 
Elling og Lendum byer, og lokalplanen skal muliggøre å-dige som skal beskytte 
Elling by mod oversvømmelse ved kraftig regn.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er,  at tilvejebringe et plangrundlag som skal mulig-
gøre etablering af en række diger  med en samlet længde på ca. 1.400 m nord for 
Elling å og syd for Elling by,  med henblik på at  klimasikre byen mod oversvøm-
melser ved kraftig regn. Samtidig fastlægger lokalplanen mulighed for et rekrea-
tivt stiforløb og primitive rekreative anlæg omkring å-diget  således, at området  
også har en rekreativ oplevelsesværdi. 

Der er stor forskel i terrænets højde i lokalplanområdet. Modelleringer fra Alectia 
viser, at vandet trænger ind til byen gennem lavninger i terrænet. Derfor ønsker 
kommunen at gøre det muligt at opføre flere mindre diger i området.
Den planlagte principielle placering af digerne viser, at de skal krydse vandløb 
og grøfter. Kommunen ønsker derfor at gøre det muligt at rørlægge disse grøf-
ter på de berørte strækninger. Det vil samtidig være nødvendigt, at der laves høj-
vandslukker på rørlægningerne for at mindske risikoen for oversvømmelse fra 
stuvning i de mindre vandløb.

Lokalplanen skal samtidig gøre det muligt at opføre mindre bygværker og tek-
niske anlæg i tilknytning til diget. Det skal være muligt at sætte pumper op, som 
kan pumpe vand fra Elling By og ud til Elling Å.

Lokalplanen skal også øge mulighederne for at bruge området rekreativt. Den 
eksisterende sti langs Elling Å ønskes integreret i planlægningen af digernes pla-
cering. Det er kommunens ønske at gøre området mere attraktivt for byens bor-
gere.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet omfatter et landzoneareal på ca.  1 ha beliggende 1,5 km 
fra  Østkysten  og afgrænser et område mellem Elling Å og Elling by og de åbne 
areaer øst for Skagensvej. Umiddelbart nord for lokalplanområdet  ligger det 
eksisterende Elling by - område med åben-lav helårsbebyggelser, kirkegård og 
større byggecenter.  Sydvest for lokalplanområdet er der åbne dyrkede mark-
arealer  og umiddelbart sydøst for er et større  fritids/golfområde ved Lerbæk 
hovedgård beliggende. Øst for lokalplanområdet ses dyrkede markarealer og 
strandenge 

Hovedparten af området ligger på den vestlige side af Skagensvej og en mindre 
del på den østlige side.
Den østlige del af lokalplanområdet ligger på en mindre landbrugsejendom, 
som afgrænser ejendommen ned mod åen og ud mod engene øst herfor.
Den vestlige del af lokalplanområdet ligger på grænsen mellem byen og åen. 
Området benyttes i mindre grad rekreativt med et stiforløb langs åen. 

Elling Å i forløbet nedstrøms, vest 
ved underføreningen ved Skagens-

Elling Å i forløbet  opstrøms, mod 
vest set fra Skagensvej

Elling Å i forløbet  nedstrøms på 
strandenge øst for Slakgensvej
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På den østlige side af Skagensvej  forløber en større vejgrøft som forbinder et 
regnvandsbassin med Elling Å. Der er to mindre vandløb ved Trælasten i Elling. 
Vandløbet Mosegrøften løber til Elling Å i den vestlige del af lokalplanens om-
råde.

Den vestlige del af lokalplanens område anvendes i dag hovedsaligt kun rekrea-
tivt. Arealerne henligger som natur uden egentlig pleje. Der er mindre bevoks-
ninger af træer og buske især omkring vandløbene. Frederikshavn Kommune 
slår græs på en del af stien langs åen. Der er træbroer over flere af vandløbene, 
hvor stien krydser dem. 

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Planlægning i forhold til nabokommuner
I forbindelse med kommuneplanens klimatilpasnings har Frederikshavn Kom-
mune i samarbejde med Hjørring Kommune, foretaget en undersøgelse af Elling 
Å-systemet som har et opland på 142 km2  og strækker sig ind i Hjørring Kom-
mune og denne undersøgelse har dannet baggrund for de tiltag som denne lo-
kalplan skal muliggøre.

Kommuneplanens hovedstruktur

Områder til flersidig anvendelse
Anvendelsen af arealerne ændres som udgangspunkt ikke, da de ligger ubenyt-
tede hen på nuværende tidspunkt. Det er kommunens ønske, at området frem-
over kan og skal anvendes som rekreativt område for byens og kommunens bor-
gere. Der er rige muligheder for at bruge området rekreativt. Der er et rigt dyre-
liv langs med åen. 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
De centrale dele af lokalplanens område ligger i kommuneplanens rammeom-
råde FRE.F.20.70 Lerbæk, som udlægger området til rekreativt område med en 
specifik anvendelse til fritidsaktiviteter .  De østligste dele af lokalplanområdet er 
omfattet af den vestligste del af kommuneplanens rammeområde FRE.O.20.80 
- Strandenge ved Elling å med en overordnet anvendelse til offentlige formål 
mhp. at sikre en beskyttelse af dyre- og plantelivet  og mhp. at sikre bevarelsen 
af områdets naturmæssige attraktion.  

Lokalplanen muliggør etableringen af et  å-dige som et anlæg til sikring mod 
oversvømmelse, hvilket ikke kan rummes indenfor de nuværende kommune-
planrammer.  For at bringe plangrundlaget i overensstemmelse med kommune-
planens rammer, udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 15.14, der  udvider den 
geografiske udstrækning af  kommuneplanramme FRE.F.20.70 til indenfor lokal-
planområdet, med mulighed for etablering af å-dige,  herunder vil der ske en af-
lysning af de dele af kommuneplanramme  FRE.O.20.80 øst for Skagensvej som 
ligger indenfor planområdet. 

Kommuneplantillæg nr. 15.14 ledsager lokalplanen i offentlighedsfasen  og ved-
tages endeligt sammen med lokalplanen.

Klimatilpasningsplan
Frederikshavn Byråd har opstillet følgende mål for klimatilpasning i Frederiks-
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havn Kommune: 
•Frederikshavn Kommune vil arbejde for, at der på både kort og lang sigt sikres 
en robust planlægning, der tager højde for konsekvenserne af forventede kli-
maforandringer. 
•Der skal indarbejdes tilpasning til klimaforandringer i alle relevante planer og 
projekter. 
•Der skal arbejdes med klima på tværs af sektorer, og kommunens borgere skal 
inddrages i arbejdet. 

Klimatilpasningsplan for Frederikshavn Kommune indeholder en risikokortlæg-
ning, som har baggrund i en sårbarhedskortlægning og en værdikortlægning. 
Risikokortet kan ses som en del af kommuneplanens korttemaer. På baggrund 
af risikokortlægningen er der udarbejdet en handlingsplan for klimatilpasning i 
Frederikshavn Kommune. Elling byområde er omfattet af risikoudpegningen og 
lokalplanen er således  i overensstemmelse med kommuneplanens indsatsom-
råde for klimatilpasning.  Å-diget er kun eet af flere tiltag omkring Elling by som 
er under overvejelse, herunder indgår også separering af regnvand, uddybning 
af Elling å og forøgelse af tværsnittene ved underføringerne ved Skagensvej og 
jernbanen.   

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvur-
dering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslagene  ikke er omfat-
tet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes 
med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive 
væsentligt påvirket af planen. 

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er beliggende ca. 1,5 km fra Østkysten og således omfattet af 
kystnærhedszonen, som er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Fre-
derikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten. 
Indenfor kystnærhedszonen skal der jf. planlovens kapitel 2a redegøres for den 
visuelle påvirkning af kystlandskabet og for hvorledes planen sikrer fastholdelse 
og styrkelse af offentlighedens adgang til kystlandskabet. 

Der er foretaget visualiseringer fra 4 fotostandpunkter som anskueliggør hvorle-
des  å-digerne opleves visuelt i sammenhæng med kystlandskabet.  

Lokalplanen muliggør etablering af separate a-diger, der så vidt muligt følger 
de naturlige terrænformer og for størstedelens vedkommende er beliggende 
umiddelbart tilgrænsende  byområdet. Herved  opleves digerne ikke i sammen-
hæng med det åbne kystlandskab. Digeanlægget øst for Skagensvej fremstår 
sammenhængende og vil i højere grad opleves i sammenhæng med det relativt 
åbne landskab mod øst og mod havet. I  dette område er å-diget  primært place-
ret i forbindelse til eks. bebyggelse/bevoksning og i dette forløb er digehøjden 
relativ lille forbindende eksisterende terrænniveauer. 

På den baggrund og ud fra de udførte visualiseringer vurderes kystlandskabet 
ikke at blive påvirket væsentligt af lokalplanens anlæg.  

Lokalplanen giver mulighed for at udvide det rekreative stiforløb gennem lokal-
planområdet, som sikrer offentlighedens adgang til kystlandskabet.

Elling Å i forløbet  ved Trælasten

Elling Å i forløbet ud for Elling Kirke

Borde/bænke arrangement ved El-
ling Å som en del af Elling Å- stien
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Visualiseringer

Fotostandpunkter

Standpunkt 1 - fra Skagensvej mod nordøst uden di-
ge

Standpunkt 1 - fra Skagensvej mod nordøst med dige

Standpunkt 2 - fra Skagensvej mod østuden dige Standpunkt 2 - fra Skagensvej mod østmed dige

Dige i kote 3
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Fredninger
Den vestlige del af det midterste dige slutter ca. 45 m fra den nærmeste fredning. 
Det er kirkefredningen omkring Elling Kirke fra 1953. Fredningen indeholder bl.a. 
et forbud mod at opføre bygninger og lignende, som kan virke skæmmende el-
ler hindrende for udsigten til eller fra kirken. Den foreløbige planlagte placering 
af digerne er således ikke strid med fredningen. Fredede områder fremgår af  
www.miljoeportal.dk. Fredninger er tinglyst på de enkelte ejendomme.

Naturbeskyttelse
Dele af lokalplanens område er vejledende registreret som beskyttet natur som 
naturtyperne overdrev, fersk eng og mose jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Den 
foreløbige placering af digerne berører en del af disse naturtyper.  Den endelige 
placering og opførelse af digerne kræver derfor en dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens bestemmelser.

Indenfor lokalplanens område ligger vandløbet Mosegrøften, som er registreret 
som beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Regulering og rørlægning af 
vandløb kræver en forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens be-
stemmelser.

Standpunkt 3 - fra Skagensvej mod sydvest uden di-
ge

Standpunkt 3 - fra Skagensvej mod sydvest med dige

Standpunkt 4 - fra området vest for Vestergårdsvej 
uden dige

Standpunkt 4 - fra området vest for Vestergårdsvej 
med  dige
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En del af lokalplanens område er omfattet af en åbeskyttelseslinje omkring El-
ling Å.  Åbeskyttelseslinjen indeholder et forbud mod bl.a. at lave terræn æn-
dringer. Opførelsen af digerne kræver derfor en dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens § 16. 

Hele lokalplanens område er omfattet af en skovbyggelinje i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 17, som indeholder et forbud mod at opføre bebyggelse. Op-
førelse af bygninger ifm. pumpeanlæg o.lign. kan derfor kræve en dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens § 17.

En del af lokalplanens område er omfattet af en kirkebyggelinje i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 19, som indeholder et forbud mod at opføre bygninger 
over 8,5 m højde indenfor en afstand af 300 m fra Elling kirke. De planlagte diger 
skal hæve terrænet op til maksimalt kote 5,5. Den bestemmelse får derfor ikke 
nogen betydning for dette lokalplanforslag.

Vandløb
Det til enhver tid gældende regulativ for Elling Å skal respekteres. Elling Å vedli-
geholdes af kommunen. Regulativet indeholder bl.a. bestemmelser om arbejds-
bælter på 8 m på begge sider af vandløbet.
Der er kort afstand mellem den planlagte placering af digerne og Elling Å 2 ste-
der indenfor lokalplanområdet.  Nedenfor ejendommen Vestergårdsvej 22 lig-
ger terrænet i kote 3,25. Diget skal op i kote 5. Det betyder, at diget og den tilhø-
rende grøft og servicevej på nordsiden af diget bliver ca. 12 m bredt. Der er ca. 
18 m mellem hækken ind til ejendommen og selve Elling Å. Den afstand er inkl. 
brinker. Det betyder, at kravet om 8 m arbejdsbælte ikke kan overholdes på det 
sted.  Driftsbygningerne på ejendommen Skagensvej 200b ligger kun 18 m fra 
Elling Å. Terrænet ligger i kote 1,75 og diget skal op i kote 3. Det betyder, at diget 
og dræn samt servicevejen nord for diget bliver ca. 10-12 m bredt. Det betyder, 
at kravet om 8 m arbejdsbælte ikke er overholdt og dette skal afklares nærmere 
med kommunens vandløbsmyndighed.

Rimmer og dobber
Der er ikke registreret rimmer og dobber i området i dette lokalplanforslag.

Skovrejsningsområde
Lokalplanområdet  er omfattet af en åbeskyttelseslinje, som indeholder et for-
bud mod bl.a. at plante træer.  

Økologisk forbindelse
Lokalplanen giver mulighed for at etablere å-diger til beskyttelse af Elling By. 
Området har på nuværende tidspunkt begrænset værdi som spredningskorri-
dor for planter med undtagelse af et areal registreret som overdrev i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Det areal udelades så vidt muligt af planlægningen. 
Anlæggelsen af digerne hindrer ikke dyrenes muligheder for at benytte området 
som spredningskorridor. Der er mulighed for at lave faunapassager i rørlægnin-
gerne for at sikre spredningsmulighederne i området for dyr og planter tilknyt-
tet vandløb.

Habitatområde
De nærmeste Natura 2000 områder ligger ca. 320 meter fra den østlige ende af 
lokalplanområdet. Det er Fuglebeskyttelseslområde nr. 11 Hirsholmene, Habi-
tatområde nr. 4 Hirsholmene, Havet vest herfor og Elling Ås udløb samt Ramsar 
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område nr. 8. Hirsholmene.
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er spitterne, fjordterne og 
havterne samt tejst. Udpegningsgrundlaget for Habitatområdet er bl.a. hede-
pletvinge, havlampret, bæklampret, odder, vandløb med vandplanter, tidvis vå-
de enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop samt rigkær. Ramsar om-
råde er vådområder af international betydning herunder fjorde og lavvandede 
havområder med en vanddybde på under 6 m.
Natura 2000 området ligger neden for lokalplanområdet i forhold til strømret-
ningen af vandet i Elling Å.
Muligheden for at forbedre hydrologien i det Natura 2000 område indgår som 
en del af kommunens overvejelser om, hvordan Elling by kan sikres i fremtiden. 
Planerne ønskes integreret i planen for at forbedre områdets hydrologi.
Det er kommunens vurdering, at lokalplanen vil have en neutral til svagt positiv 
effekt på Natura 2000 området. Der kan komme mere vand ud til området som 
en konsekvens af opførelsen af digerne.

 
Fortidsminder 
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for-
tidsmunder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberet-
tes til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren 
kan forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske 
Museum om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for øde-
læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder 
økonomiske konsekvenser.

 Kirker
Lokalplanområdet er omfattet af kirkebyggelinie for Elling Kirke, jf. Naturbeskyt-
telseslovens § 19. må der ikke opføres bebyggelse/anlæg  over 8,5 m inden for en 
afstand af 300 m fra en kirke (med mindre kirken er omgivet af bebyggelse i hele 
beskyttelseszonen). Lokalplanen muliggør et å-dige med en maksimal kote +5,5 
og vurderes derfor ikke at berøre kirkebeskyttelseszonen.

Provst Exner-fredninger. 
Elling kirke med omgivesler er fredet  iht. Provst Exner - fredninger. Fredningen 
berører et område indtil 46m fra kirken og berøres ikke af å-digerne eller øvrige 
anlæg indenfor lokalplanens område

Fredede og bevaringsværdige bygninger
Der findes indenfor lokalplanområdet ingen fredede eller bevaringsværdige 
bygninger

Ophævelse af landbrugspligt
Det vil være en fordel at ophæve landbrugspligten på arealerne omfattet af lo-
kalplanen. Lokalplanen er dog ikke til hinder for at digerne kan afgræsses af hus-
dyr.
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Konsekvensområde
Beregninger og modelleringer fra Alectia viser, at hvis der laves diger langs Elling 
By som angivet i lokalplanen vil vandstanden på å-siden af digerne stige yder-
ligere  15-20cm ved Vestergårdsvej, 30-35 cm i området vest for Skagensvej og 
10-15 cm øst for Skagensvej. Ændringer i vandstanden som følge af digerne af-
tager med afstanden til vandløbet. Det vand der i en oversvømmelsessituation 
pumpes væk fra Mosegrøften er ikke medregnet i denne beregning . På neden-
stående kort vises den simulerede maksimale udbredelse af oversvømmelsen 
samt vandstandsdybder før og efter etablering af å-diger som beskrevet i lokal-
planen.  

Oversvømmelsesudbredelse uden å diger 

Oversvømmelsesudbredelse ved planlagte å-diger

Sideløbende med å-diger planlægges der for forøgelse af afvandingskapacite-
ten i Elling å, herunder  forøgelse af brotværsnittene ved Skagensvej og jernba-
nen, hvilket jf. beregninger fre Atlectia vil medføre et fald i vandspejlet på 15-
18cm ved Skagensvej og 3-4 cm ved jernbanen.  Alectias fulde rapport kan ses 
på www.paakantmedvandet.dk.
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Herudover overvejes seperatkloakering af Elling by, evt. kortslutning af åens ud-
løb i havet, forsinkelse ved Dvergetved, uddybning af åens og intensiveret grø-
deskæring - tiltag som antages at mindske oversvømmelsessituationen på å-si-
den af digerne. Samtidig vil stigende grundvandsstand og stigende havvands-
stand som følge af klimaforandringer kunne belaste kapaciteten af vandløbet.   
Det er kommunens vurdering, at der ikke er ejendomme/bygninger  udenfor lo-
kalplanområdet som opnår en øget oversvømmelsesrisiko ved etablering af de 
anlæg som muliggøres via lokalplanen 

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende udenfor kolllektiv varmeforsyningsområde

Vandforsyning
Området skal tilsluttes offentlig vandforsyning i henhold til vandforsy-
ningsplanen.

Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen.

Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, 
sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. 
Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.

Støjforhold
Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sags-
behandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Dyrehold
Formålet med lokalplanen er at gøre det muligt at opføre diger mellem Elling Å 
og Elling By. Der giver ikke mulighed for bymæssig bebyggelse indenfor dette 
lokalplanområde. Derfor får en mindsket afstand til nærmeste dyrehold kun en 
principiel betydning.
Der er dyrehold på ejendommen øst for Skagensvej. Den ejendom ligger allere-
de nu nærmere end 300 m fra byzonegrænsen. Dette lokalplanforslag betyder 
dermed ikke yderligere begrænsninger for den ejendom.

Ifølge Husdyrbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015, er der sær-
lige bestemmelser for landbrugsejendomme med dyrehold, der ligger nærmere 
end 300 m fra byzonegrænsen. Eksisterende landbrug kan som udgangspunkt 
fortætte den hidtidige drift. Etablering af nye landbrug med dyrehold og enhver 
ændring, bygnings- og driftsmæssigt på eksisterende landbrug, skal anmeldes 
til kommunen. Er der tale om husdyrbrug med over 15 dyreenheder, skal etab-
leringen/ændringen desuden godkendes særskilt af kommunen. Ved eventuel 
klage over en landbrugsejendoms forhold, - typisk lugt, støv, støj og fluer, kan 
kommunen meddele påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger.

Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening på grundene indenfor lokalplanområdet in-
denfor vidensniveau 1 eller 2.  
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Veje
I forbinelse med å-digerne skal der udlægges areal til servicevej til digerne men 
derudover skal der ikke etableres nye veje indenfor planområdet. 
I forbindelse med de rekreative oplevelsesværdier skal der udlægges friarealer 
med et rekreativt stiforløb langs med ådiget og så vidt muligt på åsiden heraf. 

Tilgængelighed
Gennem lokalplanområdet etableres et rekreativt stiforløb som en udbygning af 
den eksisterende Elling Å sti .  Det er væsentligt at stien tilpasses omgivelserne 
som grus eller trampesti  eventuelt suppleret med trædæk, der hvor stien place-
res tæt på åen.  I forbindelse med det rekreative stiforløb kan indlægges mindre 
pladser til midlertidig  ophold med borde og bænke.

Kystbeskyttelse
Terrænændringer på strandbredder og kyststrækninger kræver tilladelse fra 
Kystdirektoratet.

Ophævelse af landbrugspligt
Realisering af en lokalplan kan forusætte NaturErhvervssstyrelsens ophævelse af 
landbrugspligten. Dette sker i praksis ved erklæring fra en praktiserende landin-
spektør, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Lokalplanen er dog ikke til hinder 
for at digerne kan afgræsses af husdyr.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har 
betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ik-
ke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningssel-
skaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkab-
ler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gaslednin-
ger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig 
med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter samt 
andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal aflyses.

Tilladelser fra andre myndigheder
Vejdirektoratet oplyser, at der er pålagt en vejbyggelinie på 30m fra vejmidte på 
begge sider af Skagensvej. Etablering af anlæg indenfor vejbyggelinien vil kræve 
tilladelse fra Vejdirektoratet. Etablering af å-diget ved Skagensvej vil berøre vej-
grøfterne langs med Skagensvej og kræve tilladelse fra Vejdirektoratet. 

Eventuelle gravearbejder mv. i nærheden af jernbanespor/banearealer kan kræ-
ve godkendelse af Banedanmark iht. lov om jernbane.
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Lokalplanrammer for FRE.F.20.71

Områdenavn:   Lerbæk

Overordnet anvendelse  Rekreativt område 

Anvendelse    Fritidsaktiviteter: Anlæg  i området skal ske under hensyn til fastholdelse af en landska-
belig helhed for området. Indenfor området kan der etableres anlæg til sikring mod 
oversvømmelse ved kraftig regn 

Nuværende zoneforhold  By- og landzone

Frentidig zonestatus  By- og landzone 

Bebyggelsesprocent   Ingen bestemmelser

Etageantal og bygningshøjde Ingen bestemmelsesr 

Bevaringsværdige bygninger   En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en 
anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort og relevante høringspar-
ter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrå-
det har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 vil nedlægge forbud mod nedriv-
ning. Det er alene byrådet, der beslutter, om en bygning må nedrives eller skal beva-
res. Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det centrale register: www.
kulturarv.dk. Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggel-
se.

Kommuneplantillæg nr. 15.14

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Bygningsforhold i øvrigt  Bebyggelse må kun ske i brgrænset omfang op på nærmere angivne arealer. Der stilles  
    særlige krav til bebyggelsens udformning

Grundstørrelse    Ingen bestemmelser

Opholdsarealer                Ingen bestemmelser

Parkering                         Ingen bestemmelser

Andre forhold                         I forbindelse med anlæg til fritidsaktiviteter og anlæg til sikring mod oversvømmelse 
skal der etableres et veludbygget og sammenhæmngende stinet for både gående, cyk-
lende og ridende trafik , der sikre offentlighedens adgang til de rekreative arealer

Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 16. december 2015 til offentlig 
    fremlæggelse i henhold til planlovens § 24. 

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester             Kommunaldirektør

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 970 af 28.08.2014 - med senere ændringer - fast-
sættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

1.1 at muliggøre anlæg, der kan sikre Elling by mod oversvømmelser

1.2  at sikre offentlighedens adgang til naturen ved udlæg af  et rekreativ   
 stiforløb gennem området.  

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter dele 
af matr.nre 57a, 14gx, 64c, 65v, 21b, 21s, 7000b og 59v, Elling By, Elling 
og matr.nr.e 1b, 57i, 1m Elling By, Elling  og dele af matr.nr.re.: 1o, 1bø og 
1bz, Elling Hgd., Elling samt alle parceller der efter den  udstykkes fra de 
nævnte ejendomme.

2.2  Zoneforhold
  Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone

 
3. Anvendelse 

3.1  Lokalplanområdet udlægges som  offentligt område som muliggør   
 anlæg som understøtter klimasikring af Elling by og med anlæg der ind 
 går som en del af rekreative oplevelsesmuligheder i området.

3.2  Lokalplanområdet må anvendes til opførelse af anlæg til klimasikring  
 af Elling by mod oversvømmelser, herunder bl.a. å-dige, pumpestatio  
 ner og ledningsanlæg

3.3  Lokalplanområdet må anvendes til etablering af rekreative primitive an 
 læg, herunder stiforløb med tilhørende rastepladser til midlertidig op 
 hold og primitive anlæg til understøttelse af rekreative oplevelser/akti 
 viteter , herunder eksempelvis  mindre anlæg som klatrestativer i.lign.     

3.4. Der udlægges en principiel arealreservation til diger, højvandslukker,   
 pumpeanlæg og tilhørende tekniske anlæg til beskyttelse mod  
  oversvømmelser fra Elling Å. Principiel linieføring for diger er vist på   
 kortbilag B.

4. Udstykning

4.1  Området kan udstykkes efter de almindelige bestemmelser jf. udstyk  
 ningslov og anden lovgivning.

Forslag til Lokalplan SAE. 7.02.0 ● Lokalplanbetemmelser
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 5. Bebyggelsens placering og omfang 
 
5.1   Området må kun bebygges med tekniske anlæg ifm. klimasikring af El-

ling by, herunder pumpestationer o.lign.  Derudover må der opsættes 
primitive anlæg som borde/bænke, shelters, bålpladser o.lign. 

5.2 Digeanlæg må på principielt etableres som angivet på kortbilagene   
 B1-B6. MIndre afvigelser fra det viste trace må forekomme. 

5.3    Diger må etableres med en maksimal højde jf. kortbilag B:
 Dige nordøst for Skagensvej, jf. Kortbilag B1, maksimalt kote 3.0
 Dige øst for Skagensvej, jf. kortbilag B2 maksimalt kote 3,5
 Dige vest for Skagensvej, jf. kortbilag B3, maksimalt kote 4,0
 Dige ved Trælasten, jf. kort bilag B4, maksiimalt kote  4,0
 Dige ved Vestergaardsvej, jf. kortbilag B5, maksimalt kote 5,0
 Dige ved Mariendalsvej, jf. kortbilag B6, maksimalt kote 5,0

5.4 Øvrige teknisk anlæg må ikke opnå en højere højde end 1,0 m over  di 
 getoppen som angivet i pkt. 5.2 

5.5 Bygningshøjde
  Højde maks. 3,0 m, målt fra et fastlagt niveauplan. Højdebegrænsnin-

gen jf. pkt. 5.2 skal dog altid respekteres. 

5.6  Bygninger må opnå en maksimal størrelse på 30 m2 

5.7  Digerne udføres som jorddige og/eller jorddige kombineret med   
 spunsvæg.
  Diger kan kombineres med midlertidige beredskabsløsninger   
 som mobile vandpølser o.lign. som kun etableres midlertid for afhjælp 
 ning af akutte oversvømmelsessituationer . 

5.8 Digerne designes så vidt muligt naturligt og i et organisk design med  
 for egnen hjemmehørende plantevalg. Åens nære omgivelser og brin 
 ker bør så vidt muligt fremstå som uplejet natur, dog ud fra hensyn til  
 opretholdelse af vandløbets kapacitet iht. regulativbestemmelser. 

5.9  Kanaler, dræn, pumper og andre tekniske anlæg kan anlægges i tilknyt 
 ning til digeanlæg, når det vurderes nødvendigt for at undgå opstuv  
 ning af vand .

6. Bebyggelsens ydre fremtræden (farver)

6.1  Farver
  Facader må som hovedregel kun fremstå i materialernes naturlige far-

ver, eller i jordfarver. Til mindre dele af bygningen må der anvendes 
kontrastfarver. Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbejdet 
af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Socialministeriets publika-
tion ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006. Tilknyttes som bi-
lag.

7. Ubebyggede arealer 

7.1   Indenfor området kan der etableres anlæg til sikring mod    

Forslag til Lokalplan SAE. 7.02.0 ● Lokalplanbetemmelser
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 oversvømmelser  og disse anlæg skal tilpasses områdets grønne karak 
 ter og så vidt muligt understøtte den rekreative anvendelse. 

7.2  Digeanlæg må ikke beplantes, men fremstå og vedligeholdes med   
 græs.  Øvrige ubebyggede arealer vedligeholdes og plejes i overens  
 stemmelse med naturgrundlaget

 7.3  Der må ikke opføres faste hegn indenfor området

7.4 Der må ikke udføres terrænreguleringer indenfor lokalplanområdet,   
 bortset fra anlæg til sikring mod oversvømmelser

7.5  Inventar som bænke og borde skal etableres således, at de enkelte in  
 ventartyper er fælles for hele området.

7,.6 Det rekreative stiforløb må kun befæstes  som en simpel sti i grus eller  
 flismaterialer

7.7  Opholdarealer må  kun befæstes med naturmaterialer og skal holdes 
ryddelige og gives et udseende som ikke virker skæmmende i forhold 
til omgivelserne. 

8. Veje

8.1  Veje
  Vejadgangen til servicevejen i lokalplanområdet skal ske fra Tuenvej og 

Skagensvej som vist i princippet på Bilag B. Med ”i princippet” menes, at 
vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af 
den endelige vejstruktur. Servicevejen må  kun befæstes med grus be-
lægning eller/og græsarmeringssten, eller henlægge i græs.

8.2  Stier
  Der udlægges areal til en 4,0 m bred rekreativ sti som vist i princippet på 

kortbilag C. Med ”i princippet” menes, at stien kan flyttes nogle få meter 
i forbindelse med den endelige fastlæggelse af stiforløbet.  Derudover 
kan der indenfor lokalplanområdet etableres andre tilsluttende stifor-
løb.

9. Tekniske anlæg

9.1  Ledninger, kabler mv.
  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under ter-

ræn.

9.2  Øvrige tekniske anlæg
  Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder 

kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyg-
gelsens udseende.
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10. Bonusvirkning

10.1   Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens §35 stk. 1, der er 
nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse for så vidt angår opførelse 
af ny bebyggelse og anlæg. Bonusvirkning omfatter ikke eventuel sene-
re udstykning. 

11. Tilladelser fra andre myndigheder

11.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages 
 ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået 
 tilladelse hertil fra:

- Naturerhvervstyrelsen for ophævelse af landbrugspligten
- Vejdirektoratet ifm. regulering af vejgrøften langs med Skagensvej samt 
ved evt, anlæg indenfor vejbyggelinien tilhørende Skagensvej
- Banedanmark ved anlæg i nærheden af jerbanespor/banearealer

13. Servitutter

13.1  Ophævelse af servitutter
  Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

FRE.R.20.70.02 ophæves tilstandservitutter som er stridende mod lokal-
planens bestemmelser. 

Lokalplanen er vedtaget af Frederikshavn Byråd den xxx.

14. Lokalplanens retsvirkninger

14.1   Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendom-
me der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, be-
bygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil uanset planens bestemmelser. Lokalplanen medfører heller ikke i 
sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen. 

14.2  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensa-
tionen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lo-
kalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 16. december 
2015 i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

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

Birgit S. Hansen r   Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Kortbilag A

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplan FRE.R.20.70.02
Å-dige til klimasikring af Elling by
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Kortbilag B

Plankort
Lokalplan FRE.R.20.71

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Signaturforklaring

Dige

Servicevej

Dige vest f Skagensvej

Dige øst f Skagensvej

Dige nordøst f Skagensvej

B3

B2

B1

B4

Dige v trælasten

Dige ved VestergårdsvejDige v Mariendalsvej

B5
B6

Ingen aktiv signaturforklaring.





Kortbilag B1

Plankort
Lokalplan FRE.R.20.71

Dige nordøst for Skagensvej

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Dige kote 3,0

Servicevej

Signaturforklaring





Kortbilag B2

Plankort
Dige øst for Skagensvej

Lokalplan FRE.R.20.71

Målforhold ca 1:30000

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Dige kote 3,5

Servicevej

Signaturforklaring





Kortbilag B3

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Plankort
Dige vest for Skagensvej

Lokalplan FRE.R.20.71

Målforhold ca 1:30000

Dige kote 4,0

Servicevej

Signaturforklaring





Kortbilag B4

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Plankort
Dige ved Trælasten

Lokalplan FRE.R.20.71

Målforhold ca 1:30000

Dige kote 4,0

Servicevej

Signaturforklaring





Kortbilag B5

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Plankort
Dige ved Vestergaardsvej

Lokalplan FRE.R.20.71

Målforhold ca 1:30000

Dige kote 5,0

Servicevej

Stiforløb syd for dige

Signaturforklaring

------------------------------





Kortbilag B6

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Plankort
Dige ved Mariendalsvejj

Lokalplan FRE.R.20.70.02

Målforhold ca 1:30000

Dige kote 5,0

Signaturforklaring





Kortbilag  C

Plankort
Principel forløb af rekreativ sti

Lokalplan FRE.R.20.70.02
Signaturforklaring

Principielt forløb af rekreativ sti
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Bygningshøjde:           6,5 m
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Idéoplæg til totalrenovering og nye tagboliger i tagetagen 
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OVERSIGTSPLAN 1:1000

Situationsplan 
Redegørelse for friarealudformning er vedlagt seperat. 

A R K I  N O R D   A|S

Situationsplan 1:1000
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Areal- og lejlighedsopgørelse  

24. stk. 3-værelses 
85m2

24 stk. 2-værelses
80m2  

Boligantal fremtidige: 

Boligantal eksisterende: I alt 66 lejligheder

Stueetage, 1,2

2 gavlelejligheder
Lejligheder tagetage 24. stk. 3-værelses 

92,1m2

Lejlighedsopgørelse 2

Tilgængelighedsboliger 

6 stk. 3-værelses 
92,1m2

6 stk. 2-værelses
80m2  

Nybyggede boliger tagetage: I alt 14  lejligheder 

I alt 66 lejligheder

Tagetage
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Plan
Målestoksforhold 1:100

Bolig B
Boligareal  67,7m2

Andel i adgangsareal  12,3 m2

Ialt  80 m2

Bolig A
Boligareal  79,8m2

Fællesareal  12,3 m2

Ialt  92,1 m2

Bolig 
- venstre bolig m. extra værelse 
Begge boliger er indrettet efter princippet ”længst mulig 
tid i eget hjem.” Dette giver to rummelige boliger med 
gennemgående dagslys og funktionel rumdiponering. 
Boligerne er udstyret med både øst og vestvendte alta-
ner. 
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Plan
Målestoksforhold 1:100 4

Bolig 
- taglejlighed 

Bolig B.b er en taglejlighed med et stort og åbent køk-
ken-/alrum med både spisestue og opholdsstue. Herved 
forbliver lejligheden gennemlyst.

Lejligheden indeholder 2 store og anvendelige værelser. 

Bolig B.b
Boligareal  117,5 m2

Andel i adgangsareal    12,3 m2

Ialt   129,8 m2
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Facadeudtryk  
 
Facaderne er renoveret i et minimalistisk stil med stram-
me linier. Bygningen udtrykker symmetri med altanerne 
og trappetårnene der vertikalt bryder de store facader. 
Trappetårnene indeholder også elevator. 
De udvendige altaner på alle bygningens 4 sider sikrer 
beboerne fuld soludnyttelse under udendørs ophold. Der 
er mulighed     adskillelse mellem altanerne. Altanerne vir-
ker overdækket iform af overliggende altan og kun øver-
ste etage er forsynet med et skrånende halvtag. 
Bygningen fremstår med en let tagetage, der er beklædt 
med zink. De store vinduespartier bryder bygningens el-
lers monotome og bastante formsprog. 

Facadeudsnit Peter Møllergade 
Målestoksforhold 1:200
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Principsnit  
Peter Møllersgade

Principsnit Peter Møllergade 
Målestoksforhold 1:200 6
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Plan
Målestoksforhold 1:100

Bolig 
- med  værelser 
Boligerne er indrettet med en stor stue, lukket køkken og   
værelser. 
Ligesom lejlighed A og B har lejlighederne både øst og 
vest-vendte altaner. 

Bolig D
Boligareal  78,9m2

Andel i adgangsareal  6,1m2

Ialt  85 m2

Bolig C
Boligareal  78,9m2

Andel i adgangsareal  6,1m2

Ialt  85m2



Facadeudsnit Vinkelvej     
Målestoksforhold 1:200

A R K I  N O R D   A|S

Facadeudtryk  

8



Principsnit 
Vinkelvej

Principsnit
Målestoksforhold 1:100



10Kælderplan     
Målestoksforhold 1:500

VaskeriVaskeri
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Kolofon

Udarbejdet af Center for Teknik og Mil-
jø, Frederikshavn Kommune i samar-
bejde med ATRA arkitekter a/s. Novem-
ber 2015.
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Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.01.02 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre udvidelse af 
en eksisterende dagligvarebutik til lokal forsyning på Gærumvej i Frede-
rikshavn. 
 
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag FRE.BC.11.01.02 til offentlig debat i perio-
den fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle interessere at 
komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, 
Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og 
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk 

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, 
Sune Riis Østergaard på telefon 9845 6243 eller emailadressen: tf@frede-
rikshavn.dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i 
hænde senest den xxxx og sendes til følgende adresse: 

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk 
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Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.01.02 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-
deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 
tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse 
af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages 
ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved 
ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstem-
melse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der 
medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke 
se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

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

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

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indfly-
delse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal 
alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages 
endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmel-
se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag

Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl-
dende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs-
creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-
get. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, 
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad 
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der 
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi-
lagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter 

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til 

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra daligvarerbutik-
kens ejer, om at udvide den eksisterende dagligvarerbutik på hjørnet af 
Gærumvej og Samsøvej med ca. 200 m2, således  det samlede butiksareal 
bliver 1000 m2 som kommuneplansramme FRE.BC.11.01 giver mulighed for. 
Udvidelse kan ikke realiseres inden for den eksisterende lokalplans af-
grænsning, nærværende lokalplan afløser derfor Lokalplan nr. FRE.11.01.01

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik til lokal 
forsyning i den sydlige del af Frederikshavn. I området kan der opføres én 
dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 samt et 
ubemandet tankanlæg.  

Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelter vist på kortbilag B. Min-
dre bygninger som overdækninger af cykelparkering og kundevogne samt 
teknikhus til tankanlæget kan dog placeres uden for byggefelterne. Be-
byggelsen kan maksimalt opføres i 1 etage med en maksimal bygnings-
højde på 8,5m. 

Dagligvarebutikkens facader opføres i murværk, som blank teglmur eller 
med en pudset eller vandskuret overflade. Mindre sekundære bygninger 
kan opføres i andre materialer. Bebyggelsens skal fremstå med materia-
lets naturlige overflade eller males i jordfarver samt sort, grå eller hvid.   
Taget på dagligvarebutikken udføres som et symetisk sadeltag i tegl eller 
betontagsten med en hældning på 20 - 35 grader og valm som vist på il-
lustrationsplanen, kortbilag C.  
  
Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltning. Herunder bestem-
melser om skiltningens udformning, placering og at skiltebelysning ikke 
må virke blændende for trafikkeneller i øvrigt være til gene og ulempe for  
denne.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gærumvej og Samsøvej. Vareleveringen 
til dagligvarebutikken skal foregå ved bygningens vestlige gavl, hvor der 
er udlagt et areal til varegård.  

De ubebyggede arealer skal fremstå ordnetlige og ryddelige. Udendørs 
oplag må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer. I 
lokalplanen er der endvidere udlagt areal til beplantning  mod naboskel 
og omkringliggende veje.  

Lokalplanens område

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn på hjør-
net af Gærumvej og Samsøvej. Lokalplanområdet er afgrænset mod syd af 
Gærumvej og mod øst af Samsøvej, og grænser mod nord og vest op til et 
boligkvarter. 

På den østlige del af lokalplanområdet ligger der en eksisterende daglig-
varebutik langs det nordlige skel, og mod vest ligger der et eksisterende 
tankanlæg med tilhørende bolig og erhvervlokaler. Den eksisterende dag-

Lokalplanområdet set fra sydøst - 
hjørnet af Gærumvej og Samsøvej

Lokalplanområdet set fra sydvest 
fra Gærumvej
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ligvarebutik og tankanlæg bevares, men øvrige bygninger i tilknytning til 
tankanlæget påtænkes nedrævet, for at give plads til udvidelsen af dag-
ligvarebutikken samt ekstra parkering.  

Lokalplanområdet, der omfatter et areal på ca. 4.000 m2, er beliggende 
i byzone og fastholdes med lokalplanen i byzone. Området vejbetjenes i 
dag fra Gærumvej og Samsøvej.  

Bæredygtige tiltag

Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række til-
tag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på ved-
varende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn Kommunes 
geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for 
at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyg-
gelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi.

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer 
blandt andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det 
danske klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang leve-
tid. Det anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige 
materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2 
udslip under produktionen.

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres 
som lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygti-
ge byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse 
på et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet er beliggende i byzone inden for kommuneplanramme FRE.
BC.11.01 i et område udpeget til flersidig anvendelse.
For at understøtte mulighederne for at tilgodese flere hensyn samtidigt er der 
udpeget områder til flersidig anvendelse. Inden for disse områder skal der søges 
mod at tage et samtidigt hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab og rekrea-
tive værdier samt fortsat bosætning og erhverv.
Idet lokalplanområdet er en del af et bebygget byzoneområde, som allerede an-
vendes til detailhandel, vurderes lokalplanen til ikke at være i uoverensstemmel-
se med retningelinien.

I Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser er lokalplanområdet en del af 
Lokalcenter Gærumvej nord/syd, der omfatter nærværende lokalplanområde 
samt lokalplanområdet FRE.12.23.01 Gærumvej 35-37. 
I lokalcenteret Gærumvej nord/syd er der en samlet ramme på 3.000 m2 butiks-
areal hvoraf 1.704m2 er udnyttet. Den gældende lokalplan for Gærumvej syd 
FRE.12.23.01 giver mulighed for at bygge 1.000m2 butiksareal, og med nærvæ-
rende lokalplan udnyttes yderligere 1.000m2. Ud af den samlede ramme for lo-
kalcenteret Gærumvej nord/syd på 3.000m2 udnyttes dermed 2.000m2.
 
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen midt i et byområ-
de der allerede er udbygget. Lokalplanen vurderes i overenstemmelse hermed, 
idet der planlægges for et område, som allerede ligger inden for kommunepla-
nens rammer. 



11

Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.01.02 ● Lokalplanredegørelse

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er i komuneplan 2015 beliggende inden for et område udlagt 
til blandet bolig og erhverv. Området skal anvendes til lokalt centerformål som 
en dagligvarebutik, der kan indpasses uden genevirkning i forhold til omgivel-
serne og uden at områdets karakter af boligområde brydes. I området kan der 
etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.000 m2. 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45% for den enkelte ejendom, og der 
må maks. bygges i 1 etage med en maks. bygningshøjde på 8,5 m. 

Ved nybyggeri, til- og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en 
god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. De arkitektoniske og byøkolo-
giske anbefalinger, der fremgår af kommuneplanensrammedel, bør medgå ved 
projektering af kommende bebyggelse.
Skilte proportioner skal tilpasses bygningerne, således at skiltning ikke virker 
skræmmende eller har negativ virkning på trafiksikkerheden. 

Der skal anlægges et udendørs opholdsareal for ansatte i dagligvarebutikken 
svarende til mindst 10 % af butikkens etageareal. Udendørs oplag skal afskær-
mes med beplantning eller anden form for hegn.     
Trækkes ny bebyggelse væk fra Gærumvej, skal vejens forløb markeres 
med en række træer. 

Vejadgangen til og fra området ændres ikke i forhold til de eksisterende forhold.
Der er etableret venstresvingsbaner på Gærumvej i forhold til bestående adgan-
ge for lokalplanområdet, dagligvarebutikken syd for Gærumvej og sideveje (L.P. 
Houmøllers Vej og Samsøvej). 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet en trafikvur-
dering af COWI. Det vurderes, at den planlagte udvidelse af dagligvarebutikken  
kun vil medfører små ændringer i trafikken på Gærumvej og Samsøvej, der ikke 
vil være mærkbare på trafikafviklingen på Gærumvej. 

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske til Gærumvej og Samsøvej. Indkørsel 
skal foregå via vejadgang til Gærumvej beliggende længst mod øst. Udkørsel 
skal foregå via vejadgang til Samsøvej samt vejadgangen til Gærumvej belig-
gende længst mod vest. 
Der skal etableres foranstaltninger, der sikrer, at ind- og udkørsel alene sker de 
fastlagte steder. Der skal træffes bestemmelser, der sikrer, at adgangsarealerne 
indrettes, så både gående og cyklister sikres en sikker og ubesværet adgang.

Lokalplanen er på alle områder i overenstemmelse med den gældende 
kommuneplanramme FRE.BC.11.01.

Klimatilpasningsplan
I forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen for Frederiks-
havn Kommune er der lavet en kortlægning af risiko for oversvømmelser. 
Kortlægningen er foretaget på et overordnet niveau, og skal betragtes 
som vejledende. I området kan der ifølge kortlægningen forekomme pro-
blemer med høj grundvandsstand på længere sigt. 

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvur-
dering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af 
lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, 
at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive påvir-
ket af planforslaget.
Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen 
med offentliggørelsen af lokalplanen.
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Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frede-
rikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten.

Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun ske når 
der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse her-
for, jf. planlovens §5b, stk 1.

Lokalplanområdet omfatter et område inden for byzone, der ligger ca. 750 m fra 
kysten. Området ligger bag eksisterende bebyggelse og kan ikke ses fra kysten. 
Lokalplanen sikrer, at den gældende bymæssige karakter fastholdes, og at byg-
ningshøjder ikke overstiger de bygningshøjder der er gældende for området i 
dag. Det vurderes derfor ikke nødvendigt med en visualisering til visning af be-
byggelsens påvirkning af kystlandskabet.  

Detailhandel
I Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser er lokalplanområdet en del af 
Lokalcenter Gærumvej nord/syd, der omfatter nærværende lokalplanområde 
samt lokalplanområdet FRE.12.23.01 Gærumvej 35-37.  
I området kan der etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 
1.000 m2. 

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge 
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i 
form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i over-
ensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke 
opvarmes med el.

Vandforsyning
I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19 skal 
området tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S.

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-
aksystem. Lokalplanområdet er delt i to oplande i spildevandsplanen:

Det ene område, svarende til matr.nr. 110bk, Frederikshavn bygrunde er 
separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver 
sin ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn 
omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt dræn-
vand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 70 % af 
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af 
regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende pro-
jektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til for-
sinkelse af regnvand.

Det andet område, svarende til matr.nr. 110bn, Frederikshavn bygrunde er 
fælleskloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i samme 
ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om 
bygninger må afledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må 
afledes til det offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S over-
vejer mulighederne for en ændring af spildevandsplanen, hvor området 
separatkloakeres – dvs. regn- og spildevand afledes i hver sin ledning. 
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Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afledes til regnvandssy-
stemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksy-
stem. Frederikshavn Spildevand A/S anbefaler derfor, at interne kloakan-
læg på grundene etableres som separatsystem.
Ejeren skal for egen regning etablere forsinkelse af regnvand på grunden. Frede-
rikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for 
så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-
tægt.

Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-
ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende 
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.

Støjforhold
Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sags-
behandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Jordforurening
Matr.nr. 110 bn er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 iht. Lov om forurenet jord. 
Dele af matr.nr. 110 bk er kortlagt på vidensniveau 2. Forinden ændring af 
arealets anvendelse til nærmere definerede forureningsfølsomme anven-
delser jf. lovens § 6, skal der indsendes ansøgning til Frederikshavn Kom-
mune. Den ændrede arealanvendelse kræver tilladelse iht. §8 i lov om for-
urenet jord.  

Veje
Der skal etableres vejadgang til Gærumvej og Samsøvej. Indkørsel skal 
foregå via vejadgang til Gærumvej beliggende længst mod øst. Udkørsel 
skal foregå via vejadgang til Samsøvej samt vejadgangen til Gærumvej be-
liggende længst mod vest. 

Inden for lokalplanområdet indrettes områder med parkeringspladser for 
dagligvarebutikken. Færdselsarealer skal være indrettet for både personbi-
ler og lastbiler, herunder evt. vogntog til tankanlæg.

Inden for lokalplanområdet skal der etableres minimum 1 parkeringsplads 
pr. 30 m2 (bruttoetagemeter) butiksareal, hvoraf mindst 2 skal udformes 
som handicapparkering. Handicap parkeringspladserne skal placeres tæt på 
indgangen hvilket ideelt set er højst 30 meters gangafstand. 

Lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af cykelparkerings-
pladser svarende til 10 parkeringspladser pr. 750 m2 til butiksareal (brut-
toetagemeter). Cykelparkeringen skal ske i umiddelbar nærhed af hoved-
indgangen. 

Kollektiv trafik
Lokalplanområdet trafikbetjenes med kollektiv trafik ved bybus via bus-
stoppested ved Chr. Kongsbaks Vej (Gærumvej / Frederikshavn) samt ved 
regionalbus mellem Frederikshavn-Sæby-Aalborg  via bustoppested ved 
Sofievej (Søndergade).

Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat be-
stemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser mellem 
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disse, skal udformes med ramper og lignende,  så der er fuld tilgængelighed for 
alle.

Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller adgangsare-
alerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af 30 m. Der etableres 
et antal handicap p-pladser i overenstemmelse med Frederikshavn Kommunes 
gældende parkeringsnorm. Den første af disse bør have mål til en minibus - dvs. 
4,5 m x 8 m. Øvrige handicap p-pladser skal være 3,5 m X 5 m. For yderligere op-
lysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat un-
der Frederikshavn Kommunes Handicapråd.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante 
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. 
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjern-
varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-
ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 
skal aflyses.

Aflysning af planer og servitutter
Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:

 - Lokalplan FRE.11.01.01, der erstattes af nærværende lokalplan

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-
holdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-
delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokal-
planforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, 
stk. 2, give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med 
forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets of-
fentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, 
dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forsla-
get).
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 - med senere ændrin-
ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 
område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

1.1  at området kan anvendes til butiksformål i form af én dagligvare-
butik, samt ét ubemandet tankanlæg.

   
1.2  at sikre en hensigtsmæssig vejadgang

1.3  at sikre tilstrækkelig og hensigtsmæssig placering af såvel bil- som 
cykelparkering

1.4  at sikre etablering af de ubebyggede arealer. 

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter 
matr.nr 110bk og 110bn, alle Bangsbo, Frederikshavn Jorder.

2.2  Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

 
3. Arealanvendelse

3.1   Lokalplansområdet må anvendes til detailhandel.

3.2   Inden for lokalplanområdet kan der opføres én dagligvarebutik til  lokal 
forsyning med et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 1000 
m2. Bruttoetagearealet til butiksformål beregnes jævnfør planlovens 
detailhandelsbestemmelser (se vejledning i boksen til venstre). 

3.3 Der kan etableres et ubemandet tankanlæg i området

3.3 Der må ikke etableres boliger i området

3.4  Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

4. Udstykning

4.1   Lokalplanområdet skal ved matrikulær forandring udgøre én selv-
stændig ejendom. Der kan ikke foretages yderligere udstykninger 
inden for lokalplanområdet.

 

Forslag til Lokalplan SAE. 7.02.0 ● Lokalplanbetemmelser

Dagligvarer er varer, der forbru-
ges samtidig med at de bruges 
(dvs. kortvarige forbrugsgoder). 
Dagligvarer er f.eks. madvarer, 
drikkevarer, artikler til personlig 
pleje og diverse husholdnings-
artikler.

Butikker, der sælger dagligva-
rer, betragtes som dagligvarer-
butikker, herunder også vare-
huse som har et betydeligt salg 
af udvalgsvarer.

Beregning af bruttoetagearealet til 
butiksformål sker efter bygnings-
reglementets bestemmelser om be-
regning af bebyggelsens etageare-
al, idet dog den del af kælderen, 
hvor det omgivende terræn ligger 
mindre end 1,25 m under loftet i 
kælderen medregnes.

Ved beregning af bruttoetageare-
alet kan fradrages arealer til per-
sonalekantine, personaletoiletter, 
personalefitnessfaciliteter og per-
sonalepauserum, dog maksimalt i 
alt 200 m2.
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5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1   Ny bebyggelse, tilbygninger og ombygninger skal placeres inden 
for byggefelter, som er vist på kortbilag B

 Inden for byggefelt I må opføres én dagligvarerbutik. 

 Inden for byggefelt II må opføres én overdækket varegård

 Inden for byggefelt III må opføres ét tankanlæg

5.2  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45%.

5.2   Mindre sekundære bygninger som teknikrum til tankanlæg, over-
dækninger til kundevogne, cykelparkering og lign. kan placeres 
uden for byggefeltet, men ikke nærmere skel end 2,5 m. Det sam-
lede areal må dog ikke overstiger 50m2, og bygningshøjden må 
ikke overstiger 3,6 m.

 Byggefelt I, Dagligvarerbutik

5.3   Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål må ikke oversti-
ge 1000 m2

5.4   Bygninger må maks. opføres i 1 etage. Bygningshøjden må ikke 
overstige 8,5 m over terræn, og facadehøjden må ikke overstige 
3,6 m. Facadehøjden måles fra terræn eller fastlagt niveauplan til 
facadens skæring med tagfladen.

 Byggefelt II, Overdækket varegård 

5.5   Der kan etableres en overdækket varegård med et maksimalt brutto-
etageareal på 50m2. Arealet indgår i det samlede bruttoetageareal til 
butiksformål angivet i pkt. 5.3.  

5.6 Bygningshøjden må ikke overstiger 3,6 m over terræn.

 Byggefelt III, Tankanlæg

5.7   Der kan etableres ét overdækket tankanlæg. Det overdækkede areal må 
ikke overstige 140 m2

5.8 Bygningshøjden må ikke overstige 5 m over terræn. 

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

 Byggefelt I, Dagligvarerbutik

6.1  Bebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og farver 
samt med ensartet taghældning og tagudformning

6.2  Taget skal udføres som et symetisk sadeltag med en hældning på 20 - 
35 grader. Taget skal udføres med valm i princippet som vist på illustra-
tionsplanen, kortbilag C.

Forslag til Lokalplan SAE. 7.02.0 ● Lokalplanbetemmelser
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6.3 Tagbeklædningen skal bestå af tegl eller betontagsten.

6.4  Der kan opsættes solfangere eller solceller i tagfladen , såfremt de inte-
greres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfangere og sol-
celler må ikke medføre blændingsgener for naboer eller genboer. 

6.5  Facader skal opføres af murværk, der skal fremstå som blank teglmur el-
ler med en pudset eller vandskuret overflade.

6.6  Facader kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade ma-
les i jordfarver samt sort, grå eller hvid.

6.7 Der må ikke anvendes reflekterende materialer. 

 Byggefelt II,  Overdækket varegård 

6.8  Varegården skal beklædes med lette materialer som træ, eternit/fiber-
cement eller metalplader.

6.9  Taget skal udføres som et fladt tag med tagpap tagbeklædning.

6.10 Der må ikke anvendes reflekterende materialer. 

 Byggefelt III, Tankanlæg
 
6.11  Tankanlæget skal gives et sammenhængende udeseende.

6.12  Overdækning af tankanlæget skal udføres som en let stålkonstruktion. 

 Skiltning

6.13  Der kan opstilles to skiltepyloner til reklamering for områdets 
virksomhed(er) med en placering som vist på kortbilag 2, en højde på 
maks. 8,5 m og en bredde på maks. 1,5 m. Skiltepylonen ved tankanlæ-
get må anvendes til reklamering for brændstofpriser ved dynamisk skilt-
ning.   

6.14  Der må opsættes facadeskiltning med firmalogo i forbindelse med tank-
anlægets stander og/eller overdækning

6.15  Skiltning og reklamering må alene ske på de lodrette facader og ikke 
over skæring mellem tag og facade. 

6.16  Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske ud-
formning. Skiltning og reklamering må ikke have karakter af facade be-
klædning, vinduesafblænding eller lignende. 

6.17  Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lys-
aviser eller animerede reklamer.

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

7.1  Terrænregulering, udførelse
  I forbindelse med lokalplanens gennemførsel er der mulighed for at ter-

rænregulerer, i det omfang det er nødvendigt for at gennemfører den 
ønskede udvidelse af dagligvarebutikken. Terrænreguleringer skal ud-
føres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet 
op mod bygninger eller anlæg. Større tilpasninger (større niveauforskel 
end 50 cm) skal ske med skråninger og støttemure. Større tilpasninger 
kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune.

  
7.2  Efterregulering af terræn
  Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1m. Terræn re-

guleringer skal udføres på en sådan måde Inden for lokalplanens 
område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 
m i forhold til det eksisterende terræn.

7.3  Opholdsareal
  Der skal anlægges et areal til udendørs ophold for ansatte i områ-

dets dagligvarebutik svarende til mindst 10 % af butikkens etage-
areal.

7.4  Ubebyggede arealer
  Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et 

ordentligt udseende. De skal fremstå ordentlige og ryddelige, og 
udendørs oplag må ikke ske uden for bygninger, eller særligt af-
skærmede arealer. 

 Befæstede arealer

7.5  Færdselsarealer for kørende og gående skal hver for sig udføres i 
materialer, der afspejler og afgrænser de respektive områder. 

7.6  Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for hele lo-
kalplanområdet.

7.7  Færdselsarealer og forbindelser mellem disse skal udføres med 
ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Area-
lerne skal anlægges efter den til enhver tid gældende DS-stan-
dard.

 Beplantning

7.8  Beplantningsbæltet mod Gærumvej samt beplantningsbæltet om-
kring parkeringsarealet mod vest, der er vist på kortbilag B, skal 
udlægges i min. 1 m bredde og beplantes med en bøgehæk og en 
række træer af hjemhørende arter med en indbyrdes afstand på 
maksimalt 10 m.

7.9  Beplantningsbæltet langs det nordlige skel, nord for byggefelt I og 
II, der er vist på kortbilag B, udlægges i 2,5 m bredde og skal til-
plantes med hjemmehørende arter. I beplantningsbæltet skal der 
plantes som i princippet vist på kortbilag C træer, hvis kroner ad 
åre vil medvirke til at sløre bygningen umiddelbart syd for. 

 Oplag og hegn
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7.10  Udendørs oplag må ikke finde sted i lokalplanområdet, med mindre det 
sker inden for dertil tæt indhegnede arealer. Hegn omkring oplag skal 
være mindst 1,8 m højt og skal skjule det oplagrede. 

7.11  Hegn i skel må ikke overstige en højde på 1,8 m. Ved udkørsel til Gærum-
vej og Samsøvej skal der tages højde for fornøden oversigt for trafikan-
terne.

8. Veje, stier og parkering

8.1  Adgang til lokalplanområdet sker fra Gærumvej ved den østligste 
vejadgang. Udkørsel fra lokalplanområdet sker til Gærumvej ved 
den vestligste vejadgang samt Samsøvej. Ind- og udkørsler place-
res som vist på kortbilag B.

  
8.2  Der udlægges areal til parkering som vist på Bilag 2. Inden for lo-

kalplanområdet skal der etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 
30 m2 (bruttoetagemeter) butiksareal, hvoraf mindst 2 skal udfor-
mes som handicapparkering. Handicap parkeringspladserne skal 
placeres tæt på indgangen hvilket ideelt set er højst 30 meters 
gangafstand. Parkeringspladserne skal være mindst 2,5 m X 5 m og 
handicap-parkeringspladserne skal mindst være 3,5 m X 5 m.

8.3  Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til 10 parke-
ringspladser pr. 750 m2 til butiksareal (bruttoetagemeter). Cykel-
parkeringen skal ske i umiddelbar nærhed af hovedindgangen. Der 
skal være min. 70 cm mellem cykelholderne.  

9. Tekniske anlæg

9.1  Tekniske instalationer som ventilation, kompressorer og lignen-
de må ikke opføres som selvstændige bygninger, men skal indar-
bejdes i hovedbygningerne. Afkast fra ventilation, køleanlæg mv. 
skal placeres længst væk fra boliger og anden støjfølsom anven-
delse og må ikke placeres i facade eller tagflade mod nord eller 
øst.

9.2 Ledninger, kabler mv.
  Ledninger til el, telefon, antenner og lignenede skal fremføres 

under terræn.

9.3 Øvrige tekniske anlæg
  Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op-

fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 
6 om bebyggelsens udseende.

9.4  Fjernvarme
  Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, med min-

dre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tids-
punktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, 
der stilles for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergi byg-
geri, jf. planlovens § 19 og § 21a.
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9.5  Kloakering
  Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra 

Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Matrikulær sammenlægning
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før lokalplanområdet er matriku-

lært sammenlagt.

10.2  Nedrivning af eksisterende bygninger
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de eksisterende bygninger med 

bolig- og erhvervslokaler på matr.nr 110bn Bangsbo, Frederikshavn Jor-
der er nedrevet med undtagelse af tankanlæget.

10.3  Kloakering
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det 

offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand 
A/S

10.4  Parkering
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som an-

ført under lokalplanens punkt 8.2 og 8.3

10.5  Opholdsarealer
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt et areal til uden-

dørs ophold for ansatte i områdets dagligvarebutik, som anført under 
lokalplanens punkt 7.3

10.6  Beplantning
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret beplantning 

som anført under lokalplanens punkt 7.8 og 7.9
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11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1   Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan 
FRE.BC.11.01.02 ophæves lokalplan FRE.11.01.01, Dagligvarebutik ved 
Gærumvej/Samsøgade, tinglyst 15.09.2004, i sin helhed.

 

12. Servitutter

Der ophæves ingen servitutter

13. Lokalplanens retsvirkninger

13.1   Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendom-
me der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, be-
bygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil uanset planens bestemmelser. Lokalplanen medfører heller ikke i 
sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen. 

13.2   Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensa-
tionen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lo-
kalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
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Vedtagelsespåtegning

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

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

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

Birgit S. Hansen r   Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

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



24

Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.01.02 ● Kortbilag



25

Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.01.02 ● Kortbilag

Kortbilag A

Områdeafgrænsning

Lokalplan Lokalplan FRE.BC.11.01.02
Udvidelse af dagligvarebutik Gærumvej 36-40

Målforhold ca. 1:1000

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Signaturforklaring:

= Lokalplanområde

Ejerlav: Bangsbo, Frederikshavn Jorder
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Kortbilag C
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Bilag 
 
Skema til miljøscreening 
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Lokalplan nr. FRE.BC.11.01.02 - ”Udvidelse af dagligvarebutik Gærumvej 36-40” 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslaget fra den 5. januar 2016 
 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: CAKR 
PLAN: LEMR 
VEJ: MOME 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger 

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

(PLAN) 

Nej 

Planforslaget muliggør en mindre udvidelse af en eksiste-
rende dagligvarebutik og omfattes ikke af lovens bilag 3 
og/eller bilag 4. 

− Planen kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsent-
ligt jf. lovens § 3, stk. 2 

(NATUR) 

Nej 

Nærmeste Natura 2000 område er Bangsbo, der ligger 
mere end 3 km sydvest for lokalplanområdet. 

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

 Miljøscreening af planforslag - side 1  
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1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) 
− Kvalitet eller omfang af levesteder 

for vildtlevende planter eller dyr 
0 NATUR Ingen påvirkning 

− Udbredelsen af sjældne eller ud-
ryddelsestruede planter eller dyr, 
herunder bilag IV-arter og rødliste-
de arter 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Økologiske forbindelser eller øko-
systemer såsom arters formering 
eller naturlige bevægelses- eller 
trækmønstre. 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Naturområder (fx moser, heder, 
overdrev, strandenge, rørsumpe, 
vandløb, søer, ferske enge og ky-
ster). 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Bygge- og beskyttelseslinjer  0 NATUR Ingen påvirkning 

− Dyrkningsmetoder eller arealan-
vendelse i landbruget eller skov-
bruget 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Fiskeri, fangster eller de anvendte 
metoder i fiskeriet i hav eller fersk-
vand 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Friluftsliv eller færdsel i naturen, 
som kan påvirke plante- eller dyre-
livet eller vegetationen 

0 NATUR Ingen påvirkning 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 
− Sundhedsrisiko (inkl. mental sund-

hed) herunder støj, lugt, vibratio-
ner, reflekser, skygge 

0 MILJØ Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko for-
bundet med den planlagte arealanvendelse, 
hverken internt i området eller i forhold til de 
omkringliggende arealer. 

− Trafik 0 VEJ Ekstra parkering kan måske løse parkerings-
problematik på Samsøvej. 
Der anlægges ikke nye adgange, men der 
indføres restriktioner på bestående adgange. 
Eksisterende venstresvingsbaner på Gærumvej 
bør vurderes i forhold til fremkommelighed og 
trafiksikkerhed med henblik på evt. ændringer. 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen påvirkning 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ingen påvirkning 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

Ingen påvirkning 

− Byernes funktion og bymiljø her-
under bynatur 

0 PLAN Ingen påvirkning 
Den mindre udvidelse af dagligvarebutikken 
vurderes ikke at påvirke byens funktion og 
bymiljøet samt bynaturen. 

− Risiko for brand, eksplosioner, 
uheld eller for ulykker og emissio-
ner 

0 MILJØ Der findes ikke virksomheder, som er omfattet 
af risikobekendtgørelsen inden for en afstand 
på 500 meter. 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 

 
3. Jordbund 
− Jordens overflade, anvendelighed 

eller dyrkningsværdi 
0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Matr.nr. 110 bn er kortlagt på vidensniveau 1 
og 2 iht. Lov om forurenet jord. Dele af matr.nr. 
110 bk er kortlagt på vidensniveau 2. Ændret 
benyttelse til nærmere definerede forurenings-
følsomme anvendelser kræver særlig tilladelse 
jf. Lov om forurenet jord. 

− Risiko for jordforurening 0 MILJØ Den anvendelse, som planforslaget giver mu-
lighed for, udgør ikke speciel risiko for jordforu-
rening. 

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Der er risiko for, at der vil blive konstateret 
jordforurening i forbindelse med flytning af jord 
fra området. 

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 
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4. Vand 
4.1 Overfladevand    

− Udledning af forurenet overflade-
vand til havet, søer og vandløb 

0 MILJØ Der forventes ikke udledt forurenet overflade-
vand fra området. 

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

− Vandkvalitet eller økosystemer i 
salt- eller ferskvand (herunder ba-
devand) 

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i vandkvaliteten. 

4.2 Grundvand  
− Nedsivning 0 MILJØ Det forventes ikke at skulle ske nedsivning af 

spildevand eller overfladevand i området. 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ingen væsentlig ændring i 
grundvandsmængde eller grundvandskvalitet 

4.3 Spildevand  
− Ændring i spildevand 0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 

spildevandsafledningen fra området. 
 

5. Luft 
− Udledning til luften 0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mu-

lighed for, forventes ikke at give anledning til 
særlige udledninger til luften. 

− Luft- og støvgener 0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mu-
lighed for, forventes ikke at give anledning til 
særlige luft- og støjgener. 

− Ændring i Luftkvalitet, herunder 
udledning, luft- og støvgener 

0 MILJØ Der forventes ingen ændring i luftkvaliteten. 

− Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Der forventes ingen ændring i nedbørskvaliteten. 

 
6. Klimatiske faktorer 
− Udledning af drivhusgasser eller 

andre stoffer, der påvirker klima, 
temperatur? 

0 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med den planlagte arealan-
vendelse. 
Det vurderes ikke at være nødvendigt med 
særlige tilpasninger til forventede klimaæn-
dringer. 

 
7. Materielle goder 
− Materielle goder (af almennyttig 

karakter) 
0 PLAN Ingen påvirkning 
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8. Landskab 
− Arealanvendelse indenfor områder 

til landbrug, byer, sommerhuse, 
tekniske anlæg samt skov eller 
kystnaturområder (klit, heder, mo-
ser m.v.) 

0 PLAN Ifølge Kommuneplan 2015 ligger planområdet 
indenfor et område til flersidig anvendelse. 
Området er derudover udpeget til lokalcenter til 
detailhandel. Lokalplanforslaget vurderes ikke 
at være i strid med kommuneplanens retnings-
linjer, efter som planen vedrører en udvidelse af 
et eksisterende planlagt detailhandelsområde. 
Planområdet ligger inden for kystnærhedszo-
nen i en afstand på 750 m fra havet. Området 
ligger bag eksisterende bebyggelse og kan 
ikke ses fra kysten. Lokalplanen sikrer, at den 
gældende bymæssige karakter fastholdes, og 
at bygningshøjder ikke overstiger de byg-
ningshøjder, der er gældende for området i 
dag. Arealanvendelsen vurderes derfor ikke at 
påvirke kystlandskabet. 

− Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion (f.eks. geo-
logiske beskyttelsesområder eller 
rimmer og dobber) 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Særligt værdifulde landskaber eller 
enkeltelementer (fx geologiske 
strukturer i ådale, højdedrag, kyst-
strukturer, solitærtræer, egekrat, el-
ler andet) 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Varige bindinger på arealanvendel-
sen som reducerer fremtidige di-
spositionsmuligheder i det åbne 
land 

0 PLAN Ingen påvirkning 
Området ligger Frederikshavn by i byzone. 

− Omfanget eller fremtoning af forhi-
storiske eller historiske steder, 
bygning, anlæg eller andre værdi-
er, herunder kirkebeskyttelsesom-
råder 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Fredede områder 0 NATUR Ingen påvirkning 

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Ingen påvirkning 
Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 
samt placering fastholdes i lokalplanen. Den 
mindre udvidelse af dagligvarebutikken vurde-
res ikke at påvirke den rumlige oplevelse af 
området. 
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9. Kulturarv 
− Kulturhistoriske helheder, samt 

værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ingen påvirkning 
Området ligger udenfor værdifuldt kulturmiljø. 

− Fortidsminder 0 NATUR Ingen påvirkning 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Ingen påvirkning 

− Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen påvirkning 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen påvirkning, eftersom området ligger i 
centrum af Frederikshavn. 

 
 
Opsamling / Konklusion 

 
Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive 
påvirket af planforslaget. 
 
Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 
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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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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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9 (Åben) Etablering af sportscafé/opstilling af gevinstgivende 
spilleautomater, Pindborggade 19, Sæby
Sags ID: BYG-2015-50231

Sagsbehandler: Christian Kjær Aarup

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om principiel tilladelse til indretning af 

sportscafé i eksisterende butikslokaler i ejendommen Pindborggade 19 i Sæby. 

Caféen har et samlet areal på ca. 240 m² som tænkes indrettet med områder til billard, 

pool, dart mv., med områder med mulighed visning af sportsarrangementer på 

storskærm, mulighed for at spille lotto og tips om med egentlig caféområde. Ansøger 

ønsker desuden at indrettet en spilleafdeling på 20 - 25 m², hvor der opstilles 

gevinstgivende spilleautomater.

Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde SAE.C.01.20 og er desuden 

omfattet af Lokalplan SAE.4.99.0 som udlægger området til centerfunktioner som 

eksempelvis boliger, restauranter, caféer og liberale erhverv som galleri, kunstværksteder 

og lignende.  

Den ansøgte anvendelse er dermed umiddelbart tilladt ifølge lokalplanens bestemmelser.

Plan- og Miljøudvalget tog på møde den 1. december 2015 principiel beslutning om 

fremtidig administrationsgrundlag for godkendelse af lokaler til gevinstgivende 

spilleautomater i Frederikshavn Kommune.

I denne forbindelse blev det bl.a. besluttet, at der ikke ønskes etableret spillehaller i 

centerområder med bevaringsinteresser.  

Ejendommen er opført i 1876 og har en bevaringsværdi på 4 i Save-registeret. 

Pindborggade og området heromkring er en del af det bevaringsværdige bymiljø i Sæby, 

og lokalplanen har netop som formål at fastholde byens traditionelle købstadskarakter.

Juridiske konsekvenser

Jf. Lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 

lokalplanens bestemmelser. Det betyder, at dispositioner, der er i overensstemmelse 

med lokalplanens bestemmelser, er umiddelbart tilladt.

Jf. Lov om planlægning § 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der 

retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres med en lokalplan. Forbuddet kan 

højst nedlægges for et år.
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Planmæssige konsekvenser

På baggrund af udvalgets beslutning om, at man principielt ikke ønsker spillehaller i de 

bevaringsværdige områder i kommunen, anbefales det at der nedlægges forbud mod det 

ansøgte efter § 14 i Lov om planlægning og at der efterfølgende inden 1 år udarbejdes 

lokalplan, der hindrer etableringen af spillehaller i området.

Begrundelsen for nedlæggelsen af forbuddet er, at etableringen af spillehaller med 

gevinstgivende automater efter kommunens vurdering vil ændre karakteren af det 

eksisterende miljø i den bevaringsværdige bykerne.

Lokalplanen kan udarbejdes for hele den bevaringsværdige del af bykernen i Sæby, 

således at lignende sager undgås fremadrettet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der nedlægges forbud efter Lov om planlægning § 14 

med henblik på at hindre indretning af spillehal i ejendommen Pindborggade 19, Sæby.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen udsættes.

Bilag

7. Oversigtskort Pindborggade 19 (1170008 - BYG-2015-50231)
8. Ansøgning om etablering af sportscafé med bilag (1170009 - BYG-

2015-50231)
9. PMU protokolat fra 1. december 2015 (1170010 - BYG-2015-50231)
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Att.  Teknik og miljø udvalg 

         Christian Kjær Aarup                    Sæby den. 6/12-2015 

 

 

Ansøgning af cafe med spille afdeling. 

 

Stedet for denne cafe er Pindbordgade 19, 9300 Sæby 

Stedet vil komme til at funger som et cafe sted med åbningstider fra kl. 10.00-24.00, hvor folk kan mødes 
og spille billard – pool – dart – se forskellige sport arrangementer på stor skærm, spille lotto/tips, samt vil 
der blive en afdeling på ca. 20-25 cm2 til spillemaskiner. 

Her vil være mulighed for at købe kaffe-te-sodavand – øl-vin-chips-slik-is- sandwich – kage m.m. 

Ydermere vil jeg satse på salg af få gaveartikler (kurve) 

Hvorfor så lige dette sted: 

Pga. hele konceptet er bygget op på, at forsøge at få de gående, cyklende og turister ind i butikken. Med 
henblik på at de ældre kommer ind om formiddagen til et fælles spil og hygge, og de cyklende og turister 
om eftermiddagen, samt de unge om aften.  

Stedet skal gerne fange et vidt bredt publikum, og ydermere været et sted som trækker flere folk til 
midtbyen. Konceptet vil aldrig kunne lade sig gøre, hvis det blev lagt uden for bybilledet. 

Spillemyndighederne – salgschefen for elite gaming, har været og tilse stedet, og deres opfattelse er fuld 
beundring af det og mener det er det ideelle sted, for de planer jeg har. Deres opfattelse er, at det ikke vil 
komme til at skæmme bybilledet, men derimod været godt. Facaden vil ikke ændre den store karakter for 
området. 

 Så for Deres side er stedet og jeg godkendt. 

Jeg håber ikke at de ca. 25 cm2, vil være en hindring, for at jeg kan realiser min drøm for stedet. 

Jeg har også tiltænkt at udlodde i det omfang, det kan lade sig gøre til foreninger i lokal området. 

Ønsker i yderligere oplysninger eller fremvisning af lokalet-stedet, står jeg til rådighed. 

Jeg ser med forhåbning frem til et positivt tilbagemelding fra jer. 

Vedlægger kopi af tegning. 

 

Med venlig hilsen 

Kurth Larsen 

Indehaver af Sæby budservice 

Mobil nr. 6067 3849 

 Ansøgning om indretning af sportscafé med spilleafdeling





Center for Teknik og miljø udvalg 

Att.: Byggesagsbehandler  

          Christian Kjær Aarup    Sæby den. 19/12-2015 

 

Ansøgning om tilladelse til Sports Cafe med spilleafdeling. 

Jeg anmoder hermed om tilladelse til at opføre en sportscafe med spilleafdeling på matr.nr. 121 c 
Pindborggade 19, 9300 Sæby. 

Konceptet som jeg har tiltænkt skal ses som en helhed, da det ikke er muligt at drive nogle af delene hvert 
for sig, ej heller ligge den uden for byen. 

Valget er faldet på dette sted, da jeg mener det vil hæve og understøtte niveauet, for området og de 
omkring liggende butikker. 

Jeg mener konceptet vil passe godt ind i bybillede, og det vil ikke komme til at gener nogen, idet det ligger 
lidt tilbage trukket fra torvet. 

Byen vil have godt af at få bragt en nytænkende butik til, så det ikke kun er handel med tøj og restauranter 
borger og gæster vil møde når de besøger vores by. Men derimod også et sted hvor de kan mødes og hygge 
sammen over evt. et spil og en kop kaffe. 

Kigger man på bybillede i dag. Er der alt for mange butikker der ligger øde hen, og lige netop for dette 
dejlige sted, vil det være en skam, hvis der ikke bliver spredt lys og glæde over den del af byen. Selve 
område kan nemt blive en mørklægnings del til byen…. Eller blive udsat for det, der er værre, end det 
koncept jeg har tiltænkt. 

Alternativet kan være en mere kulørt butik ? (pornobutik)  eller evt. opkøbt fra MC til ( klubhus) hvem ved 
?. 

Ydermere er det nødt til at ligge i centrum, da det gerne skal trække flere folk hertil, så vi kan højne 
niveauet for byen og skabe et hyggested både for de svagt gående og cyklende. Det skal gerne være med til 
at støtte op om butikkerne og blive et kendt sted også for turisterne.  Vi vil jo gerne at de bliver lidt 
længere. 

Spillemyndighederne – salgschefen for elite Gaming, har været og tilse stedet, og deres opfattelse er fuld 
beundring af det og mener det er det ideelle sted, for de planer jeg har. Deres opfattelse er, at det ikke vil 
komme til at skæmme bybilledet, men derimod været godt. Facaden vil ikke ændre den store karakter for 
området. Så for Deres side er stedet og jeg godkendt. 

Handelstandsforeningen byder velkommen og ser meget positivt på konceptet, der er fuld støtte fra dem. 
Se vedlagte mail.  

Erhvervsarealet er på 339 m2, hvoraf de 100 m2 er baglokale. I alt vil butiksarealet blive på 239 m2 Der er 
følgende 6 parkeringsplader til matriklen, og der kan yderligere laves 2 parkeringspladser ved at tage noget 
af haven med hvis det bliver nødvendigt. Se vedlagt bilag nr. 1 

 

Med venlig hilsen 

Kurth Larsen 

Supplerende ansøgning om indretning af sportscafé med spilleafdeling





Udtalelse fra Sæby Handelstandsforening
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