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1 (Åben) Dialog og aktiviteter i projektet På Forkant
Sags ID: EMN-2016-00603

Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard

Ansvarligt center: Udvikling og Erhvervssekretariatet

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget er tidligere blevet orienteret om, at Frederikshavn Kommune 

indgår i projektet ”På Forkant” sammen med 20 andre kommuner. 

Projektet følger op på de udfordringer, der præsenteres i Frederikshavn Kommunes 

udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker”. Det drejer sig bl.a. 

om det aktuelle og fremtidige behov hos virksomhederne for at fastholde og tiltrække

kvalificeret arbejdskraft. Et behov, som kommunen kan bidrage til at indfri, ved bl.a. at 

arbejde for, at kommunen fortsat er attraktiv at bo i og flytte til – ikke mindst for yngre og 

unge børnefamilier. I overensstemmelse med udviklingsstrategien er der fokus på at 

styrke og udvikle Skagen, Frederikshavn og Sæby og at gøre de tre hovedbyer til 

lokomotiver for hele kommunens udvikling. 

Det indgår som en central del af projektet, at udvikling af byerne sker i et tæt samarbejde 

med borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og i særlig grad de yngre 

og unge børnefamilier. Eksterne konsulenter, som er tilknyttet projektet, bidrager bl.a. 

med at involvere borgerne i drøftelser om byernes udvikling på nye måder.

Som et led heri blev der i februar måned afholdt en række byvandringer, hvor 

repræsentanter fra erhvervs- og foreningslivet, børnefamilierne samt elever fra 9. og 10. 

klasse samt EUC-Nord bidrog med værdifuld viden om deres brug af og ønsker til 

byernes udvikling. 

Som opfølgning på byvandringerne er der formuleret en række centrale 

udviklingsspørgsmål for hver af de tre byer. Konsulenterne anbefaler, at disse spørgsmål 

drøftes med borgere og interessenter i Frederikshavn og Sæby, så de aktivt kan 

medvirke i udvikling af byerne. I Sæby vil dette foregå som en integreret del af den 

igangværende proces med udformning af en masterplan for Sæby.  

I Skagen har der indenfor de seneste år været gennemført flere omfattende processer, 

som har involveret borgere og interessenter i byens udvikling. Det er bl.a. sket i 

forbindelse med udformning af Masterplan Skagen og Potentialeplan for Skagen som 

international kystferieby. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for endnu en proces 

med borgerne i Skagen. 

De spørgsmål, der vil indgå i den kommende dialog i Frederikshavn, sigter bl.a. mod at 

styrke byens ungdomsmiljø og mod at skærpe de unges interesse for de lokale 
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uddannelses- og jobmuligheder. Der er således fokus på, hvordan de unges muligheder 

for at bruge byen kan bidrage til at styrke sammenhængen imellem igangværende skole-

og fritidsaktiviteter og fremtidige erhvervsaktiviteter. 

De foreslåede spørgsmål vedr. Frederikshavn er derfor:

 ”Hvordan kan der skabes et bedre samlet ungdomsmiljø i byen?”

 ”Hvordan kan sammenhængen mellem havneområdet og 

uddannelsesinstitutioner styrkes?”

 ”Hvordan kan havneområdet åbnes og gøres mere tilgængeligt for borgere og 

turister?”

 ”Hvordan kan det område, der i dag rummer kollegie og ungdomsboliger, indgå i 

en omdannelse til nye formål og dermed bidrage til at etablere nye, centralt 

beliggende ungdomsboliger?”

 ”Hvordan kan Værkergrunden aktiveres og gøres til genstand for en midlertidig 

udvikling, mens det undersøges, hvilke investorer, der vil være med til at udvikle 

området?”

 ”Hvordan skal en moderne ”markedsplads”/bymidte se ud, når udbuddet af 

butikker mindskes?”

 ”Hvordan bliver der skabt interesse for at flere ønsker at bo og leve midt i byen?”  

De dialogskabende aktiviteter, som konsulenterne ønsker at igangsætte, omfatter 

følgende: 

Møde med videnspanel

Et 2-3 timers møde med et videnspanel bestående af ledende medarbejdere fra 

uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv samt andre nøgleinteressenter. Målet er at skabe 

viden om og ejerskab til den ønskede udviklingsretning samt at få aktørerne til at bidrage 

med idéer og aktiviteter, som kan medvirke til at realisere den ønskede udvikling. 

Kick-off

Et 2-3 timers møde med borgere og andre aktører i Frederikshavn. Mødet er åbent for 

alle, og der inviteres bredt, men samtidig er der et særligt fokus på unge, lærlinge og 

studerende samt andre parter med interesse i byens udvikling. Målet er at forankre 

tankerne om byens udvikling blandt borgerne, vurdere opbakningen og viljen til at være 

med samt få flere engageret i byens udvikling.

Mødet vil indeholde en kort præsentation af byens udfordringer samt omfatte en 

workshop, hvor der arbejdes med udviklingsspørgsmålene. 

Afsluttende aktivitet, ”byfest”

Et 3 timers arrangement, hvor der inviteres åbent og bredt men samtidig fokuseret til en 

form for markedsplads, hvor anbefalingerne til byens udvikling udstilles, og hvor der er 

mulighed for bred dialog om udviklingen. Der sigtes mod at afholde arrangementet i 

forbindelse med og tæt på andre aktiviteter i byen som f.eks. Open By Night-aktiviteter.   
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Målet er at skabe endnu bredere forankring blandt borgere i Frederikshavn og få skabt en 

feedback til dem, der har deltaget tidligere i processen samt dem, som skal bidrage til at 

skabe grobund for kommende initiativer.

På mødet vil de foreslåede spørgsmål og aktiviteter blive præsenteret for udvalget.   

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget drøfter, om:

1. de foreslåede udviklingsspørgsmål skal ligge til grund for en kommende dialog 

med borgere og andre relevante aktører i Frederikshavn

2. de foreslåede dialogskabende aktiviteter skal igangsættes

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget tiltræder de foreslåede spørgsmål og den foreslåede proces.
Der skal i processen suppleres med overvejelser om mængden og udnyttelsen af de 
grønne arealer til oplevelser i byen.
Samtidig understreger udvalget, at Frederikshavn Havn er og forbliver en erhvervshavn.

Bilag
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2 (Åben) Forslag til lokalplan for erhvervsområde ved Industrivej i Vangen
Sags ID: GEO-2014-19141

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. decemer 2012, at landzonearealet på 

vestsiden af E45 fra Øksnebjergvej i nord til byzonegrænsen søges overført til byzone 

gennem ny planlægning. 

Center for Teknik og Miljø har derpå udarbejdet forslag til lokalplan FRE.E.09.07.01 –

Erhvervsområde ved Industrivej i Vangen samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.10. 

Lokalplanen omfatter arealet mellem Industrivej og E45 i øst-vestlig retning og som 

ovenfor nævnt, arealet mellem Øksnebjergvej og byzonegrænsen i nord-sydlig retning.

Dele af lokalplanområdet er omfattet af vejbyggelinie på henholdsvis 25 m og 50 m fra 

vejmidte langs E45. Vejdirektoratet har dog udtalt, at man vil se positivt på en lokalplan, 

der muliggør bebyggelse i indtil 30 meter fra vejmidten på strækningen ud for 

lokalplanens område. Lokalplanen åbner derfor mulighed for bebyggelse i indtil 30 meter 

fra vejmidte på E45.

Ifølge planlovens § 16 skal redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i 

kystnærhedszonen indeholde oplysninger om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og 

der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde.

Såvel den nuværende lokalplan FRE.09.03.01, som nærværende lokalplan 

FRE.E.09.07.01 tillader bebyggelse i op til 10,5 meter. Bygningshøjden er funktionelt 

begrundet, Idet der er tale om en udvidelse af et eksisterende erhvervsområde, findes det 

hensigtsmæssigt at fastholde den nugældende tilladelige bygningshøjde i den nye del af 

området, således at virksomherderne bibeholder deres nuværende bygningsregulerende 

muligheder også for det nye areal.

For at redegøre for den visuelle påvirkning af omgivelserne er der udarbejdet 

visualiseringer af lokalplanens byggemuligheder (bilag C-F). Visualiseringerne skal 

forstås som volumenstudier af den maksimalt mulige bebyggelse af lokalplanområdet, set 

fra kysten mod øst samt fra nord-øst og syd-øst.

Idet lokalplanen åbner mulighed for samme bygningshøjde, som den nuværelde lokalplan 

for området, er et tilsvarende bygningsvolume i dag muligt, set fra kysten, dog åbnes der 

nu mulighed for at placere bebyggelsen tættere mod kysten.
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Det er fagcenterets vurdering, at bebyggelsen vil påvirke den visuelle oplevelse af kysten 

og byprofilen, men at dette ikke vil medføre væsentlige forandringer, da bebyggelsen i 

volumen ikke afviger fra den eksisterende bebyggelse i området.

Fagcenteret har foretaget en høring af lokalplanområdets lodsejere vedrørende 

overførsel af landzoneareal til byzone. Lodsejerene har således haft mulighed for at 

kommentere den planlagte zoneændring for deres ejendomme. Ingen af områdets 

lodsejere fremsendte dog kommentarer dertil.

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

byrådet, at forslag til lokalplan FRE.E.09.07.01 – Erhvervsområde ved Industrivej i 

Vangen samt forslag til kommuneplantillæg nr.15.10 udsendes i offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes, idet området nordligst udtages.

Bilag

 FRE.E.09.07.01 (PMU 01.03.16) (1236164 - GEO-2014-19141)
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3 (Åben) Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes 
spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5 oplande i Sæby Syd
Sags ID: GEO-2016-00781

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I den sydlige del af Sæby ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn 
Kommune at gennemføre en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af 
kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende 
fællessystem ændres til et nyt separatsystem. 

Baggrunden herfor er bl.a.:

 I området findes enkelte oplande, der endnu ikke er separeret.
 Separering af kloaksystemet i disse områder giver væsentlige 

forbedringer af vandmiljøet, idet man ”erstatter” aflastninger af 
opspædt spildevand fra overløbsbygværker med en separat 
regnvandsudledning. Herved reduceres de forurenende stofmængder 
betragteligt, herunder næringsstoffer, organisk stof, bakterier og virus. 

 Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn-
og spildevand i separate systemer. 

 Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet 
regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en forøget 
regnintensitet. 
Den nye regnvands- og spildevandskloak vil opfylde kravene til 
dimensionering beskrevet i den gældende spildevandsplan.

 Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører 
en forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, 
mindre el- og kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring.

Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske 
interesser i områderne, er der valgt et udledningspunkt i eksisterende 
udløbsledning.

Planforslaget omfatter separering af flg. oplande: 
 SB05, Rosengyden
 SB19, Jernbane Allé
 SB07, Vinkelvej
 SE02, Søvangsvej
 SB14, Rosenvænget

Der er foretaget en screening af planforslaget. Miljøscreeningen viser, at der 
ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentlig 
påvirket, og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet at forslag til tillæg nr. 9 til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan mv. udsendes i offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3. Forslag til tillæg nr 9 til spildevandsplan - Separering af 5 oplande i 
Sæby Syd (1283754 - GEO-2016-00781)

4. Bilag 1 - Oplandsskemaer (1282358 - GEO-2016-00781)
5. Bilag 2 - Udløbsskemaer (1282359 - GEO-2016-00781)
6. Bilag 3 - Miljøscreeningsskema (1282360 - GEO-2016-00781)
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4 (Åben) Forslag - Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes 
spildevandsplan 2012-2016 - separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby
Sags ID: GEO-2016-00779

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I Chr. Rhuus Vejs nordlige ende er tilstanden af fællessystemet så dårlig, at 
en ledningsudskiftning er nødvendig. Derudover er ejendommene i den 
nordlige ende af Mygindsvej i dag serviceret fra Chr. Rhuus Vej, over privat 
grund. Dette er grunden til, at Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn 
Kommune ønsker at forbedre kloaksystemerne. 

Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det 
eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. 

Baggrunden herfor er bla.:

 Det er et ældre nedslidt kloakanlæg med mange driftsmæssige 
problemer. 

 Det bliver muligt at aflede regn- og spildevand fra Mygindsvej til 
ledningssystem i vejarealer.

 Området er forberedt for fremtidige ændringer af kloaksystemerne 
nedstrøms, således af en separering i de nedstrøms områder vil have 
en strakseffekt for det i dette tillæg, omtalte område (opland SA22, 
Sæby)

Planforslaget omfatter: 
Separering af flg. opland: SA22

Der er foretaget en screening af planforslaget. Miljøscreeningen viser, at der 
ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentlig 
påvirket, og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet at forslag til tillæg nr. 10 til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan mv. udsendes i offentlig debat. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Forslag- tillæg 10  - Separering af del af Chr Rhuus Vej - Sæby
(1283676 - GEO-2016-00779)

 Oplandsskema for kloakopland (1283627 - GEO-2016-00779)
 Miljøscreeningsskema - spildevandstillæg nr. 10 (1282440 - GEO-

2016-00779)
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5 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan Fugleformidlingscenter, Skagen 
Fyr, Fyrvej 36, Skagen
Sags ID: GEO-2015-22736

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på møde den 12 januar 2016, 

Økonomiudvalget den 20. januar 2016 og  i Byrådet den 27. januar 2016.

Forslag til lokalplan SKA.O.05.24.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.16 

Fugleformidlingscenter, Skagen Fyr har været fremlagt i offentlig debat i perioden 1. 

februar 2016 til 28. marts 2016. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en 

transformering af Skagen Fyr med omgivelser til et offentligt tilgængeligt 

fugleformidlingscenter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for forandringer af de 

landskabelige og visuelle forhold omkring fyret, herunder genskabelse af en 

naturafblæsningsflade foran fyret, bevaring af bygningsarv samt sikring af god 

funktionalitet og tilgængelighed. Herunder ændring af parkerings- og ankomstvej fra en 

nordlig retning indpasset i terrænet.  

Center for Teknik og Miljø (CTM) har i løbet af høringsperioden ikke modtaget indsigelser 

til planforslagene. Vejdirektoratet og Naturstyrelsen har dog fremsat ønsker om 

præciseringer af nogle overordnede forhold, som fremgår af indsigelsesnotatet med 

Centerets anbefalinger   

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

byrådet, at lokalplan SKA.O.05.24.01 og kommuneplantillæg nr.15.16 vedtages endeligt 

med de anbefalinger, som fremgår af indsigelsesnotatet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Skagen Fyr Lokalplan 300316_ (1290212 - GEO-2015-22736)
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 Indsigelsesnotat 8  ugers høring Transformering af Skagen Fyr til 
naturformidlingscenter 280316 (1289905 - GEO-2015-22736)



Plan- og Miljøudvalget - 05-04-2016 15:00 Side 14 af 47

6 (Åben) Ændret planlægning for areal ved Toftegårdsvej i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-00914

Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Landinspektørfirma har på vegne af ejer ansøgt om igangsætning af lokalplanlægning 

med tilhørende kommuneplantillæg for ejendommen, beliggende Toftegårdsvej 32A i 

Frederikshavn med henblik på at kunne udnytte arealet til boligformål. Arealet, der er på 

8500 m2, er beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanens rammeområde 

FRE.E.11.30 udlagt til erhvervsformål.

Arealet ønskes anvendt til tæt/lavt boligbyggeri i op til 2 etager med en højde på 

maksimalt 8 meter og med grundstørrelser på mellem 400 og 600 m2.

  

Ønsket om lokalplanlægning omfatter tillige del af det bagvedliggende areal omfattet af 

kommuneplanens rammeområde FRE.O.13.07 udlagt til offentlige formål som rekreative 

anlæg og beplantning. Dette areal er ejet af Frederikshavn Kommune, men der pågår 

forhandlinger om salg til ovennævnte ejer. Der er ikke ønske om byggeri på arealet, der 

ønskes opretholdt, som et rekreativt areal indeholdende sti og mulighed for 

faunapassage, på tilsvarende vis som det syd for liggende areal, omfattet af påbegyndt 

ny lokalplan for Toftegården.

Bygherre forestår selv lokalplanudarbejdelsen.

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

udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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7 (Åben) Ændring af planlægning for Hovedgaden 1A-1G i Præstbro
Sags ID: GEO-2016-00470

Sagsbehandler: Lene Morthensen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har på vegne af ejeren af Hovedgaden 1A, 1F og 1G i 

Præstbro modtaget en forespørgsel om igangsætning af ny planlægning for ejendommen 

(matr.nr. 3e og 4ai, begge Den vestlige Del, Albæk).

Ejendommene ligger i byzone i den østlige ende af Præstbro. Arealerne er bebygget og 

har tidligere huset Præstbro Ældrecenter. Ansøger har købt ejendommene af 

Frederikshavn Kommune pr. 31.12.2015 med henblik på at omdanne den eksisterende 

bebyggelse til et kulturhus med overnatningsmuligheder for turister. Kulturhuset skal 

fungere som samlingssted på tværs af landsbygrænser og indrettes med f.eks. klublokale 

og mødelokale til afholdelse af forskellige arrangementer som foredrag, dans, fest, banko 

og vinsmagning. For at sikre en indtægt, der kan gøre huset økonomisk selvbærende,

skal der kunne indrettes f.eks. ferielejligheder, lokaler til erhverv som alternativ 

behandler, frisør, massør og lignende og butikker som blomsterhandel, billedsalg og 

kunst. Der ønskes desuden mulighed for etablering af boliger.

Ejendommene Hovedgaden 1A, 1F og 1G er beliggende inden for kommuneplanramme 

SAE.O.11.61, der fastlægger området til offentlige formål som institutioner og 

ældreboliger. Den eksisterende lokalplan SAE.11.20 fra 2002 fastlægger anvendelsen til

offentlige formål som f.eks. institutionsformål, herunder plejecenter, beskyttede boliger og 

ældreboliger samt dertilhørende servicefaciliteter.

Ansøgers ønskede anvendelse af ejendommene kan ikke rummes inden for den 

eksisterende planlægnings anvendelsesmuligheder, og der skal derfor udarbejdes ny 

planlægning.

Naboejendommen til det tidligere Præstbro Ældrecenter beliggende Hovedgaden 1B-1E 

(matr.nr. 4al, Den vestlige Del, Albæk) er omfattet af de samme planer, som det ansøgte. 

Ejendommen ejes af Boligselskabet Nordjylland, men står tom. Center for Teknik og Miljø 

vurderer, at det vil give god mening at medtage naboejendommen i en ny planlægning for 

området, da det vil medføre større frihed i anvendelsen af arealerne og dermed gøre 

området mere interessant for potentiel udvikling.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
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1. der udarbejdes ny planlægning for det ansøgte i form af lokalplan og tillæg til 

Kommuneplan 2015. Lokalplanen udarbejdes af bygherre og kommuneplantillæg 

af kommunen.

2. det prioriteres, at naboejendommen (matr.nr. 4al, Den vestlige Del, Albæk) 

medtages i planlægningen, såfremt der er enighed blandt lodsejerne.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Ansøgning om igangsætning af lokalplan (1285739 - GEO-2016-
00470)

 rids til ansøgning om igangsætning (1178432 - GEO-2016-00470)
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8 (Åben) Strategisk midtbyudvikling Frederikshavn
Sags ID: EMN-2014-00290

Sagsbehandler: Gitte Hyttel Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede d.20. januar at tage ”Oplæg til udvikling af 
Frederikshavn Midtby” til efterretning og at igangsætte udvikling på tre 
delområder (Værkergrunden, Ørnevejen skole og sportsplads og 
Rådhusparken). Økonomiudvalget besluttede endvidere, at udvikling af 
Rådhuspladsen også skal inkluderes i det fremadrettede planlægningsarbejde. 
Oplægget samt områderne Rådhusparken og Rådhuspladsen blev derefter 
overdraget til Plan og Miljøudvalget for videre planlægning.
D. 2.februar 2016 blev ”Oplæg til udvikling af Frederikshavn midtby” og 
oplæg til indretning af Rådhusparken præsenteret for Plan og Miljøudvalget, 
med en anbefaling om at inddrage repræsentanter for udvalgte brugergrupper 
i det videre arbejde med indretning af Rådhusparkens aktivitetsområde. 
D. 16.februar 2016 blev der afholdt dialogmøde med en række aktører fra 
forenings- og fritidslivet om, hvordan der kan etableres et godt samarbejde 
med forenings- og fritidsaktører, med henblik på at indfri ambition om mere 
liv og aktivitet i Rådhusparken. Der var på mødet generel stor opbakning til 
en omdannelse af Rådhusparken og initiativet med at inddrage relevante 
brugergrupper blev taget vel imod. 
På baggrund af ovenstående møde, samt Plan og Miljøudvalgets tidligere 
kommentarer til indretning af Rådhusparken, fremlægges nu en endelig 
dispositionsskitse til indretning af Rådhusparken, samt tids- og procesplan, 
med henblik på at sende oplægget videre til Teknisk Udvalg
Dispositionsskitsen lægger op til:

- En tre-deling af parken med p-område mod nord, aktivitetsområde mod syd, 

og et grønt område med ”fri leg” mellem de to arealer

- En drejning af parkeringsarealet 90 grader, så det fremadrettet kommer til at 

ligge øst-vest vendt og ikke som en barriere mellem parken og midtbyen

- En øst-vest orienteret forbindelse startende fra Værkergrunden tværs 

igennem Rådhusparken og til midtbyen med sikker krydsning af Rådhusalle og 

Parallelvej 

- Aktivitetsområdet tænkes indrettet med et centralt legeområde for små børn, 

lidt større børn samt teenagere og voksne, et område til vandleg med eks. 

vanddyser og i vinteren skøjtebane, et skaterområde, en zone til boldspil og 

en minibygning med toiletfaciliteter og mulighed for kiosk-salg

Tids- og procesplanen omfatter følgende:
- En etapevis omdannelse af Rådhusparken, med start i 2016
- At den første etape bliver omdannelse af p-område og indretning af ”legepladser” 
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- At indretning af aktivitetsområdet mod syd skal ske gradvis og ud fra et princip om 
aktiv brugerinddragelse og i tæt samarbejde med brugerne

- Det efterstræbes, at parken senest er færdigindrettet i 2018 

Økonomiske konsekvenser
Indretning af Rådhusparken forventes at koste omkring 10 mio. kr. Ved 
budgetforhandlingerne 2016 blev der afsat 1,5 mio. kr. til byudvikling i 
Frederikshavn by. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Plan og Miljøudvalget godkender dispositionsskitsen for indretning af 
Rådhusparken og at denne sendes videre til Teknisk Udvalg for udførelse

2. at Plan og Miljøudvalget beder forvaltningen udarbejde specifikation for indretning af 
Rådhusparken og oversende denne til Teknisk Udvalg 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes, idet der i oversendelsen til Teknisk Udvalg også indgår arealet på 
Rådhuspladsen.

Bilag

7. Rådhusparken_FRH_Disponeringsplan23032016_UHTP_LBB3 (1289180 
- EMN-2014-00290)
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9 (Åben) Effektuering af påbud om udskiftning af vinduer, Sct. Laurentii Vej 
123, 9990 Skagen
Sags ID: BYG-2015-01138

Sagsbehandler: Martin Dyhrberg

Ansvarligt center: Byg

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har administrativt meddelt afslag på ansøgning om dispensation til at 

bibeholde isatte termovinduer i en bevaringsværdig ejendom på Sct. Laurentii Vej 123 i Skagen. 

Som konsekvens af afslaget er de isatte vinduer ikke lovlige. Inden der udstedets påbud til ejer om 

at udskifte vinduerne forelægges sagen Plan- og Miljøudvalget. 

Sagsresume

Sagen er startet på baggrund af en henvendelse fra nabo, der tidligere har fået afslag på 

dispensation til at isætte termovinduer i en bevaringsværdig ejendom på Sct. Laurentii Vej.

På baggrund af henvendelsen har fagcenteret besigtiget ejendommen og konstateret, at de 

oprindelige vinduer med et lags glas var udskiftet til termoruder. 

Ejendommen har gennemgået en større renovering med bl.a kviste og en mindre tilbygning. Der er 

ikke søgt om eller godkendt udskiftning af vinduer.

Ejendommen er opført i 1933 og er i Skagen Kommuneatlas registreret med en bevaringsværdi på 

3. Ejendommen er desuden omfattet af Lokalplan SKA.242.B fra 2010 og bygningen er her udpeget 

som bevaringsværdig.

Dette medfører, at enhver ombygning og ændring kræver byrådets tilladelse. 

Af lokalplanen fremgår bl.a,. at vinduer og døre skal anbringes taktfast eller rymtmisk i facaden. 

Vinduer skal udføres i træ og behandles med dækkende maling i hvid, grøn blå eller rød. 

Vinduesglas skal være ét plant klart glas i de udvendige rammer. Termoruder må ikke anvendes i 

de yderste rammer. Bevaringsværdige vinduer og døre skal i videst omfang bevares ved 

istandsættelse og vedligeholdelse. Hvis udskiftning er påkrævet, skal de nye vinduer og døre 

fremstilles som kopier af de gamle og udføres ifølge ovennævnte bestemmelser.

Lokalplanen SKA.242.B er en bevaringslokalplan, som har til formål at beskytte kulturmiljøet og 

sikre æstetik i bymiljøet og skal sikre det unikke bymiljø i Vesterby. Eventuel dispensation vil være 

præcedensskabende og i strid men lokalplanens intentioner samt lighedsgrundsætningen, idet der 

tidligere er givet afslag på ansøgning om dispensation til isætning af termoruder i bevaringsværdige 

bygninger.

Rådgiver har på vegne af ejer søgt om dispensation til at bibeholde de isatte vinduer. 

Center for Teknik og Miljø har administrativt meddelt afslag på ansøgning om dispensation med 

baggrund i

- at bygningens autencitet og kulturhistoriske værdi forringes
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- at eventuel dispensation vil være præcedensskabende og dermed vil medvirke til, at området 

som helhed kan miste sin arkitekturhistorie og håndværksmæssige traditioner og byggeskik.

Det har desuden indgået i vurderingen

- at Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne ikke kan anbefale 

at der gives dispensation.

- at ejer tidligere er blevet gjort opmærksom på, at vinduer skal udføres som kopi af de 

oprindelige vinduer.

- at der ikke tidligere er givet dispensation i sammenlignelige tilfælde og 

- at der ikke er fundet særlige forhold, der kan begrunde en dispesation.

Planmæssige konsekvenser

Jf. Planlovens § 51 har kommunen pligt til at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre 

forholdet har underordnet betydning.

Da de isatte vinduer ikke overholder lokalplanens bestemmelser og der ikke er særlige forhold, der 

kan begrunde en dispensation, er der tale om et ulovligt forhold, som kommunen skal sikre 

lovliggjort.

Der ses følgende muligheder for opfølgning på kommunens afslag:

1. At der som angivet i afslaget udstedes påbud om udskiftning af vinduerne til vinduer med 

koblede rammer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 

Der foreslås en frist til 1. juli 2016 til udskiftning. Hvis påbuddet ikke efterkommes overgives 

sagen til politiet til videre behandling.

2. At der ikke udstedes påbud om udskiftning. 

Forholdene vil dermed først kunne lovliggøres, når vinduerne står til udskiftning. Det ulovlige 

forhold bør i givet fald tinglyses på ejendommen for at sikre, at lokalplanens intentioner på sigt 

vil blive efterkommet. En sådan løsning vil kunne danne præcedens i lignende tilfælde, hvor 

ejer vælger ikke at søge godkendelse forud for renovering.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at sagen drøftes og der træffes en beslutning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Udvalget besluttede at meddele dispensation.

Bilag

 Oversigtsbillede, Supplement til dispensation, Fotodokumentation 
(1283285 - BYG-2015-01138)

 Opsummering af sagsforløb Sct. Laurentii Vej 123 (1283332 - BYG-
2015-01138)

 Ansøgning om dispensation Sct. Laurentii Vej 123, 9990 Skagen 
(667186 - BYG-2015-01138)

 Svar fra By og Land vedr. høringsbrev (1236366 - BYG-2015-01138)
 Sct. Laurentii Vej 123, 9990 Skagen (1176609 - BYG-2015-01138)
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10 (Åben) Etablering af Å-diger ved Elling by - tilkendegivelse af vilje til at 
pålægge ejendomme rådighedsindskrænkninger
Sags ID: EMN-2015-00162

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 16. marts 2016 lokalplan ”Å-dige til klimasikring af Elling by. 

Lokalplanen er offentliggjort.  

Gennemførelsen af projektet med etablering af å-diger på et ca. 1 ha stort område,

umiddelbart syd og øst for Elling by samt mulighed for et rekreativt stiforløb m.v. omkring 

digerne indebærer, at der skal pålægges lodserne i området visse 

rådighedsindskrænkninger, ligesom de skal tåle, at der anlægges å-diger på deres 

ejendomme. 

Der er tale om, at kommunen skal kunne råde over visse arealer og at lodsejerne ikke 

kan disponere fuldt ud over deres arealer. Der udarbejdes deklarationer herom, som 

tinglyses på de berørte ejendomme. 

Et pålæg om rådighedsindskrænkning er en ekspropriationslignende foranstaltning. Ved 

en ekspropriation eller en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår kan der opnås 

skattefritagelse efter reglerne i Ejendomsavancebeskatningsloven. Dette kræver, at der 

er hjemmel til ekspropriation samt at der foreligger vilje til ekspropriation. 

Rådighedsindskrænkninger pålægges mod fuld erstatning. 

Byrådet kan med hjemmel i lov om planlægning § 47, stk. 1 ekspropriere fast ejendom, 

der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil 

være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Dette er tilfældet her.   

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der så vidt muligt indgås frivillige aftaler om erstatning med de berørte lodsejere 

om kommunens råden og rådighedsindskrænkninger 

2. administrationen bemyndiges til at indgå frivillige aftaler med lodsejerne indenfor 

projektets budgetramme

3. byrådet træffer beslutning om, at kommunen - om nødvendigt – mod fuldstændig   

erstatning vil pålægge ejeren af en ejendom i området de 



Plan- og Miljøudvalget - 05-04-2016 15:00 Side 22 af 47

rådighedsindskrænkninger der er nødvendige, jf. lov om planlægning § 47, stk. 1, 

i de situationer, hvor der eventuelt ikke kan indgås frivillig aftale med lodsejerne

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget tiltræder indstillingens pkt. 1 og 2.

Bilag

 Lokalplan dige Elling kortbilag  (1285253 - EMN-2015-00162)
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11 (Åben) Projektforslag for Skagen Forbrænding
Sags ID: GEO-2015-21983

Sagsbehandler: Jacob Staufeldt

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
På Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2015 blev det besluttet at 
sagen skal genoptages

Frederikshavn Affald A/S har udarbejdet projektforslag med henblik på 
nedlæggelse af Skagen Forbrænding.

Skagen Forbrænding producerer varme til et kollektivt forsyningsnet, hvorfor 

anlægget er omfattet af varmeforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelse 

om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1124 af 

23. september 2015. Af denne bekendtgørelse bilag 1, pkt. 1.2 fremgår det, 

at der skal udarbejdes projektforslag, når et affaldsforbrændingsanlæg skal 

nedlægges. 

Baggrunden for nedlæggelse af Skagen Forbrænding er dels, at Skagen 
Forbrænding er et ældre anlæg med lav behandlingskapacitet, hvilket 
vanskeliggør en rentabel drift, og dels at affaldsmængderne til Skagen
Forbrænding er faldende.
Beregninger foretaget af Frederikshavn Affald A/S viser, at der på sigt ikke er 
behov for den behandlingskapacitet Skagen Forbrænding besidder, hvorfor 
driften ønskes indstillet pr. 31. december 2017. 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til ovennævnte bekendtgørelse og 
sendt i høring hos relevante forsyningsselskaber, jf. § 25. i bekendtgørelse nr. 
1124 af 23. september 2015.

HMN Naturgas og Skagen Varmeværk har indsendt indsigelser til 
projektforslaget. Indsigelserne kommenterer tekniske forudsætninger for de 
økonomiske beregninger. 

Frederikshavn Forsynings A/S konsulent, Rambøll har kommenteret 
indsigelserne. Ingen af indsigelserne ændrer ved det forhold, at 
projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomi. 

HMN Naturgas og Skagen Varmeværk har ingen kommentarer dertil.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Projektforslag for Skagen Forbrænding 

godkendes.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen udgår.

Bilag

 Projektforslag Skagen Forbrænding (228790 - GEO-2015-21983)
 Høringssvar fra HMN Naturgas I/S'  (228826 - GEO-2015-21983)
 (228822 - GEO-2015-21983)
 Rambøll kommenterer høringssvar (1276227 - GEO-2015-21983)
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12 (Åben) Regulativ for Ravnshøj vandværk
Sags ID: GEO-2016-00585

Sagsbehandler: Pauli Aebeloe

Ansvarligt center: Vandmiljø

Beslutningskompetence

PMU/BR

Sagsfremstilling
Ravnshøj vandværk har udarbejdet er nyt regulativ (bilag) for levering af vand til sine 

forbrugere.

Et vandværksregulativ beskriver vandværkets ansvar, pligter og rettigheder overfor 

forbrugerne samt hvordan ansvaret er fordelt mellem forbruger og vandværk.

Regulativet anviser også, hvordan vandværket skal opkræve takster i forhold til levering 

af vand og tilslutningsafgifter.

Regulativet er udarbejdet med baggrund i forslag til normalregulativ for private 

vandforsyninger udarbejdet af foreningen ”Dansk Vandværker”. Regulativet afløser et 

regulativ fra 2006, der lovgivningsmæssigt er forældet. Med det nye regulativ opfylder 

vandværket den gældende lovgivning.

Regulativet skal for at være gyldigt, jf. Vandforsyningslovens § 55, godkendes af 

kommunalbestyrelsen. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at regulativ for levering af vand fra Ravnshøj vandværk 

oversendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3. 2016 - Regulativ for Ravnshøj Vandværk ny lovgivning.docx (1288338 
- GEO-2016-00585)
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13 (Åben) Natur- og friluftspolitik i høring
Sags ID: EMN-2016-00671

Sagsbehandler: Catrina Bjerregaard Kristensen

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Den 10. februar 2015 vedtog Plan- og Miljøudvalget at iværksætte udarbejdelse af en 

natur- og friluftsstrategi i samarbejde med Det Grønne råd, jf. forslag fra Friluftsrådet i en 

indsigelse til kommuneplanen.

Det Grønne Råd har efterfølgende udarbejdet et forslag til en natur- og friluftspolitik, som 

det nu anbefales at sende i offentlig høring. Til natur- og friluftspolitikken hører to bilag: et 

idékatalog med forslag til tiltag samt en status over nuværende friluftsfaciliteter.

Til dette dagsordenspunkt er yderligere vedlagt ”Udkast til retningslinjer for tilskud”. Dette 

er formanden for Grønt Råds forslag til en ny tilskudsordning, der skal understøtte 

realisering af Natur- og friluftspolitikken. 

Natur- og friluftspolitikken planlægges sendt i offentlighøring i 8 uger, hvorefter natur- og 

friluftspolitikken vil blive forelagt til politisk beslutning i PMU, ØU og BR. Dette forventes 

at blive umiddelbart efter sommerferien 2016.

Forslagets tilblivelse:

I april 2015 blev Det Grønne Råd præsenteret for rammerne for en natur- og friluftspolitik, 

og medlemmerne kom med idéer og forslag til politikken.

Den 19. maj var der indkaldt til offentligt møde på Knivholtvej 15, hvor diverse 

interesseorganisationer og borgere kom med flere forslag. 

Den 12. august 2015 diskuterede Det Grønne Råd første udkast til politikken. 

Den 27. oktober 2015 blev forslaget tilrettet og medlemmerne blev præsenteret for et 

bilag med status over kommunens friluftstilbud, hvorefter Det Grønne Råds medlemmer 

drøftede politikken med deres bagland.

Den 18. februar 2015 besluttede Den Grønne Råd at sende det vedlagte forslag i politisk 

behandling med henblik på offentlig høring.

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

byrådet:

1. at forslaget til Natur og friluftspolitik sendes i offentlig høring

2. at forslaget vedrørende en tilskudsordning til understøttelse af natur- og 

friluftspolitikken efterkommes, og at der etableres en sådan ordning, herunder at 

der fra 2017 afsættes 500.000 kr. årligt til tilskud og administration
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingens punkt 1 tiltrædes.

Bilag

 Natur- og friluftspolitik (1285280 - EMN-2016-00671)
 Bilag_Idékatalog (1284005 - EMN-2016-00671)
 Status på friluftsfaciliteter og rekreativ     infrastruktur i Frederikshavn 

Kommune (1284002 - EMN-2016-00671)
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14 (Åben) Tilskudsordning til natur- og friluftspolitik
Sags ID: EMN-2016-00867

Sagsbehandler: Catrina Bjerregaard Kristensen

Ansvarligt center: Afdeling Miljø og Natur

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Formanden for Det Grønne Råd foreslår, at der vedtages en tilskudsordning, der har til 

formål at understøtte realiseringen af natur- og friluftsstrategien (se punkt på dagsorden 

om dette).

Et forslag til retningslinjer for tilskud ses i det vedlagte bilag.

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 500.000 kr. årligt fra år 2017 til tilskud og 

administration.

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

byrådet, at forslaget vedrørende en tilskudsordning til understøttelse af natur- og 

friluftspolitikken efterkommes, og at der etableres en sådan ordning, herunder at der fra 

2017 afsættes 500.000 kr. årligt til tilskud og administration.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen udsættes med henblik på præcisering.

Bilag

- Udkast til retningslijer for tilskud (1290110 - EMN-2016-00867)
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15 (Åben) Bedre Mobil- og bredbåndsdækning i Nordjylland
Sags ID: EMN-2015-00152

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/TU

Sagsfremstilling
Igennem samarbejdet i Business Region North Denmark (BRN) arbejdes der i 
et projekt med at sikre de 11 nordjyske kommuner en bedre dækning med 
mobiltelefoni og bredbånd i regionen. Projektet har arbejdet med at afdække 
og undersøge mulige barrierer for forbedring af såvel mobil- som 
bredbåndsdækningen og danne grundlag for fjernelse af disse. 

Projektet orienterer sig bredt mod at effektivisere og ensarte 
sagsbehandlingen, ensarte administrationspraksisser, sikre en gennemskuelig 
kanalstruktur til ansøgning og kommunikation, sikre viden om konkret 
mobildækning for at kunne prioritere indsatser samt at sikre gennemskueligt 
og ensartet grundlag for aftale om leje af arealer til master og 
antenneplaceringer.

Processen for teleudbyderen er ofte den, at de gennem budgetlægning sætter 
en proces i gang for at placere f.eks. en mast. Dette sker ud fra viden om 
manglende dækning, vurdering af kundepotentialet og en vurdering af, hvor 
der er den bedste balance mellem investeringen og kundeværdien. Dernæst 
sættes en ekstern konsulent (Sitehunter) på opgaven med at finde den rette 
placering til masten, forhandle en lejeaftale med lodsejeren og ansøge om fx 
landzonetilladelse og byggetilladelse hos kommunen.

Dette dagsordenspunkt skal behandles af Plan- og Miljøudvalget og Teknisk 
Udvalg, da Plan- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for 
sagsbehandlingen vedr. antenner og master mens Teknisk Udvalg har det 
overordnede ansvar for sagsbehandlingen vedr. gravetilladelser.

Ensartning af forhold omkring lejeaftaler behandles ikke i denne 
sagsfremstilling, men bliver fremsat i et selvstændigt dagsordenspunkt 
parallelt med dette.

Arbejdsgruppen under BRN har indsamlet oplysninger fra samtlige 11 
kommuner som beskriver de arbejdsprocesser, administrationspraksisser, 
servicemål, vilkårsstillelser, mv. som anvendes ved udstedelse af 
gravetilladelser, sagsbehandling efter landzonebestemmelser og 
sagsbehandling efter bygningsreglement.
Ud fra drøftelser og vurderinger er disse samlet til en ”best practice” som 
beskriver processer, krav til ansøgningsmateriale, administrationspraksis, 
vilkårsstillelser og øvrige betingelser, hvormed arbejdsgruppen har udarbejdet 
et udkast til fælles procesbeskrivelse, administrationspraksis, vilkårsstillelse, 
mv. Disse har været i høring og til dialog med alle 11 kommuner. 
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Dokumenterne som har titlerne ”Mastepolitik for de nordjyske kommuner” og 
”Gravepolitik for de nordjyske kommuner” kan ses af bilag 1 og 2.

BRN-bestyrelsen har på sit møde d. 5. februar 2016 vedtaget at anbefale 
'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse‘ til 
politisk behandling hos
parterne. 
Med baggrund i denne indstilling anmoder BRN-bestyrelsen hermed de 
enkelte politiske udvalg om at vedgå disse, således at regionens 11 
kommuner fremadrettet kan arbejde ud fra et fælles grundlag. Dette betyder, 
at eventuelle tidligere politiske beslutninger om generel anvendelse af 
designtype af mobilantennemaster (f.eks. skorstensløsninger eller 
flagstangsløsninger) ophæves og gøres til genstand for en konkret 
stedanalyse, hvor det enkelte valg af mastedesign i særlige tilfælde kan 
kræves ændret fra en ellers standardiseret anvendelse af gittermaster. 
En vedgåelse til disse fælles konditioner har flg. betydning for Frederikshavn 
Kommune:

 Frederikshavn Kommune har ikke hidtil haft specifikke krav til mastedesign og 

får med vedtagelse af fælles mastepolitik ingen indskrænkninger i forhold til 

tidligere.

 Frederikshavn Kommune opnår gennem fælles mastepolitik og fælles 

gravepolitik en præcisering af sagsgangen og dermed også en større forståelse i 

administrationen for betydningen af, at sager skal ses i en helhed og i 

konteksten af, at sikre bedre Mobil- og Bredbåndsdækning.

 Frederikshavn Kommune opnår fastsatte servicemål for sagsbehandling af 

gravetilladelser gennem fælles gravepolitik og skærper dermed de 

Administrative krav til at sagsbehandle inden for disse servicemål.

Maste- og gravepolitikken stiller desuden forslag om, at kommunerne indtager 
en dialogbaseret og proaktiv rolle i udbredelsen af såvel mobilnetværk som 
trådet bredbånd. 

I BRN-bestyrelsens anbefaling foreslås det, at kommunerne påtager sig en 
rolle med at facilitere lokale behov og ønsker til udvidet dækning og sikre, at 
disse ønsker kommer i dialog hos udbyderne. Dette kan fx ske ved 
borgermøder, erhvervsmøder, arbejdet med landsbyplaner m.v. Perspektivet 
er, at administrationen således indsamler viden om konkrete 
problemstillinger, som såvel borgere som erhvervsliv påpeger og indgår i en 
dialog med udbydere og borger/erhverv, for at skabe en proces, hvormed 
udbyderne søger at dække de uopfyldte behov som dialogen påpeger.
Dette kræver, at Administrationen sikrer, at mobil- og bredbånd er på 
dagsordenen som et punkt ved de ovennævnte møder og at administrationen 
optager denne opgave på lige fod med f.eks. myndighedsopgaver.

Arbejdet med at fastlægge en fælles maste- og gravepolitik, skal ses som et 
ud af flere tiltag for at mindske udbydernes barrierer for at skabe bedre 
mobil- og bredbåndsforbindelser i Nordjylland. Kommunerne må ikke skabe 
denne infrastruktur og dermed fx levere god forbindelse til hele eller dele af 
kommunen. Det er således i fri konkurrence, at de private udbydere skal sikre 
denne infrastruktur.
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Den digitale infrastruktur anses for at være fundamentalt for udviklingen i 
kommunen. Alle dele af samfundet kalder på denne – f.eks.:

 Turristerhvervene peger på, at turisterne forventer adgang til wifi.

 Erhvervslivet er meget afhængig af, at kunne have internetadgang i høj 

hastighed, for at kunne agere i et marked med stadig stigende globalisering 

 Erhvervslivet er afhængig af, at kunne have mobildækning til såvel tale som data 

for den del af personalet som er på vejene. Det gælder både vognmænd, 

sælgere, elektrikere osv. 

 Den offentlige service, f.eks. hjemmepleje er afhængig af tilfredsstillende 

dækning.

 Ejendomsmæglere oplever, at købere i til private boliger frafalder en bosætning 

som følge af, at der ikke kan leveres tilfredsstillende adgang til internettet i 

konkrete boliger

Kommunerne kan således bidrage indirekte til at understøtte bedre mobil- og 
bredbåndsdækning i Nordjylland ved at reducere udbydernes barrierer og 
dermed understøtte deres prioritering af, at udvikle infrastrukturen i 
Nordjylland og i høj grad sætte dette på den administrative dagsorden, 
gennem en dedikeret indsats som proaktiv facillitator. Dermed sikrer 
Kommunerne, at betingelserne for vækst, erhvervsudvikling og bosætning i 
Nordjylland kan fastholdes og forbedres. Det er i denne kontekst, at disse 
tiltag skal ses.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg tilslutter sig forslag til fælles 

administrationspraksis, ens vilkårsstillelser og øvrige konditioner gennem 

vedtagelse af ”Mastepolitik for de nordjyske kommuner” og ”Gravepolitik for de 

nordjyske kommuner”

2. Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg vedtager, at Kommunen i fremtiden 

skal sikre en dedikeret, dialogisk og proaktiv rolle for at medvirke til en bedre 

mobil- og bredbåndsdækning i regionen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
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Bilag
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16 (Åben) Plan og Miljøudvalget budget 2017
Sags ID: EMN-2016-00828

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling

Plan –og miljøudvalgets budgetoplæg for 2017 indeholder en videreførelse af de 

vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2016 hvor der, iht. til 

økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilretning på 1 % 

i alle udvalg.

For udvalgets budgetområde er der således indregnet en budgettilretning 

svarende til en budgetnedskrivning på ca. 130.000 kr. i 2017, og ligeledes i 

overslagsårene (fra 2018 og frem). 

Endvidere blev der ved budgetforliget for 2016 indregnet en generel 

nedskrivning af fagudvalgenes budgetrammer fra 2017, til delvis finansiering 

af omprioriteringsbidraget, der blev vedtaget med regeringens 

finanslovsaftale. Udvalgets andel heraf er opgjort til 67.000. kr., hvorfor 

budgetrammen er nedskrevet tilsvarende.

I forhold til budget 2016 er udvalgets budgetramme for 2017 således 

reduceret med ca. 200.000 kr. og udgør herefter 13,2 mio. kr.

Udvalget anmodes om at indlede budgetarbejdet med henblik på, hvorledes 

udgiftsniveauet kan tilpasses den reducerede budgetramme for 2017.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller budget 2017 til drøftelse

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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17 (Åben) Regnskab - Plan og Miljøudvalget
Sags ID: EMN-2016-00767

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2015 var det korrigerede budget for Plan og Miljø Udvalgets 

bevillingsområde på 13,3 og det faktiske forbrug er opgjort til 14,6 mio. kr.

Nettoresultatet udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr. 

Merforbruget skyldes alene periodeforskydninger i eksternt finansierede 

projekter og udlignes dermed af tilsvarende indtægter i 2016.

Herudover er der på det takstfinansierede område –(renovation) et 

mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der reguleres over de finansielle konti som 

beskrevet i årsberetningen.

Udover Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder, 

indeholder den fremsendte årsberetning en økonomisk og tekstmæssig 

sammenfatning for de enkelte centerområder samt Direktørens vurdering af 

regnskabsresultatet generelt. 

Regnskabsresultatet, et underskud på 1,3 mio. kr., overføres iht. 

anbefalingerne i årsberetningen.

Overførslerne sker iht. nedennævnte anbefaling fra direktionens overordnede 

vurdering af overførselsmuligheder.

Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder.
Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op 
efter de nye ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget 
forbrug i 2016. Direktionen har foretaget en risikovurdering af overførslerne i 
forhold til hvor stort det øgede forbrug i 2016 kan blive, hvis samtlige 
overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene indhentes. Det beløb
udgør 50,2 mio. kr. Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn til 
kommunens serviceramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så 
store beløb.

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 
100.000 kr. pr. omkostningssted overføres og frigives til forbrug, samt at 
projekter med ekstern finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse 
overførsler og frigivelser udgør netto 16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko 
hvis samtlige overførte overskud bruges og ingen af underskuddene indhentes 
udgør 20,4 mio. kr.
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På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og 
efter aftale med centercheferne for området sket en udligning af 
omkostningssteder der har underskud med omkostningssteder som har 
overskud. Der er imidlertid stadig områder som har så store underskud, så 
det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere disse i fremtiden. 

Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til 
kommunens serviceramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger 
og som dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på 
tværs af udvalg og at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for 
fællesskabet til at afvikle nogle af de underskud, som det ellers vil være svært 
af få afviklet.

Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud 
overføres til en bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.

ANLÆG:

Udvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 5,0 mio. kr., heraf er der netto 

forbrugt 4,9 mio. kr.

Regnskabet udviser dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der anbefales 

overført til 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at

1. regnskabsresultatet for 2015 for Plan- og Miljøudvalgets drifts- og 

anlægsbevillinger, det takstfinansierede område samt 

årsberetninger med de anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til 

efterretning. 

2. der overføres et underskud på 1.282.307 kr. vedrørende 

driftsbevillingerne. Overførslen finansieres af kommunens kasse. 

3. der overføres et overskud på 87.824 kr. vedrørende 

anlægsbevillingerne. Overførslen på anlægsområdet finansieres af 

likvide midler + lån. 

4. underskuddene på drifts- og anlægsbevillingerne vedrørende 

kollektiv trafikprojekt og Life-projekter taget til efterretning, da der 

er tale om periodiseringsmæssige forskydninger. 

5. der overføres et overskud på 264.380 kr. til opsparingen 

vedrørende det takstfinansierede område – Renovation. 

Overførslen finansieres af kommunens kasse. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
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Bilag

3. PMU - Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2015 
(1286537 - EMN-2016-00767)
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18 (Åben) Orientering om låneadgang for udgifter til separering af 
spildevands- og regnvandsafledning på egen grund
Sags ID: GEO-2016-00949

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Spildevand A/S kloakseparerer i henhold til Frederikshavn 
Kommunes spildevandsplan. Ved kloakseparering adskilles spildevand og 
regnvand for at mindske presset på kloakker og renseanlæg.

Frederikshavn Spildevand A/S afholder udgifterne til etablering af nyt 
separatsystem i vejen, samt to nye skelbrønde hos hver grundejer.  

Grundejeren er forpligtiget til at adskille regn- og spildevand på egen grund. 
Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

CTM har sammen med kommunens jurister undersøgt, om grundejere har 
krav på hjælp til betaling af kloakarbejde i forbindelse med separatkloakering. 

Jf. LBKG 2013-03-30 nr. 1112, lån til betaling af ejendomsskatter, § 1, stk. 1, 
nr. 2, er kommunen forpligtiget til at yde lån til udgifter til tilslutning til 
kollektive forsyningsanlæg, når visse betingelser er opfyldt. Der skal være 
krav om tilslutningspligt, og der skal være tale om udgifter vedrørende 
foranstaltninger, der er en del af det faste apparat, herunder tilslutning til 
spildevandsanlæg i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Dette er blevet 
bekræftet af en udtalelse fra SKAT.

For at komme i betragtning til lån til betaling af udgifter til påkrævet 
tilslutning til separatsystem, skal grundejeren opfylde samme betingelser som 
grundejere, der får bevilliget lån til betaling af ejendomsskat. Jf. § 1, stk. 4 
skal grundejeren være folke- eller førtidspensionist, og selv anvende den 
pågældende ejendom. I øjeblikket er der 541 borgere i Frederikshavn 
Kommune, som er bevilliget lån til ejendomsskat. 

Da ikke alle grundejere skal kloakseparere, vil det være langt færre, der vil 
kunne komme i betragtning til lån til tilslutningsudgifter.

CTM vil fremover orientere borgerne om disse lånemuligheder, og henvise til 
at låneansøgning kan rekvireres i Borgerservice.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Til orientering.

Bilag

4. Vejledende udtalelse fra SKAT til Frederikshavn kommune vedr. § 1, 
stk. 1, nr. 2 (1284013 - GEO-2016-00949)
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19 (Åben) Orienteringssag - Meddelte påbud
Sags ID: EMN-2016-00003

Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har siden mødet den 1. marts 2016 meddelt følgende påbud:

Ejerne af nedenstående ejendomme er meddelt påbud om separering 

af regn- og spildevand på egen grund:

Sagsnr. Adresse Påbud

afsendt

GEO-2015-

22412

Skrågade 1, 9300 Sæby 16.02.2016

GEO-2015-

22413

Skrågade 2, 9300 Sæby 16.02.2016

GEO-2015-

22412

Skrågade 4, 9300 Sæby 16.02.2016

GEO-2015-

22242

Banevej 2, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22243

Banevej 4, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22244

Banevej 6, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22257

Banevej 7, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22245

Banevej 8, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22246

Banevej 10, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22252

Banevej 22, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22263

Banevej 21, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22266

Banevej 27, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22248

Banevej 14, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22251

Banevej 20, 9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015- Banevej 13, 9300 Sæby 17.02.2016
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22259

GEO-2015-

22260

Banevej 15,9300 Sæby 17.02.2016

GEO-2015-

22247

Banevej 12, 9300 Sæby 18.02.2016

GEO-2015-

22250

Banevej 18, 9300 Sæby 18.02.2016

GEO-2015-

22256

Banevej 5, 9300 Sæby 18.02.2016

GEO-2015-

22255

Banevej 3, 9300 Sæby 18.02.2016

GEO-2015-

22258

Banevej 9, 9300 Sæby 18.02.2016

GEO-2015-

22261

Banevej17, 9300 Sæby 18.02.2016

GEO-2015-

22264

Banevej 23, 9300 Sæby 18.02.2016

GEO-2015-

22299

Kirkegade 2, 9900 Frederikshavn 18.02.2016

GEO-2015-

22300

Kirkegade 4, 9900 Frederikshavn 18.02.2016

GEO-2015-

22301

Kirkegade 6, 9900 Frederikshavn 18.02.2016

GEO-2015-

22302

Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn 18.02.2016

GEO-2015-

22311

Bovinsgade 1, 9900 Frederikshavn 19.02.2016

GEO-2015-

22310

Bovinsgade 2, 9900 Frederikshavn 19.02.2016

GEO-2015-

22312

Bovinsgade 3, 9900 Frederikshavn 19.02.2016

GEO-2015-

22309

Margrethevej 2, 9900 Frederikshavn 19.02.2016

GEO-2015-

22155

Bækvej 1, 9300 Sæby 23.02.2016

GEO-2015-

22156

Bækvej 3, 9300 Sæby 23.02.2016

GEO-2015-

22157

Bækvej 7, 9300 Sæby 23.02.2016

GEO-2015-

22158

Bækvej 9, 9300 Sæby 23.02.2016

GEO-2015-

22160

Bækvej 11,9300 Sæby 23.02.2016

GEO-2015-

22476

Stenstrupsgade 4, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22487

Stenstrupsgade 22, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016
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GEO-2015-

22486

Stenstrupsgade 19, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22488

Stenstrupsgade 24, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22489

Stenstrupsgade 26, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22480

Stenstrupsgade 11, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22483

Stenstrupsgade 15, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22482

Stenstrupsgade 14, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22484

Stenstrupsgade 17,9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22485

Stenstrupsgade 18,9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22477

Stenstrupsgade 6, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22479

Stenstrupsgade 10a, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22491

Stenstrupsgade 28, 9900 

Frederikshavn

25.02.2016

GEO-2015-

22463

Kystvej 1, 9900 Frederikshavn 25.02.2016

GEO-2015-

22464

Kystvej 2, 9900 Frederikshavn 25.02.2016

GEO-2015-

22465

Kystvej 3, 9900 Frederikshavn 25.02.2016

GEO-2015-

22466

Kystvej 4, 9900 Frederikshavn 25.02.2016

GEO-2015-

22467

Kystvej 8, 9900 Frederikshavn 25.02.2016

GEO-2015-

22468

Kystvej 9, 9900 Frederikshavn 25.02.2016

GEO-2015-

22469

Kystvej 10, 9900 Frederikshavn 25.02.2016

GEO-2015-

22470

Kystvej 12, 9900 Frederikshavn 25.02.2016

GEO-2015-

22461

Damvej 18, 9900 Frederikshavn 29.02.2016

GEO-2015-

22462

Damvej 20, 9900 Frederikshavn 29.02.2016

GEO-2015-

22472

Søndergade 87, 9900 Frederikshavn 29.02.2016

GEO-2015-

22473

Søndergade 91, 9900 Frederikshavn 29.02.2016

GEO-2015- Søndergade 93, 9900 Frederikshavn 29.02.2016
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22474

GEO-2015-

22378

Søndergade 97, 9900 Frederikshavn 29.02.2016

GEO-2015-

22381

Tuxensgade 5, 9900 Frederikshavn 01.03.2016

GEO-2015-

22382

Tuxensgade 6, 9900 Frederikshavn 01.03.2016

GEO-2015-

22385

Tuxensgade 9, 9900 Frederikshavn 01.03.2016

GEO-2015-

22390

Tuxensgade 10, 9900 Frederikshavn 01.03.2016

GEO-2015-

22389

Tuxensgade 11, 9900 Frederikshavn 01.03.2016

GEO-2015-

22387

Tuxensgade 13, 9900 Frederikshavn 01.03.2016

GEO-2015-

22386

Tuxensgade 15, 9900 Frederikshavn 01.03.2016

GEO-2015-

22384

Tuxensgade 17, 9900 Frederikshavn 01.03.2016

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-

21958

Klostervænget 24,9300 Sæby 11.02.2016

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- Slagerivej 42, 9300 Sæby 15.02.2016
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22429

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

Sagsnr. GEO-2007-02404

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er påbudt at oprense en 

forurening på Tankområde Frederikshavn, Flade Kirkevej 14, 9900 

Frederikshavn som følge af oliespild fra en utæt nedgravet rørledning. 

Påbuddet er givet den 7. marts 2016 og skal være efterkommet senest 

den7. september 2016. 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Til orientering.

Bilag
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20 (Åben) Orienteringssag - afgørelse 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:

 Genopførelse af et sommerhus på ejedommen Fyrvej 14, 
Skagen af 8. marts 2016

Ejer har påklaget Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlig del 
afgørelse af 18. juli 2015 med afslag på ansøgning om dispensation fra 
Naturklagenævnets afgørelse af 27. juni 2007 om fredning af Skagen 
Gren med omliggende vande til – efter nedrivning af det eksisterende 
sommerhus på ejendommen – at opføre en nyt med en anden 
placering. Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 

Det ansøget kræver også en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 
§ 15 om strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen har den 6. februar 
2015 meddelt afslag til det ansøgte. Denne afgørelse er ikke påklaget 
til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet er den 8. marts 2016 kommet frem til 
følgende

Natur- og Miljøklagenævnet anser ikke længere klagen over 
fredningsnævnets afslag som aktuel, fordi Naturstyrelsen har 
meddelt afslag til det ansøgte. Denne afgørelse er ikke påklaget 
til Natur- og Miljøklagenævnet, og Naturstyrelsens afslag står 
således ved magt. Det ansøgte projekt kan således ikke 
realiseres. Nævnet foretager sig ikke yderligere i sagen. 

 Godtgørelse for sagkyndig bistand ved sagsbehandling vedr. 
sag om erstatning for påbud Natura 2000-område ved 
ejendommen Milrimvej 105, Jerup af 8. marts 2016

Argi Nord har på vegne af ejeren anmodet om godtgørelse for bistand i 
forbindelse med sagsbehandling af klagesag til Natur- og Miljønævnet 
over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 om 
erstatning for, at 5,61 ha skal være vedværende græs med mindste et 
årligt slæt forbud mod omlægning, sprøjtning og gødskning på dele af 
arealet tilhørende ejendommen Milrimvej 105, Jerup.

Natur- og Miljøklagenævnet er den 8. marts 2016 kommet frem til 
følgende afgørelse:
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Natur- og Miljøklagenævnet tilkender 7.500 kr. i godtgørelse for 
sagkyndig bistand for den bistand som er ydet i forbindelse med 
handlingen af sag som er påklage Natur- og Miljøklagenævnet 
over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 26.juni 2014. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til orientering.

Bilag
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Forslag til Lokalplan FRE.E.09.07.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at udvide det eksisterende 

erhvervsområde mellem Industrivej og Europavej 45 i Vangen. 

 

Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.E.09.07.01 til offentlig debat 

i perioden 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 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 
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Forslag til Lokalplan FRE.E.09.07.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-

sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-

gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 

fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 

de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 

offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 

ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-

deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 

forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 

kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 

tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse 

af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der 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 indfl y-

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

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

endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 

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

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

i Plansystemdk.dk.
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Forslag til Lokalplan FRE.E.09.07.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:

- En redegørelse

- En række bestemmelser og

- Et sæt kortbilag

Redegørelsen fi ndes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:

- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,

-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl-

dende område, og som har indfl ydelse på udformningen af de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser og

- 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 fi ndes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi-

lagene af:

- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,

-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter 

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
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Forslag til Lokalplan FRE.E.09.07.01 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra fl ere af virksom-

hederne på østsiden af Industrivej i erhvervsområdet i Vangen om at kunne 

udvide med bebyggelse ud på landzonearealet mod hovedvej E45. Dette vil 

imødekomme virksomhedernes fremtidige behov for udvidelse. For at sikre 

en henhedsløsning omfatter lokalplanen hele den del af erhvervsområdet, 

der ligger øst for Industrivej, dog afgrænset mod nord af  Øksnebjergvej og 

mod syd af lokalplan FRE.09.03.03 Industrivej syd.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er blandt andet at overføre et areal mellem det 

eksisterende erhvervsområde og E45 fra landzone til byzone, således at er-

hvervsområdet kan udvides. Lokalplanen indeholder bl.a. bygningsregu-

lerende bestemmelser, som fastlægger bebyggelsens placering og omfang 

mv. Langs E45 udlægger lokalplanen et bælte på minimum 5 meters bredde 

(delområde C) til slørende og afskærmende beplantning, samt en byggelin-

je som sikrer, at bebyggelsen holdes i en afstand af minimum 30 meter fra 

vejmidte (E45).

Lokalplanens område
Lokalplanområdet er en del af det eksisternede erhvervsområde i Vangen 

syd for Frederikshavn. Området udgør ca, 4,7 ha., og afgrænses mod vest af 

Industrivej, mod øst af Europavej E45, mod nord af Øksnebjergvej og mod 

syd af lokalplanområde 09.03.03, som omfatter udvidelsen af campingcen-

teret.

Dele af lokalplanområdet er beliggende byzone og dele er beliggende i 

landzone. Med lokalplanens vedtagelse overføres dele af arealet i landzone 

til byzone. Den del af området som er beliggende i byzone anvendes i dag til 

erhvervsformål, og landzonedelen anvendes til beplantningsområde.

Alle ejendomme i lokalplanområdet har vejadgang fra Industrivej.

Lokalplanen åbner mulighed for at bygge tættere ud mod Europavej 45, 

som ses til venstre i billedet.
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Forslag til Lokalplan FRE.E.09.07.01 ● Lokalplanredegørelse

Det skraverede areal ovenfor overføres med lokalplanens endelige vedta-

gelse til byzone.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en 

række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udeluk-

kende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Fre-

derikshavn  Kommunes geografi ske udstrækning. Byrådet ønsker således 

generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbru-

get i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes 

økonomi. 

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 bæredyg-

tige byggematerialer.

Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på et håndværks-

mæssigt højt niveau.
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Forslag til Lokalplan FRE.E.09.07.01 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Naturbeskyttelse

Den del af lokalplanens område, som ligger længst mod øst langs Euro-

pavej 45, ligger inden for skovbyggelinie på 300 m fra skovområdet vest 

for erhvervsområdet i Vangen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17, og må ikke 

bebygges uden dispensation fra Frederikshavn Kommune efter Naturbe-

skyttelseslovens § 17.

Frederikshavn Kommune vil anmode Naturstyrelsen om at reducere skov-

byggelinie i overensstemmelse med lokalplanens byggemuligheder efter 

lokalplanens endelige vedtagelse.

Kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplanens retningslinje 15.3 udpeger lokalplanområdet til geolo-

gisk beskyttelsesområde. Lokalplanen vurderes dog ikke at være i konfl ikt 

med de retningslinjen, idet der er den gamle kystklint vest for lokalplan-

området, som ønskes bevaret.

Lokalplanområdet ligger i område, som i Kommuneplanen er udpeget som 

lavbundsareal. Lokalplanområdet er derfor omfattet af retningslinje 16.1 

Lavbundsarealer. Formålet med retningslinjen for lavbundsarealerne er at 

sikre, at der ved byggeri og anlæg tages højde for en vandstandstigning i 

områder, hvor en genopretning af vådområder kan blive aktuel.

Ved byggeri og anlæg på lavbundsarealer skal der tages højde for en even-

tuel vandstandstigning.

Bl.a på baggrund af områdets placering ved Europavej E45, vil det ikke 

blive aktuelt at genoprette vådområde i lokalplanområdet, hvorfor der i 

denne forbindelse  ikke er behov for at tage højde for en eventuel vand-

standstigning.

Lokalplanområdet udpeges i retningelinie 17.5 til område til fl ersidig an-

vendelse. Inden for disse områder skal der søges mod at tage et samtidigt 

hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab og rekreative værdier samt 

fortsat bosætning og erhverv. Idet lokalplanområdet ligger i forbindelse 

med et eksisterende erhvervsområde, vurderes planen til ikke at være i 

uoverensstemmelse med retningslinien.

Området er desuden omfattet af retningslinie 18.2 - områder hvor ny skov 

er uønsket. Lokalplanen udlægger ikke nye skovarealer, og der er dermed 

ikke uoverensstemmelser hermed.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Den del af lokalplanområdet der er  ligger i byzone ligger i kommuneplan-

ramme FRE.E.09.03. Den del, der ligger i landzone, er ikke omfattet af kom-

muneplanens rammer, og er således ikke i overensstemmelse med kom-

muneplanen.

For at sikre den nødvendige sammenhæng mellem lokalplan og kommu-

neplan er der udarbejdet er tillæg nr. 15.10 til kommuneplanen. Kommune-

plantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen.
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Klimatilpasningsplan

I forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplan for Frederikshavn 

Kommune er der lavet en kortlægning af risiko for oversvømmelser. Kort-

lægningen er foretaget på et overordnet niveau, og skal betragtes som vej-

ledende. I området kan der ifølge kortlægningen forekomme problemer 

med høj grundvandstand på længere sigt.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-

jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er 

omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette 

begrundes med, at ingen af de undersøgte miljøforhold vurderes at blive 

påvirket af lokalplanforslaget. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og 

afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.

Kystnærhedszonen

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

Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-

bugten.

Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun 

ske når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel be-

grundelse herfor, jf. planlovens §5b, stk 1.

En del af lokalplanområdet er eksisterende erhvervsområde i den kystnæ-

re del af byzonen. Arealets inddragelse i byzone begrundes med, at are-

alet allerede er bebygget, og at arealet er en integreret del af erhvervs-

området. 

Ifølge planlovens § 16 skal redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse  

og anlæg i kystnærhedszonen indeholde oplysninger om den visuelle på-

virkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m an-

føres en begrundelse for den større højde.

Såvel den nuværende lokalplan FRE.09.03.01 som nærværende lokalplan 

FRE.E.09.07.01 tillader bebyggelse i op til 10,5 meter. Bygningshøjden er 

funktionelt begrundet. Idet der er tale om en udvidelse af et eksisteren-

de erhvervsområde, fi ndes det hensigtsmæssigt at fastholde den nugæl-

dende tilladelige bygningehøjde i den nye del af området, således at virk-

somhederne bibeholder deres nuværende bygningsregulerende mulighe-

der også for det nye areal.

Der er udarbejdet visualiseringer, således at lokalplanens byggemulighe-

ders visuelle påvirkning kan vurderes. Visualiseringerne fi ndes som bilag 

D, E og F til lokalplanen. Visualiseringerne skal forstås som volumenstu-

dier af den maksimalt mulige bebyggelse af lokalplanområdet set fra ky-

sten i øst samt fra nord-øst og syd-øst. Fotostandpunkterne fi ndes som 

bilag C til lokalplanen.

Idet lokalplanen åbner mulighed for samme bygningshøjde som den nu-

værende lokalplan for området, er et tilsvarende bygningsvolumen i dag 

muligt, set fra kysten, dog åbnes der nu mulighed for at placere bebyg-

gelsen tættere mod kysten.

Det vurderes, at bebyggelsen vil påvirke den visuelle oplevelse af kyst-

landskabet og byprofi len, men at dette ikke vil medføre væsentlige for-

andringer, da bebyggelsen i volumen ikke afviger fra den eksisterende til-
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ladte bebyggelse i erhvervsområdet.

Bevaringsværdig bygning

Der fi ndes i området en bygning, Industrivej 19, der er registreret som en 

bevaringsværdig bygning med en bevaringsværdi på 3. Realisering af lo-

kalplanen forudsætter dog, at bygningen nedrives.

Bygningen er et udhus på 25 m2 opført i 1917. Ydervæggen er opført at 

mursten og tagdækning er af cementsten.

Den bevaringsværdige bygning set fra syd-øst.

Den bevaringsværdige bygning set fra syd-vest.
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Byggelinier

Der er tinglyst vejbyggelinie 50 meter fra vejmidte langs Eurpoavej 45. 

Byggelinien omfatter ejendommene 14o, 14t, 12p, 14s samt  del af matr.nr. 

13e Den nordøstlige Del, Understed, hvor byggelinien midt på denne ejen-

dom reduceres til 25 meter fra Europavejs vejmidte. Byggelinien er pålagt 

i 2001 efter anlæggelsen af Frederikshavnmotorvejen.

I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har Vejdirektoratet udtalt, 

at man vil se positivt på en lokalplan, der muliggør bebyggelse indtil 30 

meter fra vejmidten på strækningen km 347,300 - 347,637 venstre vejside 

på statsvej M80 (Frederikshavnmotorvejen/Europavej 45), hvilket omfat-

ter det lokalplanens område.

Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i indtil 30 meter fra vejmidte  

på Frederikshavnmotorvejen/E45 i overensstemmelse med Vejdirektora-

tets udtalelse.

Lokalplanområdet fi ndes vest for Frederikshavnmotorvejen/Europavej 45.

Varmeforsyning

Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge 

varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i 

form af fjernvarme/naturgas. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal 

i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må 

ikke opvarmes med el.

Der er truffet beslutning om, at ny bebyggelse i området som minimum 

skal opføres som lavenergibyggeri, der opfylder kravene for Energiklasse 

2015, jf. bygningsreglementets bestemmelser. Opføres byggeriet som lav-

energibebyggelse vil der ikke være tilslutningspligt til kollektiv varmefor-

syning. Opføres byggeriet efter 2015, vil opfyldelse af 2015-kravene ikke 

være at karakterisere som lavenergibyggeri. Ifølge Planlovens §§ 19 og 21a 

er det tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav 

der stilles, for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri. 

Vandforsyning

Området skal i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 

2009-19 tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S.
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Spildevand

Lokalplanområdet er delvist omfattet af Frederikshavn Kommunes spilde-

vandsplan, således at det nuværende erhvervsområde er omfattet af pla-

nen. Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for at det areal 

som inddrages til erhvervsområde. Lokalplanområdet har/får derfor til-

slutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandpla-

nen er det nuværende område separatkloakeret, mens udvidelsen vil blive 

planlagt separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afl edes 

i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangs-

dræn omkring bygninger må afl edes til regnvandssystemet, mens øvrigt 

drænvand ikke må afl edes til det offentlige kloaksystem.

Regnvand fra området skal forsinkes inden det ledes til det offentlige klo-

aksystem, og Frederikshavn Spildevand A/S vil stille krav til den maksimale 

afl edning. Ejeren skal for egen regning etablere forsinkelsen. Frederiks-

havn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem 

for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.

Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at der indenfor lokal-

planområdet fi ndes en offentlig regnvandsledning som er beliggende på 

privat grund på Industrivej 7-9. Kloaksystemet er tinglyst på arealerne, og 

deklarationens vilkår skal respekteres.

Der opkræves tilslutningspligt 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 fi ndes på www.avoe.dk.

Lokalisering af virksomheder

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

på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af 

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

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

fi k.

Jordforurening

Matr.nr. 13e er kortlagt på vidensniveau 1 iht. Lov om forurenet jord. Der er 

en eksisterende bolig på ejendommen. Forinden der foretages eventuelle 

byggearbejder på ejendommen, skal projektet vurderes iht.§8 i Lov om for-

urenet jord.  

I forbindelse med tidligere arealanvendelse kan der være sket forurening af 

nogle af ejendommene i lokalplanområdet. I området er der således nogle 

ejendomme, som enten er uafklarede eller kortlagte iht. Lov om forurenet 

jord. Dette kan medføre særlige bindinger i forbindelse med byggearbejde 

eller ændret anvendelse af ejendommene. Frederikshavn Kommune og Re-

gion Nordjylland kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Veje

Alle ejendomme i lokalplanområdet vejbetjenes fra de eksisterende kom-

muneveje Industrivej samt Øksnebjergvej.
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Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 

har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 

på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante 

forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. 

dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjern-

varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 

Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-

ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 

samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 

skal afl yses.

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der tinglyst en offentlig regnvands-

ledning som er beliggende på privat grund på Industrivej 7-9. Kloaksy-

stemet er tinglyst på arealerne, og deklarationens vilkår skal respekteres. 

I en afstand af 2 meter fra ledningen må der ikke opføres bygninger eller 

faste installationer, og der må ikke forefi ndes beplantning med dybtgå-

ende rødder, som beskadige ledningen inden for denne afstand.  Lednin-

gen er indtegnet på kortbilag B.

Der er desuden tinglyst en rørledning. I en afstand af 5-6 meter på hver 

side af ledeningen må der ikke opføres bygninger eller andre anlæg af 

blivende karakter, og der må ikke plantes træer eller buske. Der må des-

uden ikke uden Forsvarsministeriets forud indhentede tilladelse nedlæg-

ges drænledninger, vandledninger, elektriske kabler og lign. Ledningen er 

indtegnet på kortbilag B.

Tilladelser fra andre myndigheder

Opførelse af bygninger og andre varige anlæg som støjskærme, faste be-

lægninger og lignende i det statslige vejbyggelinjeareal, forudsætter, at 

Vejdirektoratet dispenserer fra vejbyggelinjebestemmelserne (efter lov om 

offentlige veje § 42).

Afl ysning af planer og servitutter

Ved lokalplanens endelige vedtagelse afl yses lokalplan 09.03.02 for så vidt 

angår nærværende lokalplanområde.

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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Kommuneplantillæg nr. 15.10

Kommuneplantillæg nr. 15.10 udarbejdes for at udvide rammeområderne 

FRE.09.04 og 09.07 mod øst og for at hæve bygningshøjden til 10,5 m. En 

lokalplan skal udarbejdes efter følgende bestemmelser.

Rammeområdenr.  FRE.E.09.03

Områdenavn   Vangen - nord

Overordnet anvendelse  Erhvervsområde

Generelle 

anvendelsesbestemmelser De konkrete rammebestemmelser for om

    rådet supplerer de generelle ramme-

    bestemmelser for erhvervsområder i gl.  

    Frederikshavn Kommune.

Anvendelse   I området kan etableres virksomheder, 

    som kan give anledning til mindre på-

    virkning af omgivelserne, dvs. virksom-

    hedsklasse 2, 3 og 4. Der kan placeres 

    virksomheder med megen tung trafi k.

    Der kan ikke etableres nye boliger.
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Virksomhedsklasse  Se oversigt og beskrivelse af virksom-

    hedsklasser i de generelle rammebestem-

    melser.

Nuværende zonestatus   Byzone

(vejledende) 

Fremtidig zonestatus  Byzone og landzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 50 % for den enkelte ejendom

Etageantal og bygningshøjde Maks. 2 etager

    Maks. 10,5 m

    Enkelte bygningsdele kan tillades i en   

    større højde, hvis særlige hensyn til virk- 

    somhedens drift nødvenddiggør det og 

    den samlede løsning tilgodeser de æste-

    tiske krav, Byrådet ønsker at fremme.

Rammeområdenr.  FRE.E.09.07

Områdenavn   Vangen - midt

Overordnet anvendelse  Erhvervsområde

Generelle 

anvendelsesbestemmelser De konkrete rammebestemmelser for om-

    rådet supplerer de generelle rammebe-

    stemmelser for erhvervsområder i gl. Fre-

    derikshavn Kommune.

Anvendelse   I området kan etableres virksomheder, 

    som kan give anledning til middel påvirk-

    ning af omgivelserne, dvs. virksomheds-

    klasse 3, 4 og 5. På grund af områdets   

    trafi kale beliggenhed kan der placeres   

    virksomheder med megen tung trafi k.

    Der kan ikke etableres nye boliger.

    Omkring området udlægges et 200 m 

    bredt konsekvensområde. Indenfor dette 

    område kan der ikke etableres forure-

    ningsfølsom arealanvendelse.

Virksomhedsklasse  Se oversigt og beskrivelse af virksom- 

    hedsklasser i de generelle rammebe-

    stemmelser.

Nuværende zonestatus   Byzone

(vejledende) 

Fremtidig zonestatus  Byzone og landzone

Bebyggelsesprocent  Maks. 50 % for den enkelte ejendom

Etageantal og bygningshøjde Maks. 2 etager

    Maks. 10,5 m

    Enkelte bygningsdele kan tillades i en   

    større højde, hvis særlige hensyntil virk -

    somhedens drift nødvenddiggør det og 
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Bevaringsværdige bygninger En bygning, der er registreret med en be-

    varingsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før 

    en anmeldelse om nedrivning har været 

    offentligt bekendtgjort, relevante hø

    ringsparter har haft mulighed for at frem

    komme med bemærkninger til nedrivnin-

    gen, og Byrådet har meddelt ejeren, om 

    den efter planlovens §14 vil nedlægge 

    forbud mod nedrivning.

    Det er alene Byrådet, der beslutter, om 

    bygningen må nedrives eller skal bevares.

    Registrering af bygningernes bevarings-

    værdi kan ses i det det centrale register 

    over fredede og bevaringsværdige byg-

    ninger.

    Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpas-

    set den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt Der skal planlægges for en forbedring af 

    facadernes udseende mod E45. Ved ny-

    byggeri, tilbygninger og ombygninger skal 

    der lægges vægt på, at der opnås en god 

    helhedsvirkning.

    Skiltes proportioner skal tilpasses byg-

    ningerne, således at skiltningen ikke vir-

    ker skæmmende. Skorstene, afkast fra 

    ventilationsanlæg og antenner tilhørende 

    den enkelte virksomhed skal så vidt mu-

    ligt samles, så der tilstræbes en god hel-

    hedsvirkning.

    Større masteanlæg skal søges minimeret 

    og samordnet med andre.

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede Der skal udlægges et afskærmende plan-

arealer    tebælte langs E45, dels for at opnå en god 

    landskabelig helhed i forhold til det om-

    kringliggende landskab, dels for at sikre 

    områdets »ansigt« mod omverdenen. 

    Ubebyggede arealer skal ved beplantning 

    eller befæstelse gives et ordentligt udse-

    ende. Udendørs oplag skal afskærmes 

    med hegn eller tæt beplantning. Den en-

    kelte grund skal afskærmes med beplant-

    ning eller anden form for hegn.

Parkering   Se de generelle rammebestemmelser for  

    parkering.
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    den samlede løsning tilgodeser de æste-

    tiske krav, Byrådet ønsker at fremme.

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, relevan-  

    te høringsparter har haft mulighed for at 

    fremkomme med bemærkninger til ned-

    rivningen, og Byrådet har meddelt ejeren, 

    om den efter planlovens §14 vil nedlægge 

    forbud mod nedrivning.

    Det er alene Byrådet, der beslutter, om 

    bygningen må nedrives eller skal bevares.

    Registrering af bygningernes bevarings-

    værdi kan ses i det det centrale register 

    over fredede og bevaringsværdige byg-

    ninger.

    Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpas-

    set den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt Der skal planlægges for en forbedring af 

    facadernes udseende mod E45. Ved ny-

    byggeri, tilbygninger og ombygninger skal 

    der lægges vægt på, at der opnås en god 

    helhedsvirkning.

    Skiltes proportioner skal tilpasses byg-

    ningerne, således at skiltningen ikke vir-

    ker skæmmende. Skorstene, afkast fra 

    ventilationsanlæg og antenner tilhørende 

    den enkelte virksomhed skal så vidt 

    muligt samles, så der tilstræbes en god   

    helhedsvirkning.

    Større masteanlæg skal søges minimeret  

    og samordnet med andre.

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Andre forhold   Trafi k:

    Området vejforsynes ad Industrivej,   

    Øknebjergvej og Nordvej. Industrivej har  

    forbindelse til motorvejsudfl etningen 

    mod syd og Nordvej er adgangsvej fra   

    Sæbyvej.

    Zoneforhold:

    Matr.nr. 80, Den Nordøstlige Del, Under- 

    sted, der ligger syd-vest for ramme-

    området, skal tilbageføres til landzone.

    Støj:

    Ved bygninger og nybygninger mod E45  

    skal de vejledende bestemmelser for tra- 

    fi kstøj benyttes.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 - med senere æn-
dringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 
nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er, at 

1.1 overføre et landzoneareal langs Europavej 45 til byzone.

1.2 udlægge området til erhvervsformål.

1.3 sikre, at udformningen af området tilgodeser både de landskabe 

 lige hensyn og beliggenhed ved overordnet trafi kvej.

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfat-

ter matr.nr. 12p, 13e, 13f, 14d, 14e, 14s, 14t samt dele af 14o alle den 

nordøstlige del, Understed, samt alle parceller der efter den XX. 

XXXXX 2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 

2.2  Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C som vist på         

 bilag B.

 

2.3  En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørel - 

 sen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres en del af land- 

 zonearealet til byzone, således at delområderne A og B ligger i    

 byzone og delområde C ligger i landzone, jf. kortbilag B.

Følgende arealer overføres til byzone:

Delområde A og B: den nordøstlige del, Understed :

- matr. nr. 12p: ca. 1.163 m2

- matr. nr. 13e: ca. 2.417 m2

- matr. nr. 13f: ca. 1.238 m2

- matr. nr. 14d ca. 902 m2

- matr. nr. 14e: ca. 1.481 m2

- matr. nr. 14o: ca. 2.852 m2

- matr. nr. 14s: ca. 3.231 m2

- matr. nr. 14t: ca. 1.244 m2

3. Arealanvendelse

3.1 Delområderne A, B og C har hver deres anvendelsesbestemmelser.

 Delområderne A og B må kun anvendes til erhvervsformål.

3.2   Anvendelse, delområde A 

 •  Området må anvendes til industri, og større håndværksvirksom-

heder, entreprenørvirksomhed og lignende, som kan give anled-

ning til middel påvirkning af det omgivende miljø. Desuden må 

der opføres forretninger, som har tilknytning til de pågældende 
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virksomheder. Virksomhedsklasse 3, 4 og 5.

3.3 Der må i delområde A ikke etableres nye boliger, herunder           

 værelsesudlejning, selskabslokaler og lignende.

3.4   Anvendelse, delområde B 

 •  Området må anvendes til mindre håndværks- og værkstedsvirk-

somheder, som kan give anledning til mindre påvirkning af om-

givelserne. Virksomhedsklasse 2, 3 og 4.

3.5 Der må i delområde B ikke etableres nye boliger, herunder vær-  

 elsesudlejning, selskabslokaler og lignende.

3.6 Anvendelse, delområde C

 •  Området må kun anvendes til beplantningsområde.

 

4. Udstykning

4.1  Ved udstykning må nye parceller ikke være mindre end 1.000 m2,  

 ekskl. vejareal.

4.2 Eksisterende, virksomhedstilknyttede boliger (Industrivej 5, 7 

 og 19) må ikke frastykkes som selvstændige boliger. 

 

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1 For delområde A og B må bebyggelsesprocenten for den enkelte  

 ejendom må ikke overstige 50. Delområde C må ikke bebygges.

5.2 Det kan være en forudsætning for at bebygge ejendommen In- 

 dustrivej 19, at den bevaringsværdige bygning på ejendommen        

 nedrives.

5.3 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager.

5.4 Bygningshøjden må ikke overstige 10,5 meter.

  

5.5 Ingen bygning må opføres nærmere vejskel mod Industrivej end 5 

 meter.  

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1 Blanke eller refl ekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

7. Ubebyggede arealer

7.1  Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et 

ordentligt udseende.

7.2 Ved udendørs oplagring skal opsættes hegn i en højde af mindst  

 1,80 m. Hegning kan være en tæt beplantning.

Bemærkning til § 3.2 og § 

3.4:

Virksomhedsklasserne er et 

udtryk for virksomheder-

nes miljøpåvirkning over 

for omgivelserne.

Bemærkning til stk. 6:

Ved udformning af nybyg-

geri, ved ombygninger og 

tilbygninger skal der læg-

ges vægt på, at der opnås 

en god arkitektonisk hel-

hedsvirkning. Der må kun 

skiltes med fi rmanavn, og 

fi rmanavnet må kun næv-

nes én gang på hver byg-

ningsside.

Bemærkning til § 4.2:

De eksisterende boliger på 

Industrivej 5, 7 og 19 kan 

videreføres til boligfor-

mål som eksisterende lov-

lig anvendelse.
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7.3 På den enkelte erhvervsejendom skal der anlægges opholdsareal  

 svarende til mindst 10% af virksomhedens etageareal. Ved lager-  

 og oplagsvirksomheder o.l. kan opholdsarealet reduceres.

7.4 Arealet mellem vejskel og bygningen, jf. §5.5 må ikke benyttes til  

 oplag eller lignende.

7.5 Beplantning i delområde C skal i sin helhed virke som afskærm-  

 ning af erhvervsområdet og udformes under hensyn til, at der    

 opnås en god landskabelig helhed i forhold til det omkringlig-  

 gende landskab. Der skal anvendes egnstypisk vegetation.

7.6 Der må på hver ejendom opsættes én pylon samt to fl ag- 

 stænger ud mod Europavej 45 (på østsiden af bebyggelsen).     

 Pyloner og fl agstænger må ikke være højere end 8,5 m over ter-

 ræn. Pyloner og fl agstænger må ikke opsættes i lokalplanens   

 delområde C.

7.7 Der må ikke anvendes digitale skærme/skilte.

8. Veje, stier og parkering

8.1  Området vejforsynes fra eksisterende kommuneveje Industrivej   

 og Øksnebjergvej.

8.2 Der må ikke fra ejendomme i området etableres direkte vejfor-

 bindelse til Sæbyvej/Europavej 45.

8.3  Ved ny bebyggelse skal anlægges mindst 1 p-plads pr. 100 m2      

 eller 0,7 pr. ansat. 

9. Tekniske anlæg

9.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un 

 der terræn.

 

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af  

 individuel naturgasforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i 

 brug, før tilslutning har fundet sted. Der henvises desuden til §   

 14.3.

10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet  

 kloaksystemet efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

11. Lokalplan og byplanvedtægt 

11.1  Lokalplan 09.03.02, Vangen Erhverv

  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan FRE.B.09.07.01 ophæves lokalplan 09.03.02, Vangen Er-

hverv, for det område, der er omfattet af lokalplan FRE.B.09.07.01.

Bemærkning til § 7.5:

Egnstypisk vegetation for 

dette område kan være:

Høje arter (Træer)

- Eg

- Bøg

- Birk 

- Rødel 

- Fuglekirsebær

- Navr

Mindre buske/træer

- Hassel

- Hyld

- Hvidtjørn

- Pil

- Slåen

- Røn

- Vild æble
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12. Tilladelser fra andre myndigheder

12.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages æn- 

 dringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladel - 

 se hertil fra:

 Vejdirektoratet 

 Opførelse af bygninger og andre varige anlæg som støjskærme,  

 faste belægninger og lignende i det statslige vejbyggelinjeareal  

 forudsætter, at Vejdirektoratet dispenserer fra Vejbyggeliniebe-

 stemmelserne.

13. Servitutter

13.1 Der ophæves ingen servitutter.

 

14. Lokalplanens retsvirkninger

14.1   Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-

domme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun ud-

stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-

nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en 

ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. 

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de 

anlæg der er indeholdt i planen. 

14.2   Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dis-

pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra-

vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 

14.3   I lokalplanens §10.1 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-

forsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For be-

byggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter 

planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter 

§20, stk. 2, nr. 3 give dispensationen uden naboorientering.
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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
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Bilag A

Matrikelkort med lokalplangrænse

Lokalplan FRE.E.09.07.01

Erhvervsområde - Industrivej i Vangen

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Plankort

Lokalplan FRE.E.09.07.01

Erhvervsområde - Industrivej i Vangen

Bilag B

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune
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Fotostandpunkter

Lokalplan FRE.E.09.07.01

Erhvervsområde - Industrivej i Vangen

Bilag C

Foto 3

Foto 2

Foto 1
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 Miljøscreening af planforslag - side 1 

Bilag 
 
Skema til miljøscreening  
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Lokalplan nr. FRE.E.09.07.01 og 
Kommuneplantillæg nr. 15.10 
”Erhvervsområde ved Industrivej i Vangen” 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 16. 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 

(PLAN) 

Nej 

Lokalplanen udlægger området til erhverv, der ikke vurde-
res at være omfattet af bilag 3 eller 4. 

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

(NATUR) 

Nej 

Nærmeste Natura 2000 område ligger i havet ud for Van-
gen og vurderes ikke at blive påvirket 

 

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) 

− 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 Ingen påvirkning 

− 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/+1 PLAN Ingen påvirkning 
Landzonearealet, som overføres til byzone, lå i 
forvejen omkranset af et erhvervsområde og 
E45, så det vurderes, at planlægningen er med 
til at afslutte området ud mod E45 og dermed 
forbedre byens funktion. 

− 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 m. 

− 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 Stort set uændret i forhold til nuværende an-
vendelse. 

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Der findes en del kortlagte eller uafklarede 
grunde jf. jordforureningsloven indenfor plan-
området. 

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

− 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 Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området. 

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

0 MILJØ Der forventes ikke væsentlige ændringer i 
spildevandsafledningen fra området. 

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 ikke at ske ændring i grund-
vandsmængde eller grundvandskvalitet. 

4.3 Spildevand  

− Ændring i spildevand 0 MILJØ Der skal udarbejdes et tillæg til spildevands-
planen. 

 
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 Se ovenfor 

 

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 er planområdet 
udpeget til geologisk beskyttelsesområde og 
lavbundsareal. Samtidig ligger planområdet i et 
større område udpeget til flersidig anvendelse 
og et område, hvor ny skov er uønsket. De 
forskellige udpegninger vurderes ikke at være 
til hinder for at lokalplanområdet anvendes til 
erhverv. Se udvidede begrundelser i lokalpla-
nen. 
Lokalplanområdet ligger inden for kystnær-
hedszonen, hvor der ikke må inddrages nye 
arealer i byzone med mindre, der foreligger en 
planlægningsmæssig eller funktionel begrun-
delse. Anvendelsen af arealet begrundes med, 
at det bagvedliggende område allerede er 
bebygget, og at arealet er en integreret del af 
erhvervsområdet. Samtidig vil arealet skabe 
udviklingsmuligheder og afslutte det eksiste-
rende erhvervsområde mod E45. 

− Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion (fx geologi-
ske beskyttelsesområder eller rim-
mer 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 Lokalplanen kan medføre et lidt ringere indsyn 
til stenalderskrænten bag erhvervsområdet, 
når der kan opføres bebyggelse tættere på 
E45. Indsynet vurderes dog ikke at blive påvir-
ket, da der i forvejen kan opføres bebyggelse 
på 10,5 m i området. 

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

0 PLAN Ingen påvirkning. 
Planområdet ligger delvist i landzone og delvist 
i byzone og overføres ved lokalplanen for stør-
stedelens vedkommende til byzone. Landzo-
nearealet har ligget ”klemt” mellem det nuvæ-
rende erhvervsområde og E45 og har i forve-
jen ikke kunnet anvendes i forhold til det åbne 
land. 

− 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 
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8. Landskab (fortsat) 

− Rumlig oplevelse 0/-1 PLAN Ingen væsentlig påvirkning 
Planforslagene giver mulighed for at udvide et 
eksisterende erhvervsområde, som i forvejen 
ligger op ad E45. En mindre del af planområ-
det parallelt med E45 er med den eksisterende 
lokalplan FRE.09.03.02 udlagt til beplant-
ningsbælte uden angivelse af art eller højde. 
Med planforslagene bliver det muligt at anven-
de beplantningsbæltet til erhverv med en byg-
ningshøjde på op til 10,5 m på lige fod med de 
bebyggelsesregulerende bestemmelser i det 
bagvedliggende erhvervsområde. 
Ud fra de udarbejdede visualiseringer af er-
hvervsområdet med bebyggelse på 10,5 m 
mod E45, vurderes det, at bebyggelsen vil 
påvirke den visuelle oplevelse af kystlandska-
bet og byprofilen. Der er tydelig forskel på 
oplevelsen af området ved før-fotos og ved 
fuld udnyttelse af planforslagenes byggemulig-
heder. Denne forskel beror dog på, at er-
hvervsområdet pt. ikke indeholder bygninger 
på 10,5 m, og at den eksisterende bebyggelse 
er tilbagetrukket fra E45. 
Med udgangspunkt i ovenstående vurderes 
planforslagenes byggemuligheder ikke at med-
føre væsentlige forandringer af den rumlige 
oplevelse, da bebyggelsen i volumen ikke afvi-
ger fra den eksisterende tilladte bebyggelse i 
erhvervsområdet. 

 

9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ingen registreringer 

− 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 Der findes en bevaringsværdig bygning med 
bevaringsværdig 3 inden for lokalplanområdet. 
Realisering af lokalplanen forudsætter, at byg-
ningen nedrives. 
En nedrivning vurderes ikke at påvirke miljøet 
væsentligt. 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registreringer 
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Opsamling / Konklusion  
 

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

 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 9 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører separering af 5 oplande i Sæby Syd. 

Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for 5 afgrænsede områder i Sæby 
Syd fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til sepa-
ratkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Regnvandet fra de 
nye separatkloakerede områder udledes til eksisterende regnvandsudløb i Kattegat. 
Spildevandet fra de nyseparerede områder ledes til Sæby Renseanlæg. 

Separeringsprojekterne forventes afsluttet i 2016. 

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af 
Planer og Programmer. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 3. 

 

 BEHANDLING OG VEDTAGELSE 

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

Spildevandsplantillæg nr. 9 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

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

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

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

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

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

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 

http://www.frederikshavn.dk/
mailto:post@frederikshavn.dk
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1 BAGGRUND 

 
I den sydlige del af Sæby ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune 
at gennemføre en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er plan-
lagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsy-
stem. Baggrunden herfor er bl.a.: 

• I området findes enkelte oplande, der endnu ikke er separeret. 

• Separering af kloaksystemet i disse områder giver væsentlige forbedringer af 
vandmiljøet, idet man ”erstatter” aflastninger af opspædt spildevand fra overløbs-
bygværker med en separat regnvandsudledning. Herved reduceres de forure-
nende stofmængder betragteligt, herunder næringsstoffer, organisk stof, bakterier 
og virus.  

• Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spilde-
vand i separate systemer.  

• Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdi-
mensioneres i forhold til en forøget regnintensitet.  
Den nye regnvands- og spildevandskloak vil opfylde kravene til dimensionering 
beskrevet i den gældende spildevandsplan. 

• Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en for-
bedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemika-
lieforbrug samt mere stabil anlægsstyring. 

Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i områ-
derne, er der valgt et udledningspunkt i eksisterende udløbsledning. 

Med baggrund i de konkrete problemstillinger har Frederikshavn Forsyning og Frederiks-
havn Kommune skitseret projekter for separering og udledning af regnvand – se teg-
ningsbilag T.01.  

Projektet omfatter: 

Separering af flg. oplande: 

SB05, Rosengyden 

SB19, Jernbane Allé 

SB07, Vinkelvej 

SE02, Søvangsvej 

SB14, Rosenvænget 

 

Områderne SB05, SB19 og SB14 (en del af SB14 overgår til SE02), der skal separeres 
og afledes til SB21RU01, omfatter samlet set et ca. 4,2 ha stort eksisterende fælleskloa-
keret område som vist på tegning T.01.  

Området SB07, der skal separeres og afledes til SB25RU01, omfatter samlet set et ca. 
0,7 ha stort eksisterende fælleskloakeret område som vist på tegning T.01.  

Område SE02 (en del af SE02 bliver overført til SE03), der skal separeres og afledes til 
SE04RU01, omfatter samlet set et ca. 4,1 ha stort eksisterende fælleskloakeret område 
som vist på tegning T.01. 

Områderne anvendes primært til boligområde, og der er ingen større eller forurenende 
industrier. 
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2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 

 

2.1 LOVGIVNING

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Love: 

o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19.november 2015 (Miljøbeskyttelsesloven). 

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

o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 
1531 af 8. december 2015 (Miljømålsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015. 

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

o Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (LBK nr. 1616 af 10-12-2015) og bekendtgørelse af lov om 
vandløb (LBK nr. 1579 af 8-12-2015). 

Bekendtgørelser: 

o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 153 af 25. 
februar 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen). 

Vejledninger: 

o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,  
Vejledning nr. 5 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). 

o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsens vejl. nr. 3 af 1. januar 2001. 

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

o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejl. af 01-06-2006 om miljøvurdering af planer og pro-
grammer 

Planer: 

o Vandplan 2009-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 – vanddistrikt Jylland og Fyn 

o Frederikshavn Kommunes Vandhandleplan 2015, april 2015 
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3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT

 

Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan 2012-2016 gælder 
følgende: 

o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører  
spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf. Miljøbeskyttelses-
lovens § 28, stk. 3. 

o Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kom-
munalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunal-
bestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbe-
skyttelseslovens § 28, stk. 4. 

o Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når 
afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, jf. Mil-
jøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.  

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er 
grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem luk-
kede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. spildevandsbekendtgø-
relsens § 12. 

o Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, 
der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsy-
ningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at 
opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester ud-
føre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt. 

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand 
afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Vand fra omfangsdræn omkring 
bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt 
drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.  

 

Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spilde-
vandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljø-
beskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende: 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og 
fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændrin-
ger ved tilsluttede anlæg. 

Et påbud efter lovens § 30 skal altid varsles efter lovens § 75. Modtageren af påbuddet bør opfor-
dres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og 
ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning.  

Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssyste-
met, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede 
anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunal-
bestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af 
stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af 
spildevandet i området. 
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4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING 

 

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

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

De planlagte områder er ikke omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse eller fredning. 

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af den gældende kommuneplan 2015. 
Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

4.3 LOKALPLAN

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af gældende lokalplaner. Det vurderes, 
at tillægget er i overensstemmelse med disse. 

4.4 VANDPLAN 2009-2015

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

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

Når der gives tilladelse til nye/udvidede udledninger til vandområder er der beskrevet nogle ret-
ningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager 
udgangspunkt i. Disse retningslinjer vil være udgangspunktet for miljømyndighedens vurdering af 
den nye regnvandsudledning via eksisterende udløb.  

 

4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

I ”Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014” er det beskrevet, at Danmark i fremtiden 
får et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme 
vejrhændelser. 

Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der kan forventes 
mere nedbør, især om vinteren. Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i 
mange områder må der forventes ændringer i grundvandsstanden. 

5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR

I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og 
regnvand i området. 
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5.1 SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

 

Nedenfor ses oplandsplan fra spildevandsplan 2012-2016 for det berørte område. 

For alle oplande gælder, at afledning af regn- og spildevand sker i fællesledning til Sæby Rensean-
læg med overløb i SE02FU01 til Kattegat. 

 

Figur 1: Kortbilag fra Spildevandsplan 2012-2016 for udsnit af Sæby 

 

I bilag 1 og bilag 2 ses opdaterede oplands- og udløbsskemaer. I skemaerne er nye og ændrede 
data i forhold til Spildevandsplan 2012-2016. 

5.2 ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 

Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for de ovenstående kloakoplande 
fra fælleskloak til separatkloak. Samtidigt ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplan-
dene, således de afspejler den fremtidige afledningsstruktur. 

AFLEDNING AF REGNVAND 

 Regnvand fra kloakoplandene SB05 Rosengyden, SB19 Jernbane Allé og SB14 Rosen-
vænget vil blive afledt til eksisterende separat regnvandsudløb SB21RU01. 

 Regnvandet fra kloakopland SB07 Vinkelvej vil blive afledt til eksisterende separat regn-
vandsudløb SB25RU01. 

 Regnvand fra SE02 Søvangsvej vil blive afledt til eksisterende separat regnvandsudløb 
SE04RU01. 
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SB14 
 

SE04RU
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Figur 2 : Oplande der berøres af dette tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 (gule med stiplet grøn) 

 

AFLEDNING AF SPILDEVAND 

Spildevandet fra samtlige kloakoplande vil fremadrettet blive afledt til Sæby Renseanlæg via det 
eksisterende spildevandssystem.  

 

5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

Jf. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandene til fælleskloak med 
aflastning til udløb SE02FU01. 

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 

Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i området. Fællesvand, 
der i dag løber til Sæby Renseanlæg og aflaster til SE02FU01, vil blive separeret, og spildevand vil 
løbe til Sæbe Renseanlæg via eksisterende spildevandskloak. Regnvand, der også løber til Sæby 
Renseanlæg i normalsituationen, vil i fremtiden ledes direkte til udledning i SB21RU01, SE04RU01 
og SB25RU01. Hermed sker der ikke nødoverløb af opspædet spildevand fra området fremadret-
tet. 

 

I områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres fra fælles til separatkloak, tilsluttes følgende til det 
nye regnvandssystem: tagvand fra bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte grun-
de, evt. drænvand fra omfangsdræn omkring de enkelte bygninger samt vejvand fra vejene i områ-
det. 
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For at sikre optimal drift reduceres sandmængderne til regnvandssystemet ved at der etablereres 
sandfangsbrønde på regnvandsstikkene til alle ejendomme. Ligeledes etableres alle rendestens-
brønde i vejarealer med sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem, 
passerer således et sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stof-
fer. 

De udledte stofmængder fra de berørte kloakoplande i den sydlige del af Sæby i hhv. Spilde-

vandsplan 2012-2016 og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i nedenstående tabeller. 

For udløbene SE04RU01 og SE02FU01 er det kun inputtet fra de berørte oplande der er angivet. 

 

 

 

 

 

 

 

Data er beregnet i forbindelse med dette spildevandsplantillæg. 

 

Nærværende tillæg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskelle i udledte mængder mellem status (spildevandsplan) og plan (nærværende tillæg) 

Parameter Før Efter Ændring Procentvis ændring 

BOD5 

(kg/år) 

489 508 +19 + 4% 

Total-N 

(kg/år) 

204 203 -1 - 0,5% 

Total-P 

(kg/år) 

50,9 50,8 -0,1 - 0,2% 

 

Af tabellen ses, at der sker en minimal reduktion i belastningen med Total-N og Total-P og en lille 

forøgelse i belastningen af BOD5.  

I ovenstående er ikke medtaget, at der sker en reduktion i udledningen fra renseanlægget. 

 

I bilag 2 ses de opdaterede data for de regnbetingede udløb, som berøres af dette tillæg. 

  

Recipient Udløb Sted Nød-
overløb 
(stk/år) 

Vand-
mængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 

(kg/år) 
Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat SB21RU01 Ved minibyen 0 65524 328 131 32,8 
Kattegat SB25RU01 Sæby havn 0 10770 54 22 5,4 
Kattegat SE04RU01 Syd for 

Søvangsbæk 
0     

Kattegat SE02FU01 Havledning 14 5270 107 51 12,7 
        
Sum i alt     489 204 50,9 

Recipient Udløb Sted Nød-
overløb 
(stk/år) 

Vand-
mængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 

(kg/år) 
Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat SB21RU01 Ved minibyen 0 86015 430 172 43 
Kattegat SB25RU01 Sæby havn 0 11541 58 23 5,8 
Kattegat SE04RU01 Syd for 

Søvangsbæk 
0 4819 20 8 2,0 

Kattegat SE02FU01 Havledning 0 0 0 0 0 
        
Sum i alt     508 203 50,8 
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5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG 

I forbindelse med udførelsen af dette tillæg, skal der ikke etableres spildevandstekniske anlæg. 

 

 

 

 

6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER

Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i vejarealer.  Ingen ejendomme, forventes at skulle 
afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spil-
devandsplan tillægget. 
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7 ØKONOMI OG TIDSPLAN 

Projektet forventes udført efter følgende overordnede tidsplan. 

• Alle de nævnte er planlagt til udførelse i 2016 

Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private 
lodsejere afholder udgifterne til separering af de private kloaksystemer. 

 

 

Vedtagelsespåtegning 

 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2016. 

 

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2016.  

 

 

 

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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BILAG 1: Oplandsskemaer  

Spildevandsplan 2012-2016 

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ ansøgning om 

udledningstilladelser.  

Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Sæby (status): 

Delop-
land 

Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

SB05 1,1 0,4 Fælles 52 994 0 349 51 685 52 2028 SE02FU01  

SB19 1,1 0,35 Fælles 49 937 1 11 51 483 50 1431 SE02FU01  

SB07 0,7 0,3 Fælles 50 955 0 0 51 487 50 1442 SE02FU01  

SE02 8,7 0,25 Fælles 130 2.475 44 830 51 1686 174 4991 SE02FU01  

SB14 2,9 0,3 Fælles 161 3.063 3 61 51 1593 164 4717 SE02FU01  

 

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

om udledningstilladelse.  

  



Nærværende spildevandsplantillæg 

I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om 

udledningstilladelse. 

Sæby (plan): 

Delop-
land 

Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

SB05 1,1 0,4 Separat 52 994 0 349 5 67 52 1410 SB21RU01  

SB19 1,1 0,35 Separat 49 937 1 11 5 47 50 995 SB21RU01  

SB07 0,7 0,3 Separat 50 955 0 0 5 48 50 1003 SB25RU01  

SE02 8,7 0,25 Separat 130 2.475 44 830 5 165 174 3470 SE04RU01  

SB14 2,9 0,3 Separat 161 3.063 3 61 5 156 164 3280 SB21RU01  

 

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningstilladelse. 
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BILAG 2: Udløbsskemaer  

Spildevandsplan 2012-2016 

I tabel 1 fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.  Data i tabel 1 

stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune. Der er rettet på BOD koncentrationen fra 6 mg/l til 5 mg/l i 

forhold til den gældende spildevandsplan. Denne ændring blev generelt foretaget i forbindelse med indberetning til PULS. 

Kattegat (status-situation): 

Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata 

Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. 
areal 

Qa Qt+i Over-
løb 

Vand-
mængde 

BOD Total-N Total-P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s) (l/s) antal/
år 

(m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

SE02FU01 OV B+R 2.550  SB04, SB05, 
SB07, SB08, 
SB03, SE02, 
SB16, SB19, 
ØR01, SB14, 
SB15, SB26, 
SB27, SB12, 
SB10, SB28 

37,6 10,1 320 1,4 14 37.349 754 361 90,3 

SB21RU0
1 

SR    SB09, SB17, 
SB18, SB06, 
SB13, SB21 

33,6 13,4   0 65.524 328 131 32,8 

SB25RU0
1 

SR    SB25 9,2 2,2   0 10.770 54 22 5,4 

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

  



 

Nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningstilladelse 

Kattegat (plan): 

Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata 

Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. 
areal 

Qa Qt+i Over-
løb 

Vand-
mængde 

BOD Total-N Total-P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s) (l/s) antal/
år 

(m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

SE02FU01 OV B+R 2.550 S+P SB04, SB08, 
SB03, SB16, 
ØR01, SB15, 
SB26, SB12,  

15,6 3,0 320 0,4 13 39.228 846 338 84,6 

SB21RU01 SR   S+P SB03, SB19, 
SB06, 
SB14, SB17, 
SB18, 
SB27, SB05, 
SB09, 
SB13, SB21, 
SB10 

48,6 17,6   0 86.015 430 172 43,0 

SB25RU01 SR   S+P SB25, SB07 9,8 2,4   0 11.541 58 23 5,8 

SE04RU01 SR   P SE04, SE02 49,9 10,0   0 48.914 245 98 24,5 

Tabel 2: Regnbetingede udløb der ændres som følge af nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningtilladelse. 
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 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: 
 
Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5 op-
lande i Sæby Syd. 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra 1. marts 2016 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: JECR 
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 

Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen ændrer kloakeringsprin-
cippet for 5 afgrænsede områder i Sæby Syd fra fællesklo-
ak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssy-
stem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i 
hvert sit ledningssystem). 

Regnvandet fra de nye separatkloakerede områder udledes 
til eksisterende regnvandsudløb i Kattegat. Spildevandet fra 
de ny separerede områder ledes til Sæby Renseanlæg. 

Ændringen af afledningsprincipperne vurderes at medføre 
anlægsarbejder i byzoner og således omfattet af lovens 
bilag 4 nr. 10, pkt. b, men vurderes, at være omfattet af 
lovens §3, stk. 2, idet tillægget fastlægger anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan og samtidig indeholder min-
dre ændringer i sådanne planer eller programmer, hvorefter 
der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis de må 
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Dette 
vil blive vurderet via denne miljøscreening. 

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

(NATUR) 

Nej 

Pga. afstand. 

 

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) 

 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 

 

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 det planlagte projekt. 

 Trafik 0 VEJ Ingen påvirkning 

 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 Ændring af kloakeringsprincippet for 5 afgræn-
sede områder i Sæby Syd vurderes ikke at 
påvirke Sæby bys funktion, herunder service-
niveau, bymiljø eller bynatur. 

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

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet 

 Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet 
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3. Jordbund 

 Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Ingen påvirkning 

 Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Dele af de planlagte områder er beliggende i 
områder der er klassificeret, jf. Lov om forure-
net jord. Reglerne om jordflytning skal følges. 

 Risiko for jordforurening 0 MILJØ Den planlagte kloakering af området vurderes 
ikke at udgøre risiko for jordforurening. 

 Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Dele af de planlagte områder er beliggende i 
områder der er klassificeret, jf. Lov om forure-
net jord. Reglerne om jordflytning skal følges. 

 Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet 

 

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 Overfladevandet forventes at kunne afledes 
lokalt. Afledning af regn- og spildevand sker i 
dag via fællesledning til Sæby Renseanlæg 
med overløb til Kattegat. 

Med projektet separeres regn og spildevand 
således at regnvand fra de berørte områder 
udledes via 3 eksisterende udløb med en mo-
derat større belastning af Kattegat til følge. 

Regnvandsbelastningen på renseanlægget 
reduceres, hvilket medfører en forbedret spil-
devandsrensning. 

Samlet set vurderes projektet at reducere be-
lastningen af Kattegat. 

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

0 MILJØ Vandkvaliteten vurderes ikke at blive påvirket i 
negativ retning. 

4.2 Grundvand  

 Nedsivning 0 MILJØ Overfladevandet og tagvand fra områdets 
ejendomme bortledes via ny regnvandskloak. 
Nedsivning ikke relevant. 

 Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ikke ændringer i grundvands-
mængde eller grundvandskvalitet. Der er ingen 
drikkevandsinteresser i områderne. 

4.3 Spildevand  

 Ændring i spildevand 0 MILJØ I forhold til den nuværende anvendelse vil 
mængden af spildevand blive reduceret som 
følge af at regnvandet skilles fra. 
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5. Luft 

 Udledning til luften 0 MILJØ Ingen ændringer 

 Luft- og støvgener 0 MILJØ Ingen ændringer 

 Ændring i Luftkvalitet, herunder 
udledning, luft- og støvgener 

0 MILJØ Ingen ændringer 

 Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Ingen ændringer 

 

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 planen. 

Det vurderes ikke at være nødvendigt med 
særlige tilpasninger til forventede klimaæn-
dringer. 

 

7. Materielle goder 

 Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0/+1 PLAN Ved en fornyelse af kloaksystemet i Sæby Syd 
med separering af regnvand og spildevand 
forventes forbedringer af vandmiljøet, lige så-
vel som risikoen for kælderoversvømmelser 
minimeres. Separatsystemet medvirker samti-
dig til klimasikring som følge af, at regnvands-
systemet opdimensioneres i forhold til en for-
øget regn intensitet. 

Der er således en forventning om, at det nye 
kloaksystem vil give en positiv påvirkning af de 
materielle goder. 
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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 Området for ændring af kloaksystemet er om-
fattet af Kommuneplan 2015 og gældende 
lokalplaner. Områderne anvendes primært til 
boligområder uden større eller forurenende 
industrier. 

Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke den i planlægningen fastlagte 
arealanvendelse. 

 Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion (fx geologi-
ske beskyttelsesområder eller rim-
mer 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 Tillægget til spildevandsplanen omfatter alle-
rede planlagte boligområder i Sæby og påvir-
ker derfor ikke arealanvendelsen i det åbne 
land. 

 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 

Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke den rumlige oplevelse af Sæby. 
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9. Kulturarv 

 Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0/-1 PLAN Der er registreret et større kulturarvsareal om-
kring Algade og Strandgade i Sæby, som klo-
akopland SB07 Vinkelvej berører mod syd. 

Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interes-
seområde med skjulte fortidsminder. I kultur-
arvsarealet findes fredede bygninger og ikke 
fredede fortidsminder, og der er en forventning 
om, at der er skjulte fortidsminder. 

Såfremt der under anlægsarbejdet til kloakop-
land SB07træffes spor af fortidsminder, skal 
arbejdet standses og fundet anmeldes til Kul-
turstyrelsen, jf. museumsloven. 

 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 påvirkning 

Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer. 

 Arkæologiske spor 0 PLAN Se bemærkning ved kulhistoriske helheder. 

 Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen påvirkning 

Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke historiske bygninger og min-
desmærker. 

 Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registrering 

Ifølge Kommuneplan 2015 findes der ingen 
særligt værdifulde landskaber i Sæby Syd. 

 

Opsamling / Konklusion 

 

Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at bli-
ve påvirket af planforslaget. Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 

 

 



Bilagsforside

Dokument Navn: Forslag- tillæg 10  - Separering af del af Chr Rhuus Vej -

Sæby.pdf

Dokument Titel: Forslag- tillæg 10  - Separering af del af Chr Rhuus Vej -

Sæby

Dokument ID: 1283676

Placering: Geosager/Spildevandsplanlægning -Tillæg nr. 10 til 

spildevandsplan Sæby/Dokumenter

Dagsordens titel Forslag - Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes 

spildevandsplan 2012-2016 - separering af del af Chr. 

Rhuus Vej i Sæby

Dagsordenspunkt nr 4

Appendix nr 1



Relaterede Dokumenter: 3



 

 

 

 

  

Tillæg nr. 10 til  

Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 

Frederikshavn Kommune  

 

 

 

Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby 



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 
 
Udgiver: Frederikshavn Kommune 
 Teknisk Forvaltning 
  
Udgivelsesår: 2016 
 
Titel: Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 

2012-2016 – Separering af del af 
Chr. Rhuus Vej i Sæby 
 

Tekst og layout: Frederikshavn Kommune,  
 Frederikshavn Forsyning A/S 
  
 
Kort og grafik: Frederikshavn Kommune 
 
Tryk: Frederikshavn Kommune 
 Teknisk Forvaltning 
 
Oplag: 1 eksemplar 
 
Vedtaget: ??.??.2016 

 



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 

 

 

3 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

FORORD ................................................................................................ 4 

BEHANDLING OG VEDTAGELSE ....................................................... 4 

1 BAGGRUND .................................................................................. 5 

2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG .................................... 6 
2.1 Lovgivning .................................................................................... 6 

3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT .................................................. 7 

4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING ...................................... 8 
4.1 Strandbeskyttelse, naturbeskyttelse og fredning ........................... 8 

4.2 Kommuneplan 2015...................................................................... 8 

4.3 Lokalplan ...................................................................................... 8 

4.4 Vandplan 2009-2015 .................................................................... 8 

4.5 Klimatilpasningsplan 2014 ............................................................ 8 

5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR ........ 8 
5.1 Spildevandsplan 2012-2016 ......................................................... 9 

5.2 Ændringer som følge af nærværende tillæg .................................. 9 

5.3 Udledninger fra regnbetingede udløb ...........................................10 

5.4 Planlagte spildevandstekniske anlæg ..........................................10 

6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER .......... 10 

7 ØKONOMI OG TIDSPLAN .......................................................... 11 

 

 

 

BILAGFORTEGNELSE 

Bilag 1: Oplandsskema for kloakopland 

Bilag 2: Miljøscreening 

 

 

TEGNINGSFORTEGNELSE 

T.01 Spildevandsplankort for tillæg nr. 10 vedr. separering af del af Chr. Rhuus 
Vej og Mygindsvej i Sæby, 1:5.000. 

 

 

  



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 

 

 

4 
 

 FORORD

 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 10 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby. 

Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for del af Chr. Rhuus Vej i Sæby 
fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til separat-
kloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Idet der ikke er sepa-
reret i nedstrøms områder, samles det separerede vand i fællessystemet i brønd 
AD1320F. 

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af 
Planer og Programmer. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 2. 

 

 BEHANDLING OG VEDTAGELSE 

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

Spildevandsplantillæg nr. 10 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

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

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

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

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

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

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 

http://www.frederikshavn.dk/
mailto:post@frederikshavn.dk
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1 BAGGRUND 

 
I Chr. Rhuus Vejs nordlige ende er tilstanden af fællessystemet så dårlig, at en lednings-
udskiftning er nødvendig. Derudover er ejendommene i den nordlige ende af Mygindsvej 
i dag serviceret fra Chr. Rhuus Vej, over privat grund. Dette er grunden til, at Frederiks-
havn Forsyning og Frederikshavn Kommune ønsker at forbedre kloaksystemerne. For-
nyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fælles-
system ændres til et nyt separatsystem. Baggrunden herfor er bl.a.: 

• Det er et ældre nedslidt kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer.  

• Det bliver muligt at aflede regn- og spildevand fra Mygindsvej til ledningssystem i 
vejarealer. 

• Området er forberedt for fremtidige ændringer af kloaksystemerne nedstrøms, så-
ledes af en separering i de nedstrøms områder vil have en strakseffekt for det i 
dette tillæg, omtalte område (opland SA22, Sæby) 

 

Med baggrund i de konkrete problemstillinger har Frederikshavn Forsyning og Frederiks-
havn Kommune skitseret projekter for separering og udledning af regnvand – se teg-
ningsbilag T.01.  

Projektet omfatter:  

Separering af flg. opland: 

SA22 

 

Området, der skal separeres, omfatter et ca. 2,1 ha stort eksisterende fælleskloakeret 
område som vist på tegning T.01. (tidligere en del at SA08, som er 43,8 ha) 

Oplandet har jf. spildevandsplanen en befæstelsesgrad på 25%. 

 

Områderne anvendes primært til boligområde, og der er ingen større eller forurenende 
industrier. 
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2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 

 

2.1 LOVGIVNING

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Love: 

o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19.november 2015 (Miljøbeskyttelsesloven). 

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

o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 
1531 af 8. december 2015 (Miljømålsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015. 

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

o Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (LBK nr. 1616 af 10-12-2015) og bekendtgørelse af lov om 
vandløb (LBK nr. 1579 af 8-12-2015). 

Bekendtgørelser: 

o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 153 af 25. 
februar 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen). 

Vejledninger: 

o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,  
Vejledning nr. 5 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). 

o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsens vejl. nr. 3 af 1. januar 2001. 

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

o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejl. af 01-06-2006 om miljøvurdering af planer og pro-
grammer 

Planer: 

o Vandplan 2009-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 – vanddistrikt Jylland og Fyn 

o Frederikshavn Kommunes Vandhandleplan 2015, april 2015 
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3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT

 

Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan 2012-2016 gælder 
følgende: 

o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører  
spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf. Miljøbeskyttelses-
lovens § 28, stk. 3. 

o Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kom-
munalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunal-
bestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbe-
skyttelseslovens § 28, stk. 4. 

o Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når 
afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, jf. Mil-
jøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.  

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er 
grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem luk-
kede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbekendtgø-
relsens § 12. 

o Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, 
der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsy-
ningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at 
opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester ud-
føre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt. 

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand 
afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Vand fra omfangsdræn omkring 
bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt 
drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.  

 

Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spilde-
vandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljø-
beskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende: 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og 
fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændrin-
ger ved tilsluttede anlæg. 

Et påbud efter lovens § 30 skal altid varsles efter lovens § 75. Modtageren af påbuddet bør opfor-
dres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og 
ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning.  

Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssyste-
met, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede 
anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunal-
bestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af 
stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af 
spildevandet i området. 
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4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING 

 

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

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

 
De planlagte områder er ikke omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse eller fredning. 

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af den gældende kommuneplan 2015. 
Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

4.3 LOKALPLAN

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af gældende lokalplaner. Det vurderes, 
at tillægget er i overensstemmelse med disse. 

4.4 VANDPLAN 2009-2015

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

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

Når der gives tilladelse til nye/udvidede udledninger til vandområder er der beskrevet nogle ret-
ningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager 
udgangspunkt i. Disse retningslinjer vil være udgangspunktet for miljømyndighedens vurdering af 
den nye regnvandsudledning via eksisterende udløb.  

 

4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

I Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014 er det beskrevet, at Danmark i fremtiden får 
et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbe-
givenheder. 

Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der kan forventes 
mere nedbør, især om vinteren. Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i 
mange områder må der forventes ændringer i grundvandsstanden. 

 

 

5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR

 

I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og 
regnvand i området. 
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5.1 SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

Oplandsplan fra spildevandsplan 2012-2016 

 

I bilag 1 ses opdaterede data for opland SA22 jf. dette tillæg til spildevandsplan. 

5.2 ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 

Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for kloakopland SA22 fra fælles-
kloak til separatkloak. Samtidigt ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, så-
ledes de afspejler den fremtidige afledningsstruktur. 

AFLEDNING AF REGNVAND 

Regnvand løber i separat regnvandsledning til brønd AD1320F, hvor det igen løber i fællessystem. 

 

SA08 
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AFLEDNING AF SPILDEVAND 

Spildevandet fra kloakoplandet vil blive afledt til Sæby Renseanlæg via det eksisterende fællessy-
stem.  

5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

I spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra opland SA08 i Sæby til fælleskloak 
med aflastning til udløb SB08FU01. 

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 

Idet spildevand og regnvand samles i fællesledning nedstrøms, er der ingen ændring af regnbetin-
gede udløb. 

I områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres fra fælles- til separatkloak, tilsluttes følgende til 
det nye regnvandssystem: tagvand fra bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte 
grunde, evt. drænvand fra omfangsdræn omkring de enkelte bygninger samt vejvand fra vejene i 
området. 

For at reducere sandmængderne i systemet vil der blive etablereret sandfangsbrønde på regn-
vandsstikkene til alle ejendomme. Ligeledes etableres alle rendestensbrønde i vejarealer med 
sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem, passerer således et 
sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stoffer i fællessystemet 
nedstrøms. 

De udledte stofmængder fra det berørte kloakopland i den nordlige del af Sæby i hhv. Spilde-

vandsplan 2012-2016 og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i nedenstående tabel: 

Disse data er identiske med data i spildevandsplan 2012-2016 da der ikke ændres på mængder og 

udløb. 

Spildevandsplan 2012-2016 samt tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2016: 

 

I
 
b
i
l
a 

Data for de regnbetingede udløb,  er uændret og berøres ikke af dette tillæg 

 

 

5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG 

I forbindelse med dette tillæg skal der ikke etableres spildevandstekniske anlæg. 

 

 

6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER

Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i vejarealer.  Ingen ejendomme, forventes at skulle 
afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spil-
devandsplan tillægget. 

Recipient Udløb Sted Nød-
overløb 
(stk/år) 

Vand-
mængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 

(kg/år) 
Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Sæby Å SA08FU01  7 11.834 148 57 14,2 
        
Sum i alt   7 11.834 148 57 14,2 
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7 ØKONOMI OG TIDSPLAN 

Projektet forventes udført efter følgende overordnede tidsplan. 

 

• Alle de nævnte separeringer er planlagt til udførelse i 2016. 

Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private 
lodsejere afholder udgifterne til separering af de private kloaksystemer. 

 

 

Vedtagelsespåtegning 

 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2016. 

 

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2016.  

 

 

 

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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BILAG 1: Oplandsskemaer  

Spildevandsplan 2012-2016 

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Sæby (status): 

Delop-
land 

Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

SA22 2,1 0,25 Fælles 75 1.428 0 0 51 728 75 2.156 SA08FU01  

 

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

  



Nærværende spildevandsplantillæg 

I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

 Sæby (plan): 

Delop-
land 

Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

SA22 2,1 0,25 Regnvand 65 1.154 0 0 5 58 65 1.212 SA08FU01  

 

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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 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: 
 
Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - Separering af del af 
Chr. Rhuus Vej i Sæby 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra 1. marts 2016 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: JECR 
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 

Tillæg nr. 10 til spildevandsplanen ændrer kloakeringsprin-
cippet for del af Chr. Rhuus Vej i Sæby fra fælleskloak 
(hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) 
til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit 
ledningssystem). 

Ændringen af kloakeringsprincippet vurderes at medføre 
anlægsarbejder i byzoner og således omfattet af lovens 
bilag 4 nr. 10, pkt. b, men vurderes, at være omfattet af 
lovens §3, stk. 2, idet tillægget fastlægger anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan og samtidig indeholder min-
dre ændringer i sådanne planer eller programmer, hvorefter 
der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis de må 
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Dette 
vil blive vurderet via denne miljøscreening. 

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

(NATUR)  

Nej 

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 1 km nordøst for 
planområdet. 

 

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) 

 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 

 

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 det planlagte projekt.  

 

 Trafik 0 VEJ Ingen påvirkning (bortset fra under arbejdet). 

 Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen påvirkning (bortset fra under arbejdet). 

 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 herunder 
bynatur  

0 PLAN Ændring af kloakeringsprincippet for del af 
Chr. Rhuus Vej i Sæby vurderes ikke at påvir-
ke Sæby bys funktion, herunder serviceniveau, 
bymiljø eller bynatur. 

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

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet  

 

 Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet  
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3. Jordbund 

 Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Ingen påvirkning  

 

 Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Dele af de planlagte områder er beliggende i 
områder der er klassificeret, jf. Lov om forure-
net jord. Reglerne om jordflytning skal følges.  

 Risiko for jordforurening 0 MILJØ Den planlagte kloakering af området vurderes 
ikke at udgøre risiko for jordforurening. 

 Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Dele af de planlagte områder er beliggende i 
områder der er klassificeret, jf. Lov om forure-
net jord. Reglerne om jordflytning skal følges 

 Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet  

 

 

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 Overfladevandet forventes at kunne afledes 
lokalt. Afledning af regn- og spildevand sker i 
dag via fællesledning til Sæby Renseanlæg 
med overløb til Kattegat.  
Med projektet separeres regn og spildevand i 
området, men samles igen i fællesledning til 
Sæby Renseanlæg.  
Projektet giver ikke anledning til ændringer af 
afledningen af overfladevand. 

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

0 MILJØ Vandkvaliteten vurderes ikke at blive påvirket i 
negativ retning.  

 

4.2 Grundvand  

 Nedsivning 0 MILJØ Overfladevandet og tagvand fra områdets 
ejendomme bortledes via ny regnvandskloak. 
Nedsivning ikke relevant. 

 Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ikke ændringer i grundvands-
mængde eller grundvandskvalitet. Der er ingen 
drikkevandsinteresser i områderne.  

4.3 Spildevand  

 Ændring i spildevand 0 MILJØ Uændret. 

 

5. Luft 

 Udledning til luften 0 MILJØ Ingen ændringer  

 Luft- og støvgener 0 MILJØ Ingen ændringer  

 Ændring i Luftkvalitet, herunder 
udledning, luft- og støvgener 

0 MILJØ Ingen ændringer  

 Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Ingen ændringer  
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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 planen.  
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 

 

8. Landskab 

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

0 PLAN Området for ændring af kloaksystemet er om-
fattet af Kommuneplan 2015 og gældende 
lokalplan SAE.BP1. Området anvendes pri-
mært til boligområde uden større eller forure-
nende industrier. 

Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke den i planlægningen fastlagte 
arealanvendelse. 

 Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion (fx geologi-
ske beskyttelsesområder eller rim-
mer 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 Tillægget til spildevandsplanen omfatter et 
allerede planlagt boligområde i Sæby og påvir-
ker derfor ikke arealanvendelsen i det åbne 
land. 

 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 

Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke den rumlige oplevelse af Sæby. 
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9. Kulturarv 

 Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ingen registrering 

Såfremt der under anlægsarbejdet til kloakop-
land SA22 træffes spor af fortidsminder, skal 
arbejdet standses og fundet anmeldes til Kul-
turstyrelsen, jf. museumsloven. 

 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 påvirkning 

Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer. 

 Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registrering 

Såfremt der under anlægsarbejdet til kloakop-
land SA22 træffes spor af fortidsminder, skal 
arbejdet standses og fundet anmeldes til Kul-
turstyrelsen, jf. museumsloven. 

 Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen påvirkning 

Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsa-
geligt medføre ledningsanlæg under terræn og 
indenfor eksisterende vejanlæg og vurderes 
ikke at påvirke historiske bygninger og min-
desmærker. 

 Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registrering 

Ifølge Kommuneplan 2015 findes der ingen 
særligt værdifulde landskaber i området. 

 

Opsamling / Konklusion 

 

Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at bli-
ve påvirket af planforslaget. Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 
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Lokalplan  SKA.O.05.24.01● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre en omlægning af 
ankomstforhold i forbindelse med Skagens Fyr, samt at fastlægge retningslinjer 
for Fyranlæggets fremtidige funktioner som offentlig tilgængeligt naturformid-
lingssted. Forbedringer af de landskabelige og visuelle forhold omkring fyret,  
genskabelse af natur/afblæsningsflade foran fyret, bevaring af vigtig bygnings-
arv og sikring af god funktionalitet og tilgængeligehed til bygningsanlægget er 
de vigtigste bevæggrunde for forandringerne og retningslinjerne i denne lokal-
plan.

Lokalplanen har været fremlagt som forslag i offentlig debat i perioden fra den 
1. februar 2016 til den 28. marts 2016. Høringsperioden har ikke givet anledning 
tl ændringer i planen, men præciseret nogle  overordnede forhold, herunder   
vedr. skiltning mv. til statsvejen. 
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Lokalplan  SKA.O.05.24.01● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter 
forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor 
området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealan-
vendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. 
Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der 
må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må 
bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parke-
ringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Så-
danne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforan-
staltninger eller tilslutning til fællesanlæg.

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

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

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægs-
arbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre 
større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlæg-
ning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker 
også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, 
der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den lø-
bende 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 fast-
lagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommune-
planen, 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 Plan-
systemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?

En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag

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

kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende områ-
de, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbe-
stemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende 
lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. 
Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscree-
ningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, vedhæftes denne til lokal-
planforslaget.

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

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

ciserer lokalplanens bestemmelser, og
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund

Realdania By og Byg, som er et datterselskab af Realdania, har i 2013 købt Ska-
gens fyr for at fastholde fyrfunktionen og åbne anlægget for offentligheden. 
Frederikshavn Kommune har, på baggrund af en anmodning fra Realdania Byg, 
besluttet få udarbejde en lokalplan vedrørende området omkring Skagen Fyr.

Realdania By og Byg ønkser at udleje ejendommen til Naturstyrelsen, som i sam-
arbejde med Frederikshavns Kommune, Dansk Ornitologisk Forening og Skagen 
Turistforening vil etablere et moderne formidlingscenter i europæisk klasse. 

Skagen Fyr omdannes til et center for fugleobservation og fugletræk, hvor viden 
om fugle formidles og udforskes. Selve fyranlægget skal bevares som en del af 
den bebyggede kulturarv i form af en gennemgribende restaurering af bygnin-
gerne og en omlægning af de eksisterende ankomst og parkeringsforhold.

Lokalplanens formål og indhold

Bygninger og anlæg 

Det fredede fyranlæg er opført i 1858 og betragtes som et af landets fineste og 
mest markante fyr. Selvom de fleste danske fyr er under afvikling, så der ønskes 
her at fastholde fyrfunktionen og dermed de roterende lyskegler henover om-
rådet. Fyranlægget skal forsat være et visuelt pejlemærke.

Anlægget består af fyrtårnet som er forbundet til hovedbygning og fløjbyg-
ninger. Tårnet står på den vestlige side af hovedbygningen, som er i to etager. 
På den østlige side af hovedbygningen er der placeret to fløjbygninger som 
danner en symmetrisk gårdsplads som er åben mod øst. I tilknytning til denne 
gårdsplads er der i terrænet spor efter hegn og have.

Nuværende forhold
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Fyranlægget får en ny funktion og indrettes til et formidlingscenter for fug-
leobservation og fugletræk, og det vil i fremtiden blive et offentligt tilgænge-
ligt sted med aktiviteter året rundt. I hovedhusets stueetage vil der blive indret-
tet en udstilling med et meget højt ambitionsniveau, der forventes at tiltrække 
mange besøgende. Bygningens 1. sal vil blive anvendt til kontor og administra-
tive formål. I den søndre sidebygning indrettes en cafe/restaurant, som forven-
tes at skabe merværdi for stedet og dets mange besøgende. I den nordre side-
bygning indrettes et ringmærkningslokale, hvor denne aktivitet kan formidles 
til publikum. Desuden indrettes et multifunktionelt møderum, som kan være 
udgangspunkt for ture i området med videre.

Fra selve fyrtårnet vil der fortsat være mulighed for at nyde den helt unikke ud-
sigt.

Nærområdet

Landskabet har en afgørende betydning for oplevelsen af fyret og anlægget. 
Landskabsprojektet omkring Skagen Fyr tager udgangspunkt i at opnå en lo-
gisk og enkel sammenhæng mellem bygninger,  landskab og natur.

Fyrets placering i det aksiale og symmetriske anlæg har betydning for helheds-
oplevelsen. 

Fyranlæggets akse er orienteret mod vestsydvest og ligger parallelt med ky-
sten med fronten mod Skagen By. Hovedbygningen modsvares af et åbent 
landskab, vandets horisontlinie og sammen med det store fyrtårn er det den 
helt store skala, som man oplever i dette klare møde. I dag ligger den eksiste-
rende p-plads i dette spændingsfelt og griber forstyrrende ind.

Fyranlæggets østlige side udgøres af de øvrige bygninger i anlægget. Fyrme-
sterboligen, de to sidebygninger, gårdrummet, haven hvori oliehuset ligger so-
litært. Her er skalaen  bragt ned i en mere menneskelig øjenhøjde og med nog-
le skærmende klitter har denne del af anlægget været rammen om det daglige 
liv på kanten af den barske natur. 

Lokalplanen skal sikre en enklere og klarere ankomstsituation når anlægget bli-
ver et offentligt formidlingscenter og der forventes flere besøgende. 

Udgangspunkt for forandringen er at flytte ankomst og parkering til fyrets 
nordside. Herved opnås en bedre integreret og korrekt ankomst til bygningsan-
lægget. Ved at flytte ankomsten til havesiden fjernes parkeringen rundt om fyr-
tårnet og det stærke møde mellem fyrtårn og landskab syd og vest for anlæg-
get bliver helt rent. Fyrtårnet kommer således til at stå direkte ned i naturen.

Parkeringen indpasses i landskabet mellem vejen og Fyranlægget på en næn-
som måde. Parkeringsanlægget og stier optimeres, så det samlede fodaf-
tryk blivere mindre. Parkeringspladsen kommer ikke til at forstyrre udsynet fra 
gårdspladsen. Parkeringspladsen kommer  til at ligge nærmest vejen på siden 
af det aksiale anlæg og aksen friholdes til fordel for et rent møde med naturen 
og landskabet

Den eksisterende parkeringsplads fjernes og afrømmet materiale fra det nye 
udlæg bruges til at reetablere natur omkring fyret. 

Nuværende ankomst 2900 m2

Forslag til ny ankomst 2000 m2
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Adgangsforhold.

Indkørslen til fyret flyttes 150 m mod nordvest ved det foreslåede ankomstom-
råde med busafsætning og cykelparkering. Herfra vil der etableres tilgængelig-
hed til fyrets bygninger, og gårdspladsen vil blive et lægivende ankomstrum,  
hvorfra besøgende kan fordele sig i formidlingscenterets forskellige dele. Syd-
øst for den nye ankomstvej ønskes etableret en buslomme på den eksisterende 
landevej, hvorfra en sti fører til den nye parkeringsplads og ankomst.

Nuværende ankomst 2900 m2

Visualisering af situationsplan efter 
forandring. Ny ankomstvej og parke-
ringsforhold indpasses i terrænet.

Situationsplads efter forandring
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Lokalplanens område

Lokalplanområdet omfatter Skagens Fyrs ejendomme og tilhørende parke-
ringsplads, have og naturområder, som knytter sig til matrikel nr 14t, Skagen 
Markjorder. Lokalplan området  udgør kun den del af matriklen, som ligger øst 
for statsvejen som gennemskærer matriklen. Lokalplanen ligger i landzonen.

Vejdirektoratet er myndighed på landevejen (statsvej).

Vest for landevejen henligger 4/5 dele af matriklen som et naturområde som er 
karakteriseret som en Rimme-doppe landskabstype, som består af lave sand-
rygge og lavninger der følger den fremherskende vindretning. Matriklen følger 
retningen på dette landskabstræk. Dette landskab og denne del af matriklen er 
ikke en del af lokalplanområdet.

Bevoksningen i lokalplanområdet består hovedsageligt af græs og lynghede, 
med partier af mindre buskagtige vækster af havtorn, tjørn, klitrose, pil. 

I selve lokalplanområdet ligger Fyranlægget. Det består af Fyret, Tjeneste bolig 
med to fløjbygninge, der mellem sig danner en skærmet gårdsplads. I tilknyt-
ning hertil, ligger der mod nordøst spor af en større hegnet have.

Da fyranlægget blev etableret var adgangsvejen en lille grusvej langs stranden, 
men landskabets dynamik har flyttet kystlinjen, så anlægget i dag ligger tætte-
re på fyret og vejen er flyttet til nuværende position. Kystenlinjen er i dag sikret 
med stenkastninger/høfder udlagt parallelt med kysten.

Målebordsplade 1842 - 1899

Målebordsplade 1928 - 1940

I dag

Matr. nr. 14e1

Lokaplanens afgrænsning markeret med stiblet linje
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”Skagen Gren er toppen af dansk natur. Med omkring en million gæster om året 
er området en af landets mest folkekære fredninger. Hvor havene mødes, kan 
besøgende på den yderste spids af Skagens Odde stå med den ene fod i Ska-
gerrak og den anden i Kattegat.” Dansk Naturfredningsforening.

Skagens fyr og tilhørende matrikel og dermed også lokalplanens område er 
omfattet af en fredning af Skagens Gren, der trådte i kraft i 2007. Det er et land-
areal på 670 hektar af Skagens Gren og et omliggende havområde på 1.000 
hektar som er fredet i en samlet løsning. Det sikrer naturværdierne til lands og 
såvel som til havs. Udover fredningen er lokalplanen beliggende i et EF habi-
tatområde / Natura 2000.

Skagens fyr er desuden omfattet af bygningsfredning. 

Luftfoto af eksisterende forhold viser, at der ud fra den nuværende parke-
ringsplads går mange trådte stier som afslører et uhensigtsmæssigt slid på 
sårbar natur, udenfor tilsigtede ankomstforhold.
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Fotos af nuværende forhold 
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Parkeringsplads og parkerede biler og busser foran fyret fjernes

Visualiseringer visende fremtidige forhold
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Foto af eks. forhold 
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Ny parkeringsplads indpasses i eksisterende terræn og skjules bag eksisterende bevoksning.

Eksisterende parkeringsplads erstattes af hede og klit

Visualiseringer af fremtidige forhold
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Forslag til indretning af udenomsarealer
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer og hovedstruktur

Området er i dag landzone og der er ingen lokalplan for området før denne.

I forhold til særligt følsomme naturområder udpeget i kommuneplanen er lo-
kalplanområdet omfattet af retningslinjer for særlige landskaber  i Frederiks-
havn Kommune. 

Et af lokalplanens  formål er, at ændre ankomstforholdene til Skagens fyr såle-
des, at ankomstarealerne (vejadgang og parkeringsarealer) opnår en mindre 
påvirkning på miljøet - de fysiske såvel som de visuelle - vurderes lokalplanen 
ikke, at være i uoverenstemmelse med Kommuneplanens retningslinjer.

Kommuneplanens hovedstruktur

Lokalplanens sigte er at skabe endnu bedre sammenhæng med kommunepla-
nens hovedstruktur idet den skal sikre mindre negativ påvirkning af særlige 
landskaber, sørge for tilgængelighed for alle, samt at reducere negativ påvirk-
ning i kystnærhedszonen.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Planområdet er idag uplanlagte landzoneområde og der er således ikke lokal-
planrammer for omrdået . Sideløbende med denne lokalplan udarbejdes derfor 
et tillæg til kommuneplanen nr. 15.16 som udlægger et nyt kommuneplanram-
meomåde SKA.O.05.24  

Klimatilpasningsplan
Det vurderes at der ikke er risiko for oversvømmelse af lokalplanområdet.  Områ-
det er fredet så der er ingen planer for at lave eventuelle indgreb som forhindrer 
oversvømmelse ved et helt særligt højvande scenarie.

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 screenede miljøforhold som vurderes, at blive påviket 
væsentligt af planerne. 

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.

Området ligger indenfor kystnærhedszone.  Lokalplanen  indebærer ingen væ-
sentlige bygningsmæssige udvendige forandringer, men muliggør ændring af 
udenomsarealerne, herunder flytning af ankomstforhold og parkeringsområde. 
Illustrationerne i denne lokalplan viser den visuelle påvirkning. Det er en væsent-
lig del af lokalplanen at minimere parkerede bilers visuelle påvirkning af miljøet, 
hvilket er årsagen til at P-pladsen kan flyttes. Den visuelle påvirkning i Kystnær-
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hedszonen er illustreret på side 14-17 og viser at lokalplanen ikke påvirker ople-
velsen af kystlandskabet negativt.

Fredninger
Fredede områder fremgår af  www.miljoeportal.dk. Fredninger er tinglyst på de 
enkelte ejendomme.

Der er en række fredningsmæssige forhold gældende for planområdet :

Bygningsfredning og Naturklagenævnets afgørelse  vedr. fredning af Skagen 
Gren med omliggende vande af 2007..

Forandringer i de fredede bygninger på martriklen, som gør anlægget anven-
deligt til besøgscenter, er blevet blev behandlet særskilt i henhold til retnings-
linjer, proceduerer og love gældende på området.  Kulturstyrelsen og Fred-
ningsnævnet skal godkende dispensationsanøgning inden forandring og re-
staurering kan starte. 

De ønskede forandringer mht. ankomstforholdene kræver dispensation hos Na-
turstyrelsen og Fredningsnævnet samt ved Frederikshavn Kommune. Godken-
delse af projekt skal foreligge inden anlægsarbejde kan starte.

Dele af planområdet er  iht. kommuneplanen omfattet af en større udpegning 
for særligt værdifuldt kulturmiljø, kulturmiljø nr.  1 Skagen med en beskrivelse 
som omfattende kystkulturmiljøet som fiskelej, købstad,stationsby,fiskerihavn, 
fyranlæg og sandflugt.  Det  Grå Fyr beskrives - og indgår, sammen med de øv-
rige fyranlæg,  i udpegningsgrundlaget og som vigtige pejlemærker for søfar-
ten.  Lokalplanen fastlægger muligheder for istandsættelse af Fyranlægget, 
med henblik på at bevare anlægget som et vigtigt kulturspor, samtidig med at 
anlægget gøres anvendeligt til naturformidlingscenter. Kulturstyrelsen og Na-
turstyrelsen skal pga fredning godkende projektet. Det vurderes at der  ikke er 
uoverenstemmelser med kommunens retningslinjer for værdifulde kulturmil-
jøer.

Naturbeskyttelse
Beskyttede områder fremgår bl.a. af www.miljoeportal.dk.

Lokalplanens areal er udpeget som hede efter naturbeskyttelseslovens §3. Be-
byggelse og anlæg inden for lokalplanområdet vil berøre de beskyttede om-
råder. Omlægning af de beskyttede arealer forudsætter dispensation fra na-
turbeskyttelsesloven. Anlæg inden for lokalplanområdet vil berøre beskyttel-
seszonen. Dette forudsætter dispensation fra Frederikshavn Kommune efter 
naturbeskyttelsesloven.

Planområdet er omfattet af strandbeskyttelseszonen og de anlæg som lokalpla-
nen muliggør vil kræve en dispensation fra Naturstyrelsen.

Området er udpeget som en del af et særlgt værdifuldt naturområde og  øko-
logisk forbindelse. Iht. Kommuneplan 2015 retningslinie  17.2 og 17.4 er de øko-
logiske forbindelser og særligt værdifulde naturområder udpegede for at sikre,  
og forbedre naturværdierne og sikre, at plante- og dyrearter har mulighed for 
at sprede sig fra et naturområde til et andet naturområde, samt for at forbedre 
levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne 
skal sikre. Lokalplanen giver ikke mulighed for forøgelse af bebyggelsen i om-
rådet og det vurderes, at de forandringer som  pladsanlægget som lokalplanen 
muliggør ikke vil forringe naturværdierne eller hindre  mulighederne for spred-
ningen af dyr og planter.  



21

Lokalplan SKA.O.05.24.01● Lokalplanredegørelse

Natura 2000, jf. EU´s Habitatdirektiv fra 1992 og Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 
1979. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus af de planter/dyr/naturtyper, der 
er udpegningsgrundlag for området. Heller ikke aktiviteter uden for Natura 2000 
må påvirke Natura 2000 området. Der kan ikke dispenseres i disse områder, med-
mindre der er tale om alment samfundsgavnlige aktiviteter, der ikke kan findes 
andre placeringer til.

Et område som ligger i den nordlige del af  lokalplanområdet er udpeget som 
habitatområde. Området indgår således i de europæiske Natura 2000-arealer, 
som et område med særlige naturværdier, der skal beskyttes og opretholdes.

Det ønskede parkeringsareal i planen placeres indenfor det internationale na-
turbeskyttelsesområde (Natura2000 område), habitatområde nr. 1 Skagens 
Gren og Skagerrak. Parkeringsarealet ønskes etableret på de kortlagte Natura 
2000 naturtyper: havtornklit (2160) (10%), klithede (2140) (10%), grårisklit (2170) 
(10%) og grå/grøn klit (2130) (70%). Kortlægningen er foretaget som en mosaik 
i et samlet areal på 2 ha, hvoraf parkeringspladsen udgør 2.100 m2. De angivne 
procentsatser viser, hvor stor en andel af området, de enkelte naturtyper udgør. 
Naturtilstanden for havtornklit og grårisklit er ikke bestemt under kortlægnin-
gen. Naturtilstanden for klithede er 3 og naturtilstanden for grå/grøn klit er 2. 
Naturtilstand 2 er god, mens naturtilstand 3 er moderat. Det areal hvor parke-
rings-pladsen ønskes anlagt berører primært et areal, der kan betegnes som klit-
hede i moderat tilstand. 

De nævnte naturtyper indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Her-
til kommer at grå/grøn klit og klithede er prioriterede naturtyper, som vi har en 
særlig forpligtigelse til at passe på. En lokalplan må ikke have negativ indflydel-
se på opretholdelsen eller opnåelsen af gunstig bevaringsstatus for naturtyper 
og arter på udpegningsgrundlaget, eller natura 2000- planens målsætninger. De 
kortlagte naturtyper i området for p-pladsen indgår i udpegningsgrundlaget. 
Samtidig har Natura 2000-planen for Skagens Gren en overordnet målsætning, 
der bl.a. indebærer en sikring og en genskabelse af et lysåbent, lavtvoksende og 
sammen-hængende klitlandskab i den vestlige og sydlige del af om-rådet. 
Etablering af parkeringsarealet medfører følgende pro-centvise reduktion i ha-
bitatnaturtypernes samlede areal indenfor habitatområdet:
Havtornklitarealet reduceres med 0,07%, Klithedearealet reduceres med 0,2%, 
Grårisklitarealet reduceres med 0,42%, Grå/grøn klit arealet reduceres med 0,18%
Af basisanalysen for Natura2000 området (2015-2021) fremgår det, at der er sket 
en lille forøgelse af arealet med grå/grøn klit, hvilket skyldes dannelsen af nye 
klitter ved Skagen Nordstrand. 

Et igangværende LIFE naturplejeprojekt indeholdende for-bedret hydrologi, 
rydning af opvækst og fjernelse af invasive arter vil forbedre tilstanden af habi-
tatnaturtyperne 2160, 2140, 2170 og 2130. 

På det konkrete areal er der ikke registreret fund af Bilag IV arter.
Det vurderes derfor, at den ønskede plan ikke påvirker den gunstige bevarings-
status for habitatområdets naturtyper eller målsætningen for habitatområdet 
væsentligt.

Kulturmiljøer
I lokalplan området ligger Skagen fyr med tilknyttede bygninger som er fredet.
Myndighedsbehandlingen, godkendelser etc. i forhold til restaurering og om-
dannelse af fyrets bygningsanlæg til natur- og videnscenter er forud for denne 
lokalplan og er ikke i en del af denne lokalplan og lovpligtige godkendelser er 
givet. 
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Lokalplanområdet indgår i retningslinjer for særlige kulturmiljøer. pkt 1 Skagen. 
Der er ikke uoverenstemmelser med retningslinjer med særlige kulturmiljøer

Varmeforsyning
Området er beliggende udenfor det kollektive forsyningsområde og opvarm-
ning skal foregå som individuel opvarmning

Vandforsyning
Området skal forsynes fra den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S i 
henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan, hvorfor det vil være en forudsætning, at der udarbejdes et tillæg til spil-
devandsplanen. Området vil sandsynligvis blive udlagt som privat spildevands-
kloak. Hermed menes, at spildevand afledes via private kloaksystemer til det of-
fentlige kloaksystem i et givent tilslutningspunkt, som Frederikshavn Forsyning 
anviser. Regnvand nedsives eller afledes lokalt på anden vis. Der må ikke afledes 
drænvand til det offentlige kloaksystem, dog kan omfangsdræn til afledning af 
nedsivende overfladevand, etableret i en afstand fra bygningskonstruktioner på 
maksimalt 2 meter tilsluttes det offentlige kloaksystem”. Der opkræves tilslut-
ningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.”

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

Støjforhold
Det vurderes, at realiseringen af lokalplanen ikke giver anledning til støjgener. 

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

Veje
Fyrvej (statsvej) skærer igennem lokalplanområdet og lokalplanen foreskriver 
adgang direkte fra denne vej til parkerings- og ankomstarealer. Tilslutning til 
statsvejen flyttes og der etableres en ny buslomme til af- og påstigning. Der er 
pålagt adgangsbegrænsning på statsvejen og ændringer vil kræve dispensation 
fra Vejdirektoratet

Landevejen er en statsvej med Vejdirektoratet som myndighed, ændinger med 
hjensyn til indkørselsforhold og busholdeplads kræver dialog med og godken-
delse af Vejdirektoratet.  

Opsætning af skilte inden for en vejbyggelinie kræver godkendelse af vejmyn-
dighederne, - Vejdirektoratet ved Vejdirektoratet, Ålborg, eller Frederikshavn 
Kommune.

Etablering af kanalisseringsanlæg/nedlæggelse af vejadgang/nedklassificering 
af vej forudsætter godkendelse af vejmyndigheden.

Kollektiv trafik
Der planlægges et nyt afsætningssted for busser langs fyrvej. Herfra planlægges 
sti til Fyranlægget som overholder alle tilgængelighedskrav.
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Tilgængelighed

For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat be-
stemmelser om, at adgangsstier til bygningerne, skal udformes med ramper og 
lignende,  så der er fuld tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt. Arealerne 
skal udlægges efter  gældende Bygningsreglementet, p.t. BR10 og SBI anvisning 
230.

Der skal etableres handicapparkering tættest muligt på hovedindgangen eller 
adgangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af 50 m. 
For hver 25 p-pladser skal der etableres 1-2 handicap p-pladser. Den første af dis-
se bør have mål til en minibus - dvs. 4,5 m x 8 m. Øvrige handicap p-pladser skal 
være 3,5 m X 5 m. For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgænge-
lighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.

Kystbeskyttelse
Parkeringspladsens afstand til kysten er tilsvarende nuværende, men parke-
ringspladsen integreres bedre i landskabet og placeres mellem vejen og byg-
ningsanlægget.

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/dispensationer fra andre myndigheder 

For ændringer af fredede bygninger kræver tilladelse af Kulturstyrelsen
Forændringer i fredede eller beskryttede område kræver tilladelse af Natursty-
relsen og Fredningsnævnet.
Forandringer af tilkørselsforhold og busstoppeplads kræver tilladelse af Vejdi-
rektoratet og Frederikshavn Kommune.
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Kommuneplantillæg nr. 15.16

Lokalplanrammer for SKA.O.05.24

Områdenavn:   Fugleformidlingscenter, Skagen Fyr

Overordnet anvendelse  Offentligt område 

Anvendelse   Området skal anvendes til offentligt tilgængeligt kultur- og naturformidlingscenter,    
                    som tjener offentlighedens interesse, som for eksempel trækfugleformidlings
    center, med tilhørende funktioner som cafe, restaurant, butik, værksted, mødelokaler,   
    forskningsfaciliteter, gæstebolig.

    Fyrtårn med nautisk funktion 

Nuværende zoneforhold  Landzone

Frentidig zonestatus  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.

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

Grundstørrelse    Ingen bestemmelser

Opholdsarealer                Ingen bestemmelser

Parkering                         Ingen bestemmelser

Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 27. januar 2016 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 lov nr. 179 af 24.02.2015 - med senere ændringer - fastsættes her-
ved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

1.1 at området kan anvendes til  formål der har offentlighedens interesse  
 som kultur- og naturformidlingssted med tilhørende faciliteter, herun  
 der café og restaurent.

1.2  at fyranlægget med tilhørende bygningsanlæg i sin helhed bevares 
og at forandringer af eksisterende bebyggelse sker i overensstemmel-
se med bygningens oprindelige arkitektur og at forbindelsen mellem 
bygninger og landskab forstærkes og forfines.

1.3 at eksisterende landskabstræk bevares og forstærkes og at sikre land  
 skabelig sammenhæng med de tilstødende områder. Herunder at 
 eksisterende bevoksning bevares  i videst muligt omfang og at sårbar  
 natur  genskabes.

1.4  at indskrænke og flytte eksisterende parkeringsanlæg til en mere 
skjult og hensigtsmæssig placering nord for fyranlægget.

1.5  at sikre en hensigtsmæssig vejadgang og tilstrækkelig parkering in-
denfor lokalplanområdet.

2. Område og zonestatus 

Lokalplanens område omfatter dele af matr.nr. 14t, Skagen markjorder.

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A.

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

3. Områdets anvendelse

3.1  Området skal anvendes til offentligt tilgængelig natur- og eller natur-
formidlingscenter,  som tjener offentlighedens interesse, som for ek-
sempel fugleformidlingscenter, med tilhørende funktioner som cafe, 
restaurant, butik, værksted, mødelokaler, forskningsfaciliteter, gæste-
bolig.

3.2 Fyrtårn med nautisk funktion kan opretholdes så længe relevante myn 
 digheder  vurderer behov herfor.

4. Udstykning

Ingen bestemmelser.
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 5. Bebyggelsens placering og omfang (placering)

Der må ikke opføres ny bebyggelse indenfor planområdet

6. Bebyggelsens udseende (generelt)

6.1  Bebyggelsen er fredet . Alle udvendige og indvendige bygningsarbej-
der på fredede bygninger kræver tilladelse af Kulturstyrelsen efter Byg-
ningsfredningsloven

7. Ubebyggede arealer

Beplantning
7.1   Ny beplantning kan plantes indenfor indvendig murafgrænsning i gård    

anlæg og ved nyt stakit i forbindelse med affaldscontainerpladsen jf.  
bilag B.

  Etablering af bevoksning af lyng og græshede hvor eksisterende parke-
ringsplads nedlægges hjælpes igang ved at bruge afrømmet vækstlag 
fra parkeringspladsens nye placering. 

Hegn og Stakitter
7.2  Hegn og stakitter kan kun opsættes som erstatning for eksisterende 

hegn hvis disse er udtjente eller som afskærmning af affaldscontainer 
plads øst for sydlige fløjbygning jf bilag B.

Terrænregulering
7.3  Terrænregulering, udførelse
  Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasnin-

ger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Alle tilpas-
ninger skal ske med bløde skråninger. Større tilpasninger kræver tilla-
delse fra Frederikshavn Kommune.

7.4  Efterregulering af terræn
  Der må ikke ske terrænregulering længere ud end 1 meter fra planlagt 

nye befæstelser i form af nye parkeringsområder, stier, opholdsarealer 
som  knytter sig til fyranlægget brug og anvendelse

7.5 Retablering efter flytning af eksisterende parkeringsanlæg. 
  Eksisterende bundopbygninger bortkøres eller genanvendes ved  

nye p-områder
  Reetablering skal ske med afrømmet materiale fra ny parkringsområde 

og stier.

Opholdsarealer
7.6  Fyranlæggets gårdrum udformes så det kan anvendes som opholds-

arealer. Gårdanlægget belægninger udføres med en god kvalitet med 
en jævn overflade

  Eksisterende brostenbånd rundt om bygningen skal bevares.
  Der kan etableres nyt udlæg i form af terrasse i forbindelse med Cafe el-

ler restaurant. Terrasssen skal udføres med fliser af en høj kvalitet med 
jævn overflade.
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Ubebeyggede udearealer
7.7 Ubebyggede  og ubefæstede udearealer udlægges til natur som he-  
 de og klit. 

Oplag
7.8 Udendørs oplag
  Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i di-

rekte tilknytning til bebyggelsen.

7.10 Oplag
  Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må 

ikke finde sted.

  Større både og uinregistrerede køretøjer må ikke opbevares på de ube-
byggede arealer, fællesarealer, på veje eller i indkørsler.

Skiltning
7. 11 Almindelig servicevejvisning må kun placeres ved adgangsvej. Skilte   
 opsat ved Statsvejen kræver tilladelse fra Vejdirektoratet.  

Renovation
7.12  I direkte tilknytning til bygningsanlæg reserveres de nødvendige area-

ler til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse 
med Frederikshavn Kommunes regulativ.

Belysning og inventar

7.13  Der skal laves en designmanual for det samlede inventar så der sikres en 
sammenhæng i form og materialer. 

7.14  Evt. bomanlæg skal udføres i træ - eg eller gran eller metal. 

7.15   Cykelstativer kan opsættes ved ankomstplads i tilknytning stiadgangen. 
Der må ikke opsættes cykeloverdækning.

7.16  Belysning kan opsættes langs sti og opholdsarealer mellem pakkerings-
plads og bygningsanlægget. 

7.18   P-automat kan opsættes centralt ved parkering. 

7.18   Løst inventar som skraldespande, bordebænke og cafemøbler skal lige-
ledes være omfattet af designmanualen.

8. Veje, stier og parkering
 
Veje
8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Fyrvej som vist på bilag 1

8.2   Der udlægges/anlægges ny privat vejadgang for privat, offentligt til-
gængeligt parkeringsanlæg for institutionen Skagen Fyr naturformid-
lingscenter som vist på bilag 2. 

Parkering
8.3  Der anlægges parkering for 63 personbiler og 1-2 turistbusser. Der skal 

være plads til 2 handicapbiler tæt på stiadgangen til Skagen Fyr anlæg-
get. 
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8.4  Derudlægges areal for minimum 30 cykelparkeringspladser ved an-
komstpladsen ved Fyranlægget.

8.5  Efter godkendelse ved Vejdirektoratet kan der udlægges/anlægges   
buslomme til af- og påstigning ved Fyrvej.  

Servicevej
8.6  Servicevej til fyret kan anlægges fra parkeringsplads nord om haven   

frem til selve fyret i en bredde på op til 3 meter og udføres i grus.

 Der etableres mulighed for at vende ved fyret.

8.7 Veje og parkeringsområder etableres som interne veje(pladser eller   
 som private fællesveje 

Stier
8.8  Der udlægges stier i grus fra buslomme til parkeringsplads og fra parke-

ringsplads til selve fyranlægget. Stibredden skal være 150 cm. Stier ud-
føres i grus.  Stien og buslommes belægning skal udføres således, at det 
sikres, at der ikke forekommer stenafkast på cykelstien.

8.9 Belægningser omkring fyranlæggets bygning jf bilag B2 udføres i bro  
 sten som eksisterende

Tilgængelighed
8.10   Stier mellem P-areal og bygninger udformes så der er fuld tilgænge-

lighed for alle. Med rampe sikres tilgængelighed til mellembygningen 
hvorfra der er adgang til fyr og hovedbygning. Adgang til sidebygnin-
ger udformes niveaufrit.

 

9. Tekniske anlæg

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

ræn og kun i trace som følger eksisterende og nye veje og stier.

9.2  Ledninger, kabler mv.
  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader.

9.3  Tekniske anlæg til områdets forsyning skal placeres diskret eller ente-  
 greres i fyranlæggets bygninger
  (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) 

9.4  Antenner og paraboler
  Individuelle antenner og paraboler er ikke tilladt

9.5 Kloakering
  Den eksisterende bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevands-

system efter anvisninger fra Frederikshavn Kommune og Frederikshavn 
Spildevand A/S.  
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10. Tilladelser fra andre myndigheder

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

 Naturstyrelsen
 Fredningsnævnet
 Kulturstyrelsen
 Vejdirektoratet
 Frederikshavn Kommune

11. Servitutter

Der ophæves ingen servitutter.

12. Lokalplanens retsvirkninger

12.1   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. 

12.2  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. 



Vedtagelsespåtegning

Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 27. januar 2016 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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Bilag A

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplan SKA.O.05.24.01
Fugleformidlingscenter, Slkagen fyr

Mål: 1:5000
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Bilag B1

Situationsplan 1:2000

Lokalplan SKA.O.05.24.01
Fugleformidlingscenter, Skagen Fyr
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Bilag B2

Planudsnit af fyranlæg og befæstelser 1:500

Lokalplan SKA.O.05.24.01
Fugleformidlingscenter, Slkagenfyr
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Indsigelsesnotat  

Fugleformidlingscenter, Skagen Fyr  

 
 

Indkomne bemærkninger 
 

 
CTM´s bemærkninger 

 
1. Naturstyrelsen 

Gør ikke indsigelse mod planforslagene. 
Bemærker, at området er omfattet af to 
overordnede udpegninger (særligt 
værdifuldt naturområde og økologisk 
forbindelse) og anbefaler, at det 
tydeliggøres, at planlægningen forholder sig 
hertil.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vejdirektoratet 
Gør ikke indsigelse mod planforslagene. 
Bemærker, at planen bør præcisere, at  
forhold vedr. skiltning og adgang til 
statsvejen vil kræve en godkendelse fra 
Vejdirektoratet og at man vil være positivt 
indstillet herfor.  
 
 
 
 
 

3. Danmarks Naturfredningsforening 
Støtter planlægningen som muliggør 
omdannelse af Skagen Fyr til et moderne 
fugleformidlingscenter og påpeger, at 
planerne i høj grad tager hensyn til 
omgivelserne og den natur som projektet 
skal formidle.  

Ad. 1 
Området er, iht. kommuneplan 2015, udpeget som 
en del af et særligt værdifuldt naturområde og  
økologisk forbindelse. Iht. retningslinie  17.2 og 17.4 
er de økologiske forbindelser og særligt værdifulde 
naturområder udpegede for at sikre,  og forbedre 
naturværdierne og sikre, at plante- og dyrearter har 
mulighed for at sprede sig fra et naturområde til et 
andet naturområde, samt for at forbedre levesteder 
og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som 
forbindelserne skal sikre. Lokalplanen giver ikke 
mulighed for forøgelse af bebyggelsen i området og 
det vurderes, at de forandringer som ankomst/p-
anlægget medfører, ikke vil  stride mod grundlaget 
for de nævnte udpegninger  og således ikke forringe  
naturværdierne eller hindre  mulighederne for 
spredningen af dyr og planter.   
 
Fagcenteret anbefaler at lokalplanens 
redegørelsesdel suppleres med ovenstående 
uddybning. 
 
 
Ad. 2 
Fagcenteret anbefaler, at der i lokalplanens 
bestemmelser indføjes præciseringer vedr. 
godkendelseskrav, som anført af Vejdirektoratet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 3  
Taget til efterretning  
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Fra: Sune Riis Østergaard

Sendt: 3. februar 2016 11:13

Til: Tina Hedegaard Jensen

Emne: VS: Ansøgning om igangsætning af lokalplan, vores j.nr. 1601065 - på vegne af 

Michael Christoffersen, Sdr. Kirkevej 56, 9330 Dronninglund om igangsætning af 

lokalplan for ejendommene matr.nr. 3e og 4ai begge Den vestlige Del, Albæk. 

Vedhæftede filer: rids til ansøgning om igangsætning.html

Fra: Lars Lynderup 
Sendt: 3. februar 2016 09:27
Til: Sune Riis Østergaard
Emne: VS: Ansøgning om igangsætning af lokalplan, vores j.nr. 1601065 - på vegne af Michael Christoffersen, Sdr. 
Kirkevej 56, 9330 Dronninglund om igangsætning af lokalplan for ejendommene matr.nr. 3e og 4ai begge Den 
vestlige Del, Albæk. 

Hej Sune denne er netop modtaget……

Med venlig hilsen
Lars Lynderup

Ingeniør
Frederikshavn Kommune, 
Center for Teknik og Miljø, Plan

Kontor & Post: Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
E: laly@frederikshavn.dk
T: 9845 6376 (direkte) 

Fra: Karina Thaarup Egebak [mailto:KE@le34.dk] 
Sendt: 3. februar 2016 09:08
Til: Internetpost Teknisk forvaltning
Emne: Ansøgning om igangsætning af lokalplan, vores j.nr. 1601065 - på vegne af Michael Christoffersen, Sdr. 
Kirkevej 56, 9330 Dronninglund om igangsætning af lokalplan for ejendommene matr.nr. 3e og 4ai begge Den 
vestlige Del, Albæk. 

Der anmodes med denne mail på vegne af Michael Christoffersen, Sdr. Kirkevej 56, 9330 Dronninglund om 
igangsætning af lokalplan for ejendommene matr.nr. 3e og 4ai begge Den vestlige Del, Albæk.

Ejendommene er i dag ejet af Frederikshavn Kommune, men er under salg til Michael Christoffersen, jf. sagsnr. 
14/11320



2

Matr.nr. 3e Den vestlige Del, Albæk udgør ifølge matriklen 3.080 m²
Matr.nr. 4ai Den vestlige Del, Albæk udgør ifølge matriklen 2.439 m², heraf vej 183 m²

Ejendommene er bebygget og har tidligere huset Præstbro Ældrecenter.

Ejendommene er beliggende inden for kommuneplanramme SAE.O.11.61, der fastlægger området til offentlige 
formål som institutioner og ældreboliger. Lokalplan SAE.11.20 er gældende. Ejendommen er beliggende i delområde 
o11.61, hvor indenfor anvendelsen er fastlagt til offentlige formål som f.eks. institutionsformål, herunder 
plejecenter, beskyttede boliger og ældreboliger samt dertilhørende servicefaciliteter.

Køber ønsker at omdanne den eksisterende bebyggelse til et kulturhus med overnatningsmuligheder for turister. 
Kulturhuset skal fungere som samlingssted på tværs af landsbygrænser og indrettes med f.eks. klublokale og 
mødelokale til afholdelse af forskellige arrangementer som foredrag, dans, fest, banko og vinsmagning. For at sikre 
en indtægt, der kan gøre huset økonomisk selvbærende skal der kunne indrettes f.eks. ferielejligheder, lokaler til 
erhverv som alternativ behandler, frisør, massør o.lign og små butikker som blomsterhandel, billedsalg og kunst.

Den eksisterende planlægning kan ikke rumme alle de ønskede anvendelsesmuligheder. Køber ønsker derfor at 
igangsætte lokalplanproces for ejendommene med henblik på at gøre de ønskede anvendelser mulige.

Er der behov for yderligere oplysninger, står jeg gerne til rådighed. 

Med venlig hilsen / best regards 

KARINA THAARUP EGEBAK
Landinspektør

Landinspektørfirmaet LE34 A/S 
Skippergade 32 Postboks 2
9900 Frederikshavn

www.le34.dk Office: +45 9842 0088

KE@le34.dk Mobile: +45 2073 9367

LE34 er landsdækkende. Det er lige ved siden af dig. Find os her
Vi henviser til, at vores ydelser er underlagt vores generelle forretningsbetingelser her
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Disponeringens hovedformål er at 
transformere et lidt ”træt” og uinspirerende grønt 
parkområde til en nutidig bypark, der med åbne 
arme indbyder alle byens borgere og gæster til 
passage, ophold, hygge, leg, sport og en række 
andre fælles aktiviteter,-  samt stille meditation. 
Hele året rundt,- forår, sommer, efterår og vinter. 
Dag og aften. Hverdag og weekend. I al slags vejr.
De væsentligste udfordringer for Rådhusparken i 
forhold til en opgradering er:
Parkeringsbåndet langs Parallelvej udgør en både 
fysisk og psykisk barriere mellem parken og 
midtbyen.
De fleste gymnasieelevers færdsel mellem gymna-
sium og midtbyen med dennes café- og musikliv, 
sker via Fasanvej, Rådhuspladsen, Jernbanegade 
eller Tordenskjoldsgade. Det skyldes i høj grad 
endnu en barriere, nemlig ”Værkergrunden” mod 
vest, der med bygninger og stejlt terræn ned mod 
Rådhus Allé umuliggør en mere direkte passage 
mod midtbyen. 
Der er meget ringe,- eller ingen kontakt mellem Det 
Musiske Hus og Rådhusparken. Der er tale om en 
slags ”ryg mod ryg-situation”. 

Rådhusparkens skala i 
forhold til den omgivende by 
resulterer i manglende harmoni naboområderne 
imellem når man ser på dem som de byrumsmæs-
sige rammer for drømmen om den visionære park.   
Mod vest ligger ”Værkergrunden” højt hævet og 
med et miks af bygninger og pavilloner. 
Mod nord har vi den næsten lukkede 2 etager 
høje bagside af Det Musiske Hus,- med rådhusets 
3-etages gavl, der titter frem. 
Langs østsiden af Parallelvej fanger en ubebygget, 
deprimerende grund / et midlertidigt P-areal øjet, 
når man kigger ind mod midtbyens butiksstrøg. 
Skalamæssigt springer vi her fra 1½ etage nord for 
grunden til 4 etager mod syd.
Længst mod syd danser Freddy Fræk-skulpturen 
tango med det store regulerede vejkryds. 
Mod syd-vest ligger Føtex med torvefunktioner og 
café omkring indgangspartiet. Og med en uskøn 
rampe, der fører op til parkering på taget.  
 

Strategien for at ”sy” Rådhusparken sam-
men med de forskelligartede bykanter/kulisser - 

hvor alt i Rådhusparken skal vendes op og ned - 
kræver omhyggelig planlægning og timing.

Vigtigste tiltag er en 90 graders 
drejning af det store P-areal, så det i form af 
mindre enheder kommer til at ligge øst-vest-vendt, 
umiddelbart syd for Det Musiske Hus. Som ”perler 
på en snor”, - adskilte af smalle grønne kiler. Det 
fjerner den nuværende parkerings- barriere mellem 
Rådhusparken og midtbyen. Pladserne foreslås 
indrette brugervenligt, med  skråparkering og 
ensretning gennem P-områderne fra Parallelvej 
til Rådhus Allé. Med mulighed for ”short-cuts” / 
smutveje mellem nogle af arealerne, så man ikke 
skal køre hele systemet igennem, når man forlader 
P-området.
En umiddelbar og hurtig ”starthjælp” vil være 
etablering af en trappe/rampe fra ”Værkergrunden”, 
der med en sikker krydsning af Rådhus Allé vil ko-
ble en fremtidig sti over ”Værkergrunden” sammen 
med en hovedsti vest-øst tværs over Rådhuspark-
en,- frem til midtbyen gader med handel og café-liv. 
Som ved stikrydsningen af Rådhus Allé, skal der 
også ved krydsningen af Parallelvej etableres en 

sikker krydsning. 
Opgradering af fortovet langs Parallelvej skal ses 
som en del af ”Den grønne løber”, og skal ses 
som en rygrad for de forskellige aktivitetsområder 
i parken. 

3 deling som fra de allerførste diskussioner 
om den fremtidige Rådhusparken, holder skitse-
forslaget fast i en deling af parken i tre overordnede 
områder, der spænder ud mellem øst og vest:

• P-arealerne mod nord
• De mange aktivitetsmuligheder mod syd og 
• Et område til ”fri leg” mellem disse to arealer. 
• Her kan man afvente etablering af stiarealer til 
man ser, hvordan man færdes i området,- de tram-
pede ”elefantstier”…Overordnet disponering
• Centralt legeområde for småbørn, svarende til 
det midlertidigt etablerede (dagplejemødre m.fl.), 
som glider over i legearealer for lidt større børn, 
teenagere og voksne, incl. Parkour. I dette legeareal 
fletter robuste workout-redskaber for både børn og 
voksne sig ind.  
•Nærmest Parallelvej indrettes et større område til 

”vandpjaske-leg”,- med vandstråler, vanddampe / 
dyser m.m. i større eller mindre dele af området. I 
vintersæsonen kan arealet omdannes til skøjteareal,  
juletræ og om sommeren til danseplatformen og 
Pentanquespillet.
•Centralt placeret minibygning med toiletfaciliteter, 
kaffe- og cacao-automat m.m.
•Tæt herpå reserveres plads til byens juletræ…
•Mod syd-øst,- som nabo til Freddy Fræk -  eta-
bleres et større skater-område. For børn og unge 
og folk i næsten alle aldre…
• Crocket, ”crolf” , Floorball og Basketball i 
indrammede zoner

Vand og beplantning
• Der skal generelt tænkes i LAR, (lokal afledning 
af regnvand) bl.a. i kantarealer. 
•Ny beplantning,- f.eks. træer, der er velegnede i 
våde områder. Som samtidig har en rensende effekt 
i forhold til mulig forurening. 

RÅDHUSPARKEN DISPONERINGSPLAN



MARTS 2016

RÅDHUSPARKEN SOMMERVISUALISERING



MARTS 2016

EKSISTERENDE FORHOLD

RÅDHUSPARKEN STI -OG PLADSSYSTEM GRØNNE STRUKTURER

Få pladsdannelser i nuværende 
park. Naturligt flow begrænset

Rådhusparkens omrids. Beplantning samt parkering 
skaber barrierer for flow på 
tværs af grunden

FLOW & ELEFANTSTIER BEPLANTNINGSTYPERFORBINDELSER

Stisystem primært nord/syd-
gående, og rettet mod park-
ering. Forbindelser går uden 
om parken

Der er dannet elefantstier til/fra 
parkens sydøstlige

Eg, lind, pil, kastanje, ask, 
platan, røn

RÅDHUSPARKEN 3D MODEL
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Ombygget i 1973 til lægeklinik , 1985 til lejligheder. Tidligere  gældende lokalplaner for området, Lokalplan 
nr. 5 og Lokalplan nr. 100.C.10. Ejendommen var ikke udlagt som bevaringsværdig i lokalplan 100.C.10. og 
kun krav om at vinduer skal være i træ og behandles med dækkende maling.

Ombygget 2007 vedr. altan. Tidligere gældende lokalplan  for området, Lokalplan nr. 5.  "Bebyggelse inden 
for området må kun med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres" 



Ombygget 2003 med altan. Opdeling i lejligheder i 2005. Tidligere gældende lokalplan. Lokalplan nr. 5.  
"Bebyggelse inden for området må kun med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde 
ændres" 

Ombygget med kvist og termovinduer  1988. Tidligere gældende lokalplan. Lokalplan nr. 5.  "Bebyggelse 
inden for området må kun med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres" 



Flytning af ydervæg 1996, Tilbygning af stue  og værelse 1999. Tidligere gældende lokalplan. Lokalplan nr 5.  
"Bebyggelse inden for området må kun med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde 
ændres"  

Tilbygget med carport 1997. Tidligere gældende lokalplan. Lokalplan nr. 5. "Bebyggelse inden for området 
må kun med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres" 



Tilbygget med carport 1986. Tidligere gældende lokalplan. Lokalplan nr. 5. "Bebyggelse inden for området 
må kun med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres" 

Ombygget med kvist 2005. Tidligere gældende lokalplan. Lokalplan nr. 5. "Bebyggelse inden for området må 
kun med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres" 
NOTE. Lokalplan nr 5.  blev gældende fra 1979, for at sikre at det værdifulde bymiljø der findes inden for lokalplanens område, bevares. dette 
opnås ved at alle , der ønsker at foretage ændringer af bestående forhold, skal søge kommunen om tilladelse hertil. Lokalplanen vil senere blive 
fuldt op af lokalplaner, der vil give detaljerede retningslinier for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse, lige som det er kommunens 
hensigt at udarbejde detaljerede vekledninger for moderniseringer. 
(udskrift fra lokalplan nr. 5) Lokalplan nr. 5. blev afløst af gældende lokalplan SKA.242.B 28-04-2010



                                             TEGNESTUEN  SKAGEN  ApS 
 
ARKITEKTFIRMA  VED  KARSTEN  HVID  JEPSEN,   ARKITEKTER  MAA,  DANSKE  ARKITEKTVIRKSOMHEDER     

ØSTERSØVEJ  2,  9990 SKAGEN,  KHJ @TEGNESTUEN-SKAGEN.DK,  TELEFON  9844  1524  /  4034  2224 

 

CVR  32 06 42 56 

 
Facadepartierne før udskiftning mod Sct. Laurentii Vej. 
 
 

 
Facadepartierne efter udskiftning med samme rude- og sprosseformater. 



 
Facadepartier i karnap før udskiftning mod Sct. Laurentii Vej. 

 
Facadepartier i karnap efter udskiftning med Sct. Laurentii Vej. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sideparti i karnap før.                                                  Sideparti i karnap efter. 

 
Identisk facadeparti i gavl mod vest efter udskiftning. 
 
Detaljer, profileringer og rudeformater er udført som kopier af de gamle facadepartier. 
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Kort sagsredegørelse og opsummering af sagsforløb, Sct. Laurentii Vej 123, 9990 
Skagen 
 

 

23/9-2014. Nuværende ejer forespørger til muligheden for at renovere og ombygge ejendommen Sct. 
Laurentii Vej 123, herunder udskiftning af vinduer til nye vinduer med koblede rammer, udskiftning af tegltag 
mv. 

6/10-2014. CTM udtaler sig om mulighederne for renovering og ombygning, herunder lokalplanens krav om, at 
enhver ændring kræver byrådets tilladelse, da ejendommen er registreret som bevaringsværdig iht. Lokalplan 
SKA.242.B. 

28/1-2015. Tegnestuen Skagen søger på vegne af ejer om tilladelse til om- og tilbygning af ejendomme, 
herunder udvidelse af eksisterende kviste og udvidelse af udhus samt inddragelse af del af udhus til bolig. 

2/6-2015, Efter gennemført naboorientering giver CTM forhåndstilsagn til om- og tilbygning, idet de ansøgte 
ændringer godkendes iht. Lokalplan SKA.242.B. Ændring af dør-/vinduesparti i gavl mod vest godkendes ikke, 
og skal tilrettes i forhold til de oprindelige forhold. 
Det præciseres, at evt. nye vinduer og døre skal udføres som tro kopi af de eksisterende elementer. 

8/6-2015. CTM giver byggetilladelse til om- og tilbygning af ejendommen. 

19/11-2015. Henvendelse til CTM fra rådgiver på vegne af beboer i området, der tidligere har fået afslag på 
isætning af termoruder i en bevaringsværdig bygning.  

26/11-2015. CTM konstaterer ved besigtigelse, at vinduer i ejendommen er udskiftet uden forudgående 
ansøgning eller tilladelse. Vinduerne er ikke udført som  de oprindelige enkeltlags-glas vinduer, men som kopi 
af de gamle vinduer med termoruder. 
CTM anmoder ejer om en redegørelse. 

30/11-2015. Tegnestuen Skagen søger på vegne af ejer om dispensation til at beholde allerede isatte 
termoruder i ejendommen. Bl.a. begrundet med vinduernes udformning, at bygherren ikke er 
bygningssagkyndig og handlede i god tro samt at der er flere ejendomme med termoruder i området. 

14-18/12-2015. CTM orienterer foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Skagen og Raabjerg Sogne, 
der er høringspart ved dispensation. By og Land kan ikke acceptere dispensation. 

5/1-2016. Tegnestuen Skagen sender billededokumentation af vinduer og facader som bilag til ansøgning om 
dispensation af 30/11-2015. 

7/1-2016. Tegnestuen Skagen sender supplerende begrundelse for dispensation, herunder billeder af andre 
huse i Skagen med termoruder.   

29/1-2016. CTM meddeler administrativt afslag på ansøgning om dispensation, bl.a med baggrund i, at 
dispensation vil være i strid med de hensyn, der ligger til grund for lokalplanen.  
Der er inden foretaget en gennemgang af alle huse, som Tegnestuen Skagen har fremført er udført med 
termoruder. Disse vinduer er udskiftet inden lokalplanens vedtagelse. Sikring af loklaplanens intentioner og 
præcedenshensyn vurderes at veje tungere end værdispildsbetragtning og proportionalitet. 

30/1-2016. Tegnestuen Skagen anmoder om at få sagen forelagt Plan- og Miljøudvalget. 

  

Dato: 14. marts 2016 

Sagsnummer:  
BYG-2015-01138 

Forfatter: 
MADY 
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CVR  32 06 42 56 

 
Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik- og Miljø 
Att.: Martin Dyhrberg 
9900 Frederikshavn 
 
Skagen den 30. november 2015  
 
DISPENSATION  ANSØGNING  FOR  SCT.  LAURENTII  VEJ  123,     SKAGEN 
 
Hej Martin 
 
Til orientering var undertegnede rådgiver for så vidt angår myndighedsprojekt ved 
renovering af ejendommen tidligere på året. Renoveringsprojektet omfattede ikke 
udskiftning af facadepartier på ejendommen.  
 
Bygherren der selv forestod byggeledelse og fagtilsyn på opgaven besluttede sig for, at 
alle facadepartierne skulle udskiftes i forbindelse med den store renoveringsopgave. 
Bygherre foretog sammen med døre- og vinduesfirmaet en opmåling af de eksisterende 
facadepartier netop for at sikre, at detaljer, profileringer og rudeformater blev udført 
som kopier af de eksisterende facadepartier. 
 
Bygherren der ikke er bygningssagkyndig, var ikke opmærksom på lokalplanens 
bestemmelser § 9.57, der fastslå at der ikke må anvendes termoruder i de yderste 
rammer. Lokalplanen foreskriver dog ikke, hvorvidt ruderne i de yderste rammer skal 
fastgøres med kitfals eller glaslister. Udskiftningen af ovennævnte facadepartier har 
ikke ændret huset arkitektoniske kvaliteter, og fremstår i overensstemmelse med 
Skagen bygningsmæssige traditioner, og i harmoni med den oprindelige byggeskik for 
ejendommen.  
 
Bygherren overholder alle betingelserne i byggetilladelsen; men var uvidende om at 
udskiftning af facadepartierne også krævede en byggetilladelsen, og bygherren handlede 
derfor i god tro, da han sammen døre- og vinduesfirmaet opmålte de gamle 
facadepartier, med det formål at få udført de nye facadepartier som en kopi af de 
gamle facadepartier. 
 
Jævnfør ovenstående har Frederikshavn Kommune ikke udført nogen forskelsbehandling i 
byggesagsbehandlingen, da Frederikshavn Kommune ikke havde kendskab til hertil. 
 
Nærværende dispensationen kan berettiges med udgangspunkt i en konkret 
helhedsvurdering af facadepartiernes indvirkning på omgivelserne og den 
forvaltningsretlige lighedsgrundsætning.  
 
Der er på den del af Sct. Laurentii Vej frem til Drachmanns Vej blevet udført et stort 
antal udskiftning af facadepartier, hvor stort set alle de nye facadepartier er udført med 
termoruder med pålimede sprosser, hvor Sct. Laurentii Vej 123 falder helt naturligt ind i 
bymiljøet. 
 



Spørgeren til facadepartierne på Sct. Laurentii Vej 123, Bjarne Thorsgaard hus er blevet 
renoveret med koblede vinduer og efterfølgende helt berettiget blevet præmieret af 
Frederikshavn Kommune, som en værdsættelse til Bjarne Thorsgaard flotte renovering. 
Jeg er af den opfattelse, at den merudgift som Bjarne Thorsgaard har haft til de koblede 
vinduer fuldt ud opvejes af værdiforøgelsen af huset.  
 
Afslutningsvis har bygherren investeret mange resurser i, at istandsætte ejendommen 
rigtigt i henhold til vejledningen ”Bevar Skagens Huse” med stor respekt for det 
bevaringsværdige Vesterby miljø, hvilket også legitimer en dispensation til de nye 
facadepartier.   
 
Bygherren er uden at vide det kommet i denne uheldige situation, og kan dispensationen 
ikke gives administrativt, ønsker vi om muligt foretræde for Plan- og Miljøudvalget til 
deres stillingtagen, da bygherrens manglende kendskab til lokalplanens bestemmelser på 
ingen måde har ændret huset eller områdets bevaringsværdige karakter.   
 
Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kontakt mig venligst. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Karsten Hvid Jepsen 
Arkitekt m.a.a.  
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Martin Dyhrberg

Fra: Poul Nedergaard Jensen <poul.nedergaard@privat.dk>
Sendt: 18. december 2015 12:05
Til: Martin Dyhrberg
Cc: lisiversen@postkasse.net; livgrafskagen@hotmail.dk; pott.skagen@gmail.com; 

viumskagen@skagennet.dk; otter@mail.dk
Emne: SV: Høringsbrev vedr. dispensation af vinduer

Hej Martin, som lovet får du vores bemærkninger d.d. , 
Foreningen for Bygnings‐og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne kan IKKE acceptere, at der gives 
dispensation m.h.t. udformningen af facadepartier i den omhandlende renovering af en bevaringsværdig ejendom, 
Sct. Laurentii vej 123,9990 Skagen. 
Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA 242 B,som sammen med ”øvrige love og reglementer” stiller krav til 
renovering af bevaringsværdige ejendomme. I tilfældet Sct. Laurentii vej 123,blev der , i en forhåndsgodkendelse, 
stillet vilkår til udskiftnng af eks. Facadepartier.  
Det kan således ikke fritage ,hverken rådgiver,som burde være velkendt med renovering af bevaringsværdige 
ejendomme,eller bygherre,uanset denne ikke har faglig indsigt,at følge Lokalplanens bestemmelser. 
Hele sagsforløbet giver således ikke anledning til dispensation, hvilket er By og Land i Skagens indstilling. 
Med venlig hilsen,på vegne By og Land i Skagen, 
Poul Nedergaard Jensen,arkitekt 
 

Fra: Martin Dyhrberg [mailto:MADY@frederikshavn.dk]  
Sendt: 14. december 2015 14:46 
Til: 'Poul Nedergaard Jensen' 
Emne: Høringsbrev vedr. dispensation af vinduer 
 
Foreningen for Bygnings‐ og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne. 
Att: Poul Nedergaard. 
  
  
Hermed fremsendes et stk. høringsbrev vedr. ansøgning om dispensation og godkendelse af isatte vinduer på 
ejendommen Sct. Laurentii vej 123, 9990 Skagen. 
Jeg vil gerne gøre opmærksom på og beklage , at høringsfristen er meget kort og sat til d. 18‐12‐2015, idet sagen 
skal fremlægges for Plan og Miljøudvalget d. 12‐01‐2016. 
  
Bilag: Høringsbrev indeholdende ansøgning om dispensation. 
  
  
  
Med venlig hilsen 
Martin Dyhrberg 
 
Bygningskonstruktør 
Center for Teknik- og Miljø 
 
Direkte: 9845 6193 
Mady@frederikshavn.dk 
 
 

 
 
 
Frederikshavn Kommune 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
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Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk

CVR-nr. 29189498

29. januar 2016

Søren Bohl Nielsen

Øster Hornumvej 55

9230 Svenstrup J

Afslag på dispensation for vinduestype på ejendommen Sct. Laurentii vej 123, 

9990 Skagen

Center for Teknik og Miljø har d. 30-11-2015 modtaget ansøgning om dispensation for isatte 

vinduer uden koblede rammer.

Ejendommen Sct. Laurentii vej 123, 9990 Skagen, er opført i 1933 og senere 

sammenbygget med udhus i 1994. I henhold til lokalplan SKA.242.B. er bebyggelsen fra 

1933 udlagt som bevaringsværdig og fastlægger følgende:

 § 9.30 Vinduer og døre skal som hovedprincip anbringes taktfast eller rytmisk i

facaden. De skal udføres i træ og behandles med dækkende maling i hvid, 

grøn blå eller rød. Vinduesglas skal være ét plant klart glas i de udvendige 

rammer. Termoruder må ikke anvendes i de yderste rammer. Råglas eller 

sandblæst glas må kun anvendes ved badeværelser og toiletter

 § 9.30 Bevaringsværdige vinduer og døre skal i videst omfang bevares ved 

istandsættelse og vedligeholdelse. Hvis udskiftning er påkrævet, skal de nye 

vinduer og døre fremstilles som kopier af de gamle og udføres ifølge 

ovennævnte bestemmelser.

Center for Teknik og Miljø meddeler administrativt afslag til dispensation. 

Afgørelsen begrundes med følgende:

Center for Teknik og Miljø vurderer at bygningens autenticitet og kulturhistorisk værdi 

forringes, samt medvirke til at området som helhed mister sin arkitekturhistorie og 

håndværksmæssige traditioner samt byggeskik. Yderligere vurderes det at en 

godkendelse vil skabe præcedens for områdets øvrige ejendomme. I vurderingen indgår 

også det indsendte billedmateriale af ejendomme på Sct. Laurentii vej.

Center for Teknik og Miljø skal gøre opmærksom på at afgørelsen er gældende for den 

bevaringsværdige bygning og ikke tilbygningen af 1994.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet iht. vedlagte klage-

vejledning. Denne afgørelse vil blive fulgt op af varsling af påbud om udskiftning af de 

isatte vinduer.

Der vedlægges Klagevejledning, jf. lov om planlægning, § 58.

Med venlig hilsen

Martin Dyhrberg

Byggesagsbehandler

Sagsnummer: 

BYG-2015-01138

Dokumentnummer:

884211

Sagsbehandler:

Martin Dyhrberg

Direkte telefon.: 

+45 98 45 61 93

Mail: Mady@Frederikshavn.dk



Bilagsforside

Dokument Navn: Lokalplan dige Elling.pdf

Dokument Titel: Lokalplan dige Elling kortbilag 

Dokument ID: 1285253

Placering: Emnesager/Rådgivning og projektering -  Klimatilpasning af 

Elling Å systemet /Dokumenter

Dagsordens titel Etablering af Å-diger ved Elling by - tilkendegivelse af vilje 

til at pålægge ejendomme rådighedsindskrænkninger

Dagsordenspunkt nr 10

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



31

Forslag til Lokalplan FRE.R.20.70.02 Kortbilag

Kortbilag B

Plankort
Lokalplan FRE.R.20.71

©
 G

ST
, ©

 D
D

O
 C

O
W

I, 
©

 F
re

de
rik

sh
av

n 
Ko

m
m

un
e

Signaturforklaring

Dige

Servicevej

B
3

B
2

B
1

B
4

B
5

B
6



Bilagsforside

Dokument Navn: 1867709-Projektforslag Skagen Forbrænding.PDF

Dokument Titel: Projektforslag Skagen Forbrænding

Dokument ID: 228790

Placering: Geosager/Buttervej 64, 9990 Skagen: Projektforslag 

Skagen Forbrænding - Afvikling af Skagen 

Forbrænding/Dokumenter

Dagsordens titel Projektforslag for Skagen Forbrænding

Dagsordenspunkt nr 11

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 4



Til 

Frederikshavn Forsyning A/S 
 

Dokumenttype 

Projektforslag 
 
Dato 

Maj 2015 
 

 

 
 

 

 

FREDERIKSHAVN AFFALD  
PROJEKTFORSLAG FOR 
SKAGEN FORBRÆNDING 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

FREDERIKSHAVN AFFALD 
PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING 

 

 
Rambøll 
Hannemanns Allé 53 
DK-2300 København S 
T +45 5161 1000 
F +45 5161 1001 
www ramboll dk    

 

 

Revision 2 
Dato 29/05 2015 
Udarbejdet af KIMB 
Kontrolleret af - 
Godkendt af - 
  
  
  
 
 
 
Ref. 1100014475 

SKAF-21-001 
 

Version 2-final 

 
  

  



 
PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING 
 
 
 
 
 
 

INDHOLD 

0. Indledning 1 
0.1 Formål 1 
0.2 Baggrund 1 
0.3 Sammenfatning 2 
1. Projektansvarlig 3 
2. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige 

planlægning 3 
2.1 Godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg 3 
2.2 Forhold til de gældende projektgodkendelser 3 
3. Forhold til anden lovgivning 4 
4. Tekniske specifikationer 4 
4.1 Tekniske anlæg 4 

 Projekt 4 4.1.1
 Reference 5 4.1.2

4.2 Varmeproduktion 5 
4.3 Alternativ varmeproduktion 5 

 Fliskedel 6 4.3.1
5. Tidsplan 6 
6. Arealafståelse og servitutpålæg m.m. 6 
7. Berørte parter 6 
8. Økonomiske konsekvenser forbrugerne 6 
9. Energi-/Miljømæssig vurdering af projektet 7 
9.1 Miljøforhold 7 
9.2 Klimaforhold 7 
10. Økonomisk vurdering af projektet 7 
10.1 Samfundsøkonomisk vurdering 8 

 Forudsætninger 8 10.1.1
 Samfundsøkonomiske beregninger 8 10.1.2
 Samfundsøkonomiske følsomhedsanalyser 10 10.1.3

10.2 Selskabsøkonomisk vurdering 10 
 Selskabsøkonomiske følsomhedsanalyser 11 10.2.1

 
 
 
 
 
BILAG 

Bilag 1 Samfundsøkonomiske beregninger 
Bilag 2 Selskabsøkonomiske beregninger  
 
 

 
  



 
PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING   
 
 
 

 
 
 

1/11 

0. INDLEDNING 

0.1 Formål 
Frederikshavn Forsyning A/S ejes af Frederikshavn Kommune og selskabet ejer 8 selskaber med 
det formål at drive virksomhed indenfor forsyningsområderne el, vand og varme samt renovati-
on. Indsamling og behandling af affald varetages således af Frederikshavn Affald A/S (FA), der 
indsamler og behandler affald i Frederikshavn Kommune. Nogle affaldsfraktioner/-typer indsam-
les med eget personale og materiel, mens andre fraktioner og typer affald håndteres af entrepre-
nører på kontrakt. FA driver en række affaldsordninger i Frederikshavn Kommune herunder drift 
af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk og Skagen forbrænding. 
 
Skagen Forbrænding er et relativt gammelt anlæg med lav affaldsbehandlingskapacitet, og an-
lægget står for inden for en årrække at skulle undergå store investeringer i levetidsforlængende 
renoveringer, hvis driften skal kunne opretholdes. Da FA gennem de senere år videre har konsta-
teret, at de indsamlede mængde affald vil kunne behandles på Frederikshavn Affaldskraftvarme-
værk alene, vil de to anlæg tilsammen således repræsentere overkapacitet, og FA ønsker følgelig 
at indstille driften på Skagen Forbrænding. 
 
Nærværende rapport udgør projektforslag for indstilling af drift på Skagen Forbrænding med 
forslag om, at den hidtidige varme alternativt produceres på flisfyret varmeværk. Projektforslaget 
er udarbejdet som grundlag for myndighedsgodkendelse efter reglerne i "Lov om varmeforsy-
ning" med tilhørende bekendtgørelse nr. 566 af 2. juli 2014 om "Bekendtgørelse om godkendelse 
af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg" (Projektbekendtgørelsen). 
 
Projektforslaget er disponeret således, at kapitlerne 1 til 10 overordnet set følger strukturen i 
Projektbekendtgørelsen krav til projektforslag jf. § 23. Nærværende kapitel 0 indeholder derfor 
en indledende præsentation af projektforsaget og baggrunden for dets udarbejdelse samt sam-
menfatning af projektforslagets beregningsresultater m.v. 
 

0.2 Baggrund 
 
Skagen Forbrænding råder over en enkelt ovnlinje til behandling af forbrændingsegnet affald. 
Ovnlinjen er fra 1979 og dermed en af landets ældste fungerende ovnlinjer til affaldsforbrænding 
og med en affaldsbehandlingskapacitet på ca. 1,5 t/h også en af landets mindste ovnlinjer.  
 
Trods løbende vedligeholdelse og modernisering af anlægget er Skagen Forbrænding således et 
gammelt anlæg med lav affaldsbehandlingskapacitet, hvilket vanskeliggør en rentabel drift af 
dette anlæg. Da affaldsmængden i Skagen ligeledes har været faldende gennem de seneste år, 
kan affald fra Skagen by ikke længere fylde Skagen Forbrændings behandlingskapacitet op, hvor-
for der skal tilføres affald, hvis den fulde drift af anlægget skal opretholdes.  
 
FA har foretages beregninger, der viser, at der på længere sigt ikke er behov for den affaldsbe-
handlingskapacitet Skagen Forbrænding besidder, hvorfor FA ønsker at indstille driften på Skagen 
Forbrænding pr. 31/12 2017. 
 
Skagen forbrænding har de seneste år produceret ca. 28.000 MWh varme, hvoraf der leveres ca. 
26.800 MWh til varmeforsyningen (Skagen Varmeværk a.m.b.a.).  
 
Ved indstilling af driften af Skagen Forbrænding vil der umiddelbart mangle ca. 26.800 MWh 
varmeproduktion til Skagen Varmeværk, og det forudsættes i nærværende projektforslag, at 
denne varmemængde alternativt produceres på nyetableret flisfyret varmeværk. 
 
Nærværende projektforslag inkluderer dog ikke beskrivelse af etablering af nyt flisvarmeværk 
idet projektforslag af ændring af den fremtidige varmeforsyning skal varetages af Skagen Var-
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meværk. Beskrivelse af et flisfyret varmeværk er alene medtaget for at vise, at det samfunds-
økonomisk er mere rentabelt, at indstille varmeproduktionen på Skagen Forbrænding. Hvorledes 
den fremtidige varmeforsyning tilrettelægges herunder, om varmeforsyningen ved samme lejlig-
hed modernisere er et anliggende for Skagen Varmeværk. 
 
Som det fremgår af dette projektforslag giver indstilling af driften af Skagen Forbrænding såvel 
samfundsøkonomisk overskud med brugerøkonomiske lavere varmepriser. 
 

0.3 Sammenfatning 
Frederikshavn Affald (FA) ejer og driver et affaldsforbrændingsanlæg i Skagen bestykket med en 
varmeproducerende ovnlinje fra 1979. Ovnlinjen har en behandlingskapacitet på ca. 1,5 t/h. FA 
ejer og drivere videre affaldsforbrændingsanlæg i Frederikshavn. 
 
Skagen Forbrænding er et relativt gammelt anlæg, der stå foran et omfattende renoveringsar-
bejde, hvis driften skal kunne opretholdes. Da den indsamlede mængde affald hos FA vil kunne 
behandles på Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk alene, ønsker FA at indstille driften på Ska-
gen Forbrænding. 
 
I dette projektforslag beskrives, hvorledes indstilling af driften på Skagen Forbrænding og erstat-
ning af den affaldsbaserede varmeproduktion med fiktivt flisfyret varmeværk giver såvel sam-
fundsøkonomisk som varmeøkonomisk overskud.  
 
I projektforslaget sammenlignes projektet (indstilling af drift på Skagen Forbrændingsanlæg) 
med et referencescenario (levetidsforlængning af forbrændingsanlægget og fortsat uændret drift 
af affaldsbaseret varmeproduktion).  
 
Ved indstilling af driften på Skagen Forbrænding opnås, i forhold til referencescenariet, sam-
fundsøkonomiske fordele gennem reduktion i samfundets behov for investeringer og omkostnin-
ger til drift- og vedligeholdelsesarbejder medens manglende affaldsindtægter og omkostninger til 
brændsler til den alternativ varmeproduktion påvirker negativt. I forhold til referencen opnås 
med projektforslaget en samlet samfundsøkonomisk gevinst på ca. 44 mio. kr. Beregninger viser, 
at den samfundsøkonomiske fordel er robust overfor variationer i investeringer og varierende 
priser på brændsler og affald.  
 
De samlede selskabsøkonomiske beregninger viser, at varmeproduktionsprisen reduceres, når 
driften af Skagen Forbrænding indstilles og der kan opnås en samlet potentiel besparelse for 
varmebrugerne på næsten 2 mio. kr. om året eller ca. 50 mio. kr. over planperioden. Beregnin-
ger viser, at den delskabsøkonomiske varmepris og dermed varmebrugernes potentielle bespa-
relse er robust overfor variationer i investeringer og brændselspriser.  
 
FA anmoder derfor Frederikshavn Kommune om at godkende dette projektforslag med indstilling 
af driften på Skagen Forbrænding pr. 31/12 2017 idet der kan opnås samfundsøkonomiske og 
selskabsøkonomiske fordele ved projektets gennemførsel. Projektet medfører endvidere en mar-
kant mindsket klimapåvirkning gennem reduceret udledning af drivhusgassen CO2. 
 
Det skal sluttelig bemærkes at endelig ophør vil blive detaljeret aftalt med Skagen Varmeværk 
således, at dette kan indpasses i produktionsplanen på varmeværket. 
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1. PROJEKTANSVARLIG 

Den ansvarlige for projektet er: 
 
Frederikshavn Affald A/S 
Knivholtvej 15 
9900 Frederikshavn 
Kontaktperson: Direktør Tore Vedelsdal 
Tlf.: 9829 9000; mobil: 5163 2953 
E-mail: tore@forsyningen.dk 
 
Vedrørende projektforslagets indhold kan Frederikshavn Affalds rådgiver kontaktes: 
 
Rambøll 
Oluf Palmes Allé 22 
8200 Aarhus N 
Kontaktperson: Kim Brinck 
Tlf.: 5161 8333 
E-mail: kimb@ramboll.com 
 
 

2. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN 
ØVRIGE PLANLÆGNING  

Projektforslaget er i overensstemmelse med de overordnede planer og mål som udarbejdet af 
Frederikshavn Kommune med Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030, hvor kommunen be-
stræber sig på, at omstiller til vedvarende energiproduktion gennem udfasning af olie og gas om 
omstilling til biomasse m.v. I nærværende projektforslag sker dette gennem indstilling af for-
brændings affald, der indeholder en vis andel fossile affaldsfraktioner med følgelig anvendelse af 
eksempelvis flis til varmeproduktionen.  
 

2.1 Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 
Skagen Affaldsforbrænding producerer i dag varme til kollektivt forsyningsnet, hvorfor anlægget 
og dets produktion er omfattet af varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelse; be-
kendtgørelse 566 af 2. juni 2014 (Projektbekendtgørelsen). 
 
I henhold til ovenstående skal projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg forelægges kom-
munalbestyrelsen til godkendelse (godkendelse efter varmeforsyningslovens § 4).  
 
Indstilling af driften på Skagen Forbrænding vil derfor skulle godkendes i henhold til ovenstående 
ved udarbejdelse af et projektforslag.  
 
Nærværende rapport udgør således projektforslag for indstilling af driften på Skagen Forbræn-
ding, og er udarbejdet i henhold til Projektbekendtgørelsen. 
 

2.2 Forhold til de gældende projektgodkendelser 
Dette projektforslag vurderes at understøtte de tidligere udformede planer om Frederikshavn 
Kommunes overordnede målsætninger om klimavenlig udvikling af energiforsyningen. 
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3. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING 

Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsy-
ning. Projektet er, som tidligere nævnt, omfattet af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgø-
relsen. 
 
Skagen Forbrænding er godkendelsespligtig jf. godkendelsesbekendtgørelse, og anlægget er i 
henhold til denne en såkaldt bilag 2 virksomhed (forbrændingsanlæg med kapacitet under 3 t/h), 
hvor kommunen varetage miljøgodkendelsen (tilsynsførende). 
 
I godkendelsesbekendtgørelsen fremgår det af § 44, at der ved ophør af et forbrændingsanlæg 
med kapacitet over 3 t/h (bilag 1 virksomhed), skal foretages vurdering af forurening jf. lov om 
forurenet jord. Der findes ikke tilsvarende bestemmelse for bilag 2 virksomheder, men det må 
forventes, at tilsynsførende (Frederikshavn Kommune) vil opstille tilsvarende krav. 
  
Indstilling af driften på Skagen Forbrænding er omfattet af anlæggets miljøgodkendelse, hvorfor 
FA på den baggrund vil påbegynde dialog med Frederikshavn Kommune om de nærmere om-
stændigheder i forbindelse med indstilling af driften og lukning af anlægget.  
 
Da projektet medfører eliminering af emissionerne fra anlægget vurderes det, at projektforslaget 
ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer1.  
  
 

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

I dette afsnit beskrives projektforslaget med indstilling af driften på Skagen Forbrænding og 
etablering af alternativ varmeproduktion med flisfyret varmeværk og referencesituationen, hvor 
driften på Skagen Forbrænding ikke indstilles men værkets fortsat holdes i live gennem omfat-
tende levertidsforlængende investeringer.  
 

4.1 Tekniske anlæg  
 Projekt 4.1.1

Efter indstilling af driften på Skagen Forbrænding kan den manglende varmeproduktion herfra 
produceres på flisfyret varmeværk. Den maksimale varmeeffekt der leveres fra Skagen Forbræn-
ding er i dag ca. 3,5 MW og det forudsættes beregningsteknisk, at varmeværket etableres med 
samme effekt. Varmeværkes påtænkes etableret i henhold til Energistyrelses teknologikatalog 
Technology Data for Energy Plants fra juni 2010. Det flisfyrede varmeværk vil påtænkes således 
etableret med en varmevirkningsgrad på 108 % og vil få en årlig varmeleverance på 26.800 
MWh. 
 
I henhold til Teknologikataloget vil etablering af flisfyret varmeværk med produktionskapacitet 
kunne foretages for ca. 15 mio. kr. (2015 priser). 
 
Da nærværende projektforslag ikke omhandler etablering af en flisfyrede varmeværk, men ude-
lukkende anvender til illustration af den samfundsøkonomiske konsekvens af indstilling af driften 
på Skagen Forbrænding, vil dette værk ikke blive nærmere beskrevet i projektforslaget. 
 
Ved indstilling af driften af Skagen Forbrænding påregnes der en samlet skrotningsomkostning på 
3,5 mio. kr. hvilket medtages i beregningerne af samfundsøkonomien. 
 

1 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 
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 Reference 4.1.2
I referencen forudsættes driften af Skagen Forbrænding, hvorfor dette anlæg skal gennemgå 
omfattende levetidsforlængende investeringer. Det er således vurderet, at være nødvendigt at 
udskifte eller foretage gennemgribende renoveringer af mange af de komponenter, der i dag er 
temmelig slidte på anlægget, hvilket forventes af omfatte følgende: 
 
• ovnrist/- aksler 
• affaldspusher 
• kedel 
• luftsystem 
• posefilter 
• El og SRO komponenter 
• kraner.  

 
Det er tidligere vurderet, at der kan forventes afholdt ekstraordinære vedligeholdelses- og leve-
tidsforlængende investeringer i Skagen Forbrænding i størrelsesorden 10 mio. kr. hvis anlægget 
skal kunne drives stabilt i yderligere 10 år frem efter 2017. Det skal bemærkes, at dette beløb 
afspejler en minimumsinvestering, og hvis anlægget ikke skal fremstå fuldstændig nedslidt i 
2027, skal der påregnes højere renoveringsomkostninger. Da beregningsperioden i dette projekt-
forslag er 2018-2037 altså 20 år i alt, indregnes der 15 mio. kr. i levetidsforlængende investerin-
ger frem til 2027. 
 
Det er vigtigt at notere, at der i ovenstående overslag ikke er taget hensyn til evt. skærpede 
miljøkrav som følge revisionen af BAT Reference Noten (BREF). Der forventes en ny BREF i 2016, 
hvilket med stor sandsynlighed vil skærpe flere af de miljøkrav de danske forbrændingsanlæg 
reguleres efter i dag. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at fremskaffe konkrete for-
lydender om, hvad den nye BREF vil indeholde af skærpede krav for affaldsforbrændingsanlæg. 
 
Ved levetidsforlængelse af anlægget i yderligere 10 år fra 2027 anslås det nødvendigt at foreta-
ges investerer for 30 mio. kr. 
 
Alternativt til levetidsforlængelse af anlægget, kan der etableres et helt nyt forbrændingsanlæg i 
Skagen, hvilket dog koster markant mere en ovenstående levetidsforlængelser, hvorfor der ikke 
foretages yderligere beregninger for dette. 
 

4.2 Varmeproduktion 
I projektet ophører produktionen af varme fra Skagen Forbrænding og erstattes af varme fra et 
fiktivt flisfyret varmeværk. Den samlede varmeproduktion og årsproduktion af fjernvarme til 
Skagen Varmeværk er vist i tabel 1 for de to scenarier (reference og projekt).  
 
 

Produktion Enhed Reference Projekt 

Affaldsvarmeeffekt  MW  3,5 - 
Flisvarmeeffekt MW - 3,5 
Samlet varmeproduktion på affald MWh/år 26.800 - 
Samlet varmeproduktion på flis MWh/år - 26.800 
Affaldsbehandling i Skagen MWh/år 12.000 - 
    

Tabel 1 – Affaldsbaseret og flisbaseret produktion af varme til Skagen Varmeværk. 
 

4.3 Alternativ varmeproduktion 
Etablering af ny flisfyret varmeværk i projektet foretages i henhold til Energistyrelsens Teknolo-
gikatalog som tidligere beskrevet. 
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 Fliskedel 4.3.1

Der påtænkes etableret ny flisfyret varmekedel med en maksimal varmeproduktion på 3,5 MW. I 
henhold til Teknologikataloget kan sådanne værker etableres for ca. 0,5 mio. € pr. MW i 2008 
priser, hvilket giver en investering på ca. 15 mio. kr. i 2015 priser. 
 
Drift-/vedligeholdelsesomkostninger udgør årligt ligeledes 23.500 € pr MW installeret effekt, 
hvormed værkets variable omkostninger til drift og vedligeholdelse 26,- kr./MWh eller 7,- kr./GJ i 
2014 priser. 
 
Varmevirkningsgraden for et nyt flisfyret varmeværk sættes til 108 % jf. Teknologikataloget. 
 
Brændselspriser fremgår af Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser 
på Energiområdet. 
 
 

5. TIDSPLAN 

Indstilling af driften på Skagen Forbrænding vil ske pr. 31/12 2017. Det skal dog bemærkes, at 
endelig ophør vil blive aftalt med Skagen Varmeværk således, at dette kan indpasses i produkti-
onsplanen på varmeværket 
 
 

6. AREALAFSTÅELSE OG SERVITUTPÅLÆG M.M. 

Der pågår ingen arealafståelser og servitutpålæg m.mv med projektforslaget. 
 
 

7. BERØRTE PARTER 

Skagen Varmeforsyning a.m.b.a. er løbende blevet orienteret om FA’s planer om indstilling af 
driften af Skagen Forbrænding. Der har ikke været kontakt med el-forsyningsselskaber.  
 
 

8. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FORBRUGERNE 

Indstilling af driften på Skagen Forbrændings vil betyde ændringer for følgende forbrugergrup-
per: 
 
• De eksisterende fjernvarmeforbrugere, der er tilknyttet Skagen Varmeværks fjernvarmenet. 

• Affaldskunder, der leverer affald til FA. 
 

Vurdering af konsekvenserne for brugerne foretages ved beregning af den selskabsøkonomiske 
varmeproduktionspris fra Skagen Forbrænding og fra nyt fiktivt flisfyret varmeværk. De sel-
skabsøkonomiske resultater for projektforslaget behandles nærmere i kapitel 10.  
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9. ENERGI-/MILJØMÆSSIG VURDERING AF PROJEKTET 

Ved vurdering af de energi-/miljømæssige konsekvenser af projektet, vil der både blive taget 
hensyn til projektets direkte påvirkning fra selve forbrændingsanlægget i Skagen (kun i referen-
cen) og det fremtidige flisfyrede varmeværks kedels drift. Da ingen af omtalte værker producerer 
elektricitet, medtages ingen affødte påvirkninger gennem ændret el-produktion.  
 
Projektforslaget vurderes energi-/miljømæssigt ved at sammenligne påvirkningerne i projektet 
med en referencesituation.  
 

9.1 Miljøforhold 
Da projektet mindsker den affaldsbaserede varmeproduktionen i Skagen reduceres emissionerne 
herfra. Da emissionerne fra et flisfyret varmeværk generelt er lavere end fra et affaldsforbræn-
dingsanlæg, vil den samlede udledning af forurenende stoffer mindskes med projektet. 

I tabel 2 vises, hvorledes projektet ændrer de gennemsnitlige årlige emissioner af SO2, NOX og 
PM2,5 beregnet som middelværdi over projektets første 10 års drift og i de sidste 10 års drift i en 
samlet beregningsperiode på 20 år. 

Parameter 
Gennemsnit reduceret udledning. [t/år] 

2018-2027 2028-2037 

SO2 -0,01 -0,01 
NOX 3,7 3,7 
PM2,5 0,031 0,031 
   

Tabel 2 - Ændrede årlige emissioner fra projektet. 
 
Som det fremgår af tabel 2, reduceres de årlige gennemsnitlige udledninger af NOX med ca. 4 ton 
årligt og udlednings af SO2 stiger med ca. 10 kg årligt medens udledningen af PM2,5 mindskes 
med ca. 30 kg årligt med projektet.  
 

9.2 Klimaforhold 
Ved beregning af de klimatiske forhold ved projektet regnes der på udledning af CO2 samt 
methan (CH4) og lattergas (N2O), der også bidrager til drivhuseffekten.  
 
Udledning af drivhusgasser i de to situationer (reference og projekt) værdisættes i henhold til 
Energistyrelsens forudsætninger herom, og indgår således i de samfundsøkonomiske beregnin-
ger. Se nærmere i afsnit 10. 
 
Da varmeproduktion på flisbasis er CO2 neutral giver projektet en reduceret udledning af driv-
husgasser.  
 
 

10. ØKONOMISK VURDERING AF PROJEKTET 

Projektforslaget vurderes økonomiske ved at sammenligne påvirkningen af samfundsøkonomien 
og selskabsøkonomien i projektet med en referencesituation. 

De økonomiske forhold for projektet vurderes over en 20-årig periode begyndende med 2018 
som er første beregnings uden drift på Skagen Forbrænding. Planperiodens længde afspejler det 
flisfyrede varmeværks forventede levetid. 
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10.1 Samfundsøkonomisk vurdering 
Ved de samfundsøkonomiske beregninger af projektforslaget tages der udgangspunkt i Energisty-
relsens "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet", dateret april 2005 samt 
vejledningens tilhørende Appendiks: "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på ener-
giområdet”, dateret december 2014.  

De samfundsøkonomiske resultater for projektforslaget vises detaljeret i bilag 1.  

 Forudsætninger 10.1.1
I såvel de samfundsøkonomiske som de selskabsøkonomiske beregninger indregnes afgifter og 
tilskud m.v. som de kendes pr. maj 2015.  

Alle priser og omkostninger er opgjort i 2015 priser. 

I de økonomiske beregninger indgår dels selv investeringen i nyt flisfyret varmeværk, skrotning 
af forbrændingsanlæg samt de ændrede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er forbun-
det med varmeforsyningsprojektet.  

Projektets årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af flisfyret værk hidrører far Energisty-
relsens Teknologikatalog medens omkostninger baseres på driftserfaringerne på Skagen For-
brænding.  

Energiafgifter på forbrænding af affald (tillægsafgift og CO2-afgift) og affaldsvarmeafgift ved le-
vering af varme baseret på affaldsforbrænding indregnes med satser gældende for 2015.  
 
Energistyrelsen har i deres forudsætningskatalog ikke opstillet samfundsøkonomisk pris på affald, 
men henviser til, at der må foretages en konkret vurdering af affaldets art og alternative anven-
delsesmuligheder m.v. for projektet, hvor affald er en væsentlig komponent. Dette forhold er kun 
beskrevet i Energistyrelsens forudsætning fra april 2011. 
 
Da FA skal importere affald, hvis Skagen Forbrænding skal fortsætte driften, forudsættes det 
derfor, at den samlede indfyrede affaldsmængde medfører en samfundsøkonomisk indtægt på 
250,- kr./ton frit leveret i 2014 priser, svarende til indtægten for importeret Engelsk affald. 
 
Det antages grundlæggende, at afgifterne på lang sigt reguleres således, at de følger med den 
generelle prisudvikling, hvorfor afgiftssatserne regnes konstante i faste kr. fra 2015 og frem. 
 

 Samfundsøkonomiske beregninger 10.1.2
I de samfundsøkonomiske beregninger medtages både variable og faste omkostninger til drift og 
vedligeholdelse af de tekniske anlæg, samt omkostninger til investering i det tekniske anlæg m.v. 

Samfundsøkonomisk værdisættes varmesalget ikke direkte, da fjernvarmen i de danske fjern-
varmenet i langt overvejende grad er overskudsvarme fra de store centrale kraftværker, hvor-
med den samfundsøkonomiske fordel opgøres ved den alternative varmeproduktion der kan und-
lades.  

Værdien af varmen beregnes derfor som en reduktion i brændselsforbrug som tidligere beskrevet 
i afsnit 4.4. Endelig medtages projektets påvirkning af skatter og afgifter samt miljøpåvirkning. 
De samfundsøkonomiske beregninger gennemføres som beskrevet i Energistyrelsens "Vejledning 
i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet".  

De samfundsøkonomiske beregninger, inkl. detaljerede forudsætninger er vedlagt i bilag 1. Det 
samfundsøkonomiske overskud af projektet beregnes som nutidsværdien af de årlige overskud i 
projektet i forhold til referencen. Beregningerne gennemføres for en 20-årig periode med start i 
2018, der er det første hele driftsår efter indstilling af driften af Skagen Forbrænding. 
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Der gennemføres følsomhedsberegninger for investeringsomkostning og for varierende priser for 
brændsler og el m.v. 

Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud på projektet på ca. 32 mio. kr. ved en 
samfundsøkonomisk kalkulationsrente på 4 %. Der kan ikke beregnes en samfundsøkonomisk 
forrentning af investeringen, da investeringen i referencen er højere end i projektet. 

I figur 3 er udviklingen i det samfundsøkonomiske overskud vist som det akkumulerede og tilba-
gediskonterede overskud år for år. 
 

 
Figur 3 - Udvikling i samfundsøkonomisk overskud for projektforslaget. De blå søjler viser de enkelte års 
samfundsøkonomiske overskud, mens den røde kurve viser det akkumulerede og tilbagediskonterede 
overskud. 
 
Som det fremgår af figur 3 er der samfundsøkonomisk overskud på projektet allerede i 2021, 
hvilket skyldes de relative høje investeringer, der kræves i referencen. Af figur 3 fremgår der 
videre at driften i 2018 giver en negativt samfundsøkonomisk bidrag, hvilket tilskrives det for-
hold, at skrotningen af Skagen Forbrænding beregningsteknisk afholdes i 2018. 

På figur 4 ses, hvilke faktorer der påvirker de samfundsøkonomiske beregninger positivt og nega-
tivt ved sammenligning af projektet med referencen. Søjlerne angiver for hver parameter, stør-
relsen af det konkrete bidrag til den samlede samfundsøkonomiske beregning.  
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Figur 4 - Positive og negative påvirkninger af samfundsøkonomi for projektforslaget ved sammenligning 
med referencen. 
 
Af figur 4 ses således, hvordan projektforslaget giver meget stor samfundsøkonomisk besparelse 
på investeringer, drifts og vedligeholdelse og miljøpåvirkninger medens omkostninger til brænds-
ler og manglende affaldsindtægter giver negativ samfundsøkonomisk påvirkning. Omkostninger 
til ændrende betalinger af afgifter og tilskud påvirker kun samfundsøkonomien lidt. 

 Samfundsøkonomiske følsomhedsanalyser 10.1.3
Der er foretaget følsomhedsberegninger med henblik på at eftervise, at projektet samfundsøko-
nomisk er robust i forhold til varierende investeringsomfang i de tekniske anlæg og ændringer i 
de samfundsøkonomiske brændselsomkostninger og affaldspriser.  

Resultatet af følsomhedsanalysen fremgår af tabel 4. Som det fremgår af tabellen, er de sam-
fundsøkonomiske beregninger særdeles robuste over for variationer og udsving i såvel investe-
ringen i projektet og i brændselspriser som pris for affaldsmodtagelse. 

Parameter Følsomhed Samfundsøkonomisk overskud 
[mio. kr.] 

Ingen ændring  +/- 0 % 32 

Investering  - 20 % 
 + 20 % 

28 
37 

Brændselspriser  - 20 % 
 + 20 % 

49 
16 

Affaldsmodtagelsespris - 20 % 
+ 20 % 

42 
23 

Tabel 4 - Følsomhedsberegning på det samfundsøkonomiske overskud ved projektet. 
 

10.2 Selskabsøkonomisk vurdering 
I de selskabsøkonomiske forhold belyses gennem beregning af varmeproduktionsprisen fra hen-
holdsvis et levetidsforlænget affaldsforbrændingsanlæg (Referencen) og et nyt fiktivt flisfyret 
varmeværk. 

Simulering af fremtidig drift på det levetidsforlængede affaldsforbrændingsanlæg viser, at om-
kostningerne stiger væsentlig over, hvad anlægget har i dag. Da anlægget er underlagt Energi-
styrelsens varmeprisloft, vil der dog maksimalt kunne afregnes til prisloftet overfor Skagen Var-
meværk.  
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Selv om varmeprisloftet kun kendes for et år ad gangen, forventes der ikke at ske væsentlige 
ændringer i principperne for dette, hvorfor denne situation om afskæring af den maksimale af-
regningspris vil være gældende i hele beregningsperioden. Der foretages følgelig kun beregning 
af varmeproduktionsprisen for et år i prisniveau 2015, og den beregnede varmepris sammenlig-
nes med varmeprisloftet. 

Energistyrelsens har for 2015 udmeldt prisloft for affaldsforbrændingsanlæg, der leverer varme til 
decentrale områder, der forsynes med opvarmet vand baseret på naturgas på 113,- kr./GJ. Det 
skal dog bemærkes at udmelding af prislofter for forskellige forsyningsområder ophører pr. 1/1 
2016, hvorefter der ”kun” gælder det nationale udmeldte prisloft fælles for alle forsyningsområ-
der. Der vil derfor i nærværende beregninger blive taget udgangspunkt i dette nye prisloft, der 
for 2015 er 96,- kr./GJ. 

Ved beregning af varmeproduktionsprisen for et fremtidigt flisfyret varmeværk tages der som 
tidligere beskrevet udgangspunkt i Energistyrelses teknologikatalog fra juni 2010.  

Anlægsinvesteringerne i varmeværket finansieres i beregningerne med et lån, der afvikles over 
20 år med en årlig rente på 1,81 % jævnfør de aktuelle vilkår for anlægslån hos Kommunekredit 
(20 årig aftalelån med 80 terminer, kurs 100, pålydende rente 1,81 %).  

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt omkostninger til indkøb af flis fremgår af afsnit 
4.3.1. 

Den selskabsøkonomiske varmeproduktionspris for projektforslaget vises detaljeret i bilag 2.  

De samlede selskabsøkonomiske beregninger viser, at varmeproduktionsprisen fra et fremtidigt 
flisfyret varmeværk i beregningsperioden vil variere fra 66-70,- kr./GJ. Sammenlignet med af-
faldsforbrændingsanlæggets varmeprisloft på 96,- kr./GJ giver dette en potentiel besparelse for 
varmebrugerne på næsten 3 mio. kr. om året eller ca. 50 mio. kr. over planperioden. 

 Selskabsøkonomiske følsomhedsanalyser 10.2.1
Der er foretaget følsomhedsberegninger med henblik på at eftervise, at de selskabsøkonomiske 
varmepriser og den potentiel besparelse for varmebrugerne er robust i forhold til varierende in-
vesteringsomfang i de tekniske anlæg og ændringer i brændselsomkostninger.  

Resultatet af følsomhedsanalysen fremgår af tabel 5. hvor den gennemsnitlige varmepris for det 
fiktive flisfyrede varmeværk er beregnet. Som det fremgår af tabellen, er den potentiel besparel-
se for varmebrugerne særdeles robust over for variationer og udsving i såvel investeringen i pro-
jektet som i brændselspriser.  

Parameter Følsomhed Selskabsøkonomisk varmepris 
[kr./GJ] 

Ingen ændring  +/- 0 % 68 

Investering  - 20 % 
 + 20 % 

66 
69 

Brændselspriser  - 20 % 
 + 20 % 

57 
78 

Tabel 5 - Følsomhedsberegning på det Selskabsøkonomisk varmepris ved projektet. 
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Samfundsøkonomiske beregninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Frederikshavn
Affald

Samfundsøkonomiske beregninger RAMBØLL/kimb
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GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont
Tid Fordel

Kalkulationsrente 4,0%
Beregningsperiode 20 år
Basisår 2017 20 32,4 mio

Nettoafgiftsfaktor 17%
Forvridningsgevinst 20%

Prisniveau for beregningerne 2015
Prisindeks 2015 (2014=1) 1,0160

Re inv
Reference Investering: Opgrader affaldsan 15,0 mio. kr. 30,0 mio. kr.
Projekt Investering: Nyt flisanlæg 15,0 mio. kr.
Skrotningsomk, SKAF 3,5 mio. kr.

Aktuel Ændringer til Følsomhedstabel over 10 år Følsomhedstabel over 15 år Følsomhedstabel over 20 år
Følsomheder ændring tabel - ændring + ændring - ændring + ændring - ændring + ændring
Følsomhed anlægsinvesteringer 0% 20% 28 37
Følsomhed el-/brændselspris 0% 20% 49 16
Følsomhed Fuldlasttimer 0 0 32 32
Følsomged, affaldsindtægt 0% 20% 42 23

MACRO 
Beregn intern forrentning 

MACRO 
Lav følsomhedstabel 

MACRO 
Lav følsomhedstabel 

MACRO 
Lav følsomhedstabel 
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TEKNISKE FORUDSÆTNINGER

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
SKAF

Varmeafsætning MWh 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800

Energi produktion og forbrug

Driftstid forbrændingsanlæg h/år 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Driftstid kondensering h/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relativ kondenseringstid % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Netto kondenseringseffekt, Varme på O1 MW 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto kondenseringseffekt, El fra O1 MW 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

REFERENCE
Samlet affaldsvarmeproduktion, ekskl. kondensering MWh 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Røggaskondensering, 0 h/år MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlet elproduktion MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlet energiproduktion MWh 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Procesteknisk køling MWh 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

PROJEKT
Samlet affaldsvarmeproduktion MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Røggaskondensering, 0 h/år MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlet elproduktion MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlet energiproduktion MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procesteknisk køling MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energiafgiftsbasis

REFERENCE
Tillægsafgift, (V) MWh 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
CO2 afgift, (E+V)/0,85 MWh 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882

PROJEKT (MED RELATIV KONDENSRABAT)
Tillægsafgift, (V) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO2 afgift, (E+V)/0,85 MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spildevandsproduktion

REFERENCE
Ovnlinie 1 m3/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROJEKT
Ovnlinie 1 m3/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TEKNISKE FORUDSÆTNINGER

SKAF

Varmeafsætning MWh

Energi produktion og forbrug

Driftstid forbrændingsanlæg h/år
Driftstid kondensering h/år
Relativ kondenseringstid %
Netto kondenseringseffekt, Varme på O1 MW
Netto kondenseringseffekt, El fra O1 MW

REFERENCE
Samlet affaldsvarmeproduktion, ekskl. kondensering MWh
Røggaskondensering, 0 h/år MWh
Samlet elproduktion MWh
Samlet energiproduktion MWh
Procesteknisk køling MWh

PROJEKT
Samlet affaldsvarmeproduktion MWh
Røggaskondensering, 0 h/år MWh
Samlet elproduktion MWh
Samlet energiproduktion MWh
Procesteknisk køling MWh

Energiafgiftsbasis

REFERENCE
Tillægsafgift, (V) MWh
CO2 afgift, (E+V)/0,85 MWh

PROJEKT (MED RELATIV KONDENSRABAT)
Tillægsafgift, (V) MWh
CO2 afgift, (E+V)/0,85 MWh

Spildevandsproduktion

REFERENCE
Ovnlinie 1 m3/år

PROJEKT
Ovnlinie 1 m3/år

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TEKNISKE FORUDSÆTNINGER

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Affaldsbehandling

REFERENCE Ændring
Ovnlinie 1 t/år 0% 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Ovnlinie t/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovnlinie t/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet affaldsmængde t/år 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

PROJEKT
Ovnlinie 1 t/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovnlinie t/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovnlinie t/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet affaldsmængde t/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alternativ varmeproduktion

DRIFTSFORM, ( 1: Fliskedel; med varmepumpe 2: "Anvendes ej"; 3 gas-varme) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BIOMASSE (0: Ubegrænset og 1: Begrænset) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme
Brændsel Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis
Tilgængelighed Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr.

Brændselsreduktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF, v=1,08MWh 108% -24.815 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667
Mistet el-produktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skatteteknisk biomasseforbrug til varme , KV:η=120 %; V: η=akt%  MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skatteteknisk N-gasforbrug til varme , KV:η=120 %; V: η=akt%. MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TEKNISKE FORUDSÆTNINGER

Affaldsbehandling

REFERENCE
Ovnlinie 1 t/år
Ovnlinie t/år
Ovnlinie t/år

Samlet affaldsmængde t/år

PROJEKT
Ovnlinie 1 t/år
Ovnlinie t/år
Ovnlinie t/år

Samlet affaldsmængde t/år

Alternativ varmeproduktion

DRIFTSFORM, ( 1: Fliskedel; med varmepumpe 2: "Anvendes ej"; 3 gas-varme)
BIOMASSE (0: Ubegrænset og 1: Begrænset)

Drift
Brændsel
Tilgængelighed

Brændselsreduktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF, v=1,08MWh
Mistet el-produktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF MWh

Skatteteknisk biomasseforbrug til varme , KV:η=120 %; V: η=akt%  MWh
Skatteteknisk N-gasforbrug til varme , KV:η=120 %; V: η=akt%. MWh

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme
Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis

Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr.

-26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Renter
Inflation % 1,9% 2,2% 2,1% 2,2% 1,9% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1%

Deflationering til 2014, index 2014 = 1,000 1,049 1,069 1,092 1,115 1,139 1,161 1,185 1,209 1,233 1,258 1,284

Deflationering til 2015 1,032 1,052 1,075 1,097 1,121 1,143 1,166 1,190 1,214 1,238 1,264

Investeringer (faktorpriser)

REFERENCE
Ny affaldsforbrænding mio. kr. 15,0 30,0

PROJEKT
Ny fliskedel mio. kr. 15,0 3,5

Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion (faktorpriser)

REFERENCE
Ny affaldsforbrænding mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROJEKT
Ny fliskedel mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Drift og vedligeholdelsesomkostninger (faktorpriser)
D&V affaldsforbrændingsanlæg mio. kr. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Spildevandspris kr./m3 spv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variabel D&V af biomassevarmeproduktion (flis/træpiller) kr./GJ varme 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Variabel D&V, affald kr./ton 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Brændselspriser
Flis (an varmeværk), prisniveau 2014 kr./GJ 49,5 49,8 50,0 50,3 50,6 50,8 51,1 51,4 51,8 52,3
Følsomhed % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Flis (an varmeværk), prisniveau 2015 kr./GJ 50,3 50,6 50,8 51,1 51,4 51,6 51,9 52,2 52,6 53,1

Elpriser (faktorpriser)
Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2014 kr./MWh 334 328 331 355 380 404 428 452 476 501
Følsomhed % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2015 kr./MWh 339 333 336 361 386 410 435 459 484 509
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ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Renter
Inflation %

Deflationering til 2014, index 2014 = 1,000

Deflationering til 2015

Investeringer (faktorpriser)

REFERENCE
Ny affaldsforbrænding mio. kr.

PROJEKT
Ny fliskedel mio. kr.

Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion (faktorpriser)

REFERENCE
Ny affaldsforbrænding mio. kr.

PROJEKT
Ny fliskedel mio. kr.

Drift og vedligeholdelsesomkostninger (faktorpriser)
D&V affaldsforbrændingsanlæg mio. kr.
Spildevandspris kr./m3 spv.
Variabel D&V af biomassevarmeproduktion (flis/træpiller) kr./GJ varme
Variabel D&V, affald kr./ton

Brændselspriser
Flis (an varmeværk), prisniveau 2014 kr./GJ
Følsomhed %
Flis (an varmeværk), prisniveau 2015 kr./GJ

Elpriser (faktorpriser)
Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2014 kr./MWh
Følsomhed %
Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2015 kr./MWh

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

1,310 1,336 1,363 1,391 1,419 1,449 1,478 1,508 1,539 1,570

1,289 1,315 1,342 1,369 1,397 1,426 1,455 1,484 1,514 1,545

3,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

52,8 53,3 53,7 54,2 54,6 55,1 55,5 56,0 56,0 56,0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

53,6 54,2 54,6 55,1 55,5 56,0 56,4 56,9 56,9 56,9

525 549 573 573 573 573 573 573 573 573
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
533 558 582 582 582 582 582 582 582 582
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ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Affaldsafgifter 
Affaldsvarmeafgift kr/GJ 18,9
Affaldsvarmeafgift (beregningspris) kr/GJ 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Tillægsafgift kr./GJ 26,5
Tillægsafgift (beregningspris) kr./GJ 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2
CO2 afgift kr./GJ 5,2
CO2 afgift (beregningspris) kr./GJ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Brændselsafgifter 
Biomasseafgift (forsyningssikkerhedsafgift) kr./GJ 0,0
Biomasseafgift - beregningspris kr./GJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilskud
Elproduktionstilskud til Biomasse el kr./MWh 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Elproduktionstilskud (beregningspris) kr./MWh 142,6 139,6 136,7 133,8 131,3 128,6 126,1 123,6 121,1 118,7

Samfundsøkonomisk affaldsindtægt
Affald (an værk)), prisniveau 2014 kr./MWh 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Følsomhed uden/med 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Affald (an værk), prisniveau 2015 kr./MWh 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
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ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Affaldsafgifter 
Affaldsvarmeafgift kr/GJ
Affaldsvarmeafgift (beregningspris) kr/GJ
Tillægsafgift kr./GJ
Tillægsafgift (beregningspris) kr./GJ
CO2 afgift kr./GJ
CO2 afgift (beregningspris) kr./GJ

Brændselsafgifter 
Biomasseafgift (forsyningssikkerhedsafgift) kr./GJ
Biomasseafgift - beregningspris kr./GJ

Tilskud
Elproduktionstilskud til Biomasse el kr./MWh
Elproduktionstilskud (beregningspris) kr./MWh

Samfundsøkonomisk affaldsindtægt
Affald (an værk)), prisniveau 2014 kr./MWh
Følsomhed uden/med
Affald (an værk), prisniveau 2015 kr./MWh

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
116,3 114,1 111,8 109,6 107,4 105,2 103,1 101,1 99,1 97,1

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
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EMISSIONER
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Emissioner for affaldsfyrede kraftvarmeværker
CO2, kun til miljøregnskab. kg/GJ 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

kg/ton 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389

CH4 g/GJ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
CH4, faktor for omregning til CO2 - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
CH4, CO2 ækvivalent kg/ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

N2O g/GJ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
N2O, faktor for omregning til CO2 - 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
N2O, CO2 ækvivalent kg/ton 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

SO2 g/GJ 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
kg/ton 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

NOX g/GJ 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
kg/ton 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

PM2,5 g/GJ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
g/ton 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Brændværdi affald GJ/t 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Emissioner for gasfyrede varmeværker
CO2 kg/GJ 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

CO2 
CH4 g/GJ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
CH4, CO2 ækvivalent g/GJ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

N2O g/GJ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
N2O, faktor for omregning til CO2 g/GJ 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298

CO2 ækvivalent i alt kg/GJ 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3
SO2 g/GJ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
NOX g/GJ 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
PM2,5 g/GJ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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EMISSIONER

Emissioner for affaldsfyrede kraftvarmeværker
CO2, kun til miljøregnskab. kg/GJ

kg/ton

CH4 g/GJ
CH4, faktor for omregning til CO2 -
CH4, CO2 ækvivalent kg/ton

N2O g/GJ
N2O, faktor for omregning til CO2 -
N2O, CO2 ækvivalent kg/ton

SO2 g/GJ
kg/ton

NOX g/GJ
kg/ton

PM2,5 g/GJ
g/ton

Brændværdi affald GJ/t

Emissioner for gasfyrede varmeværker
CO2 kg/GJ

CO2 
CH4 g/GJ
CH4, CO2 ækvivalent g/GJ

N2O g/GJ
N2O, faktor for omregning til CO2 g/GJ

CO2 ækvivalent i alt kg/GJ
SO2 g/GJ
NOX g/GJ
PM2,5 g/GJ

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
389 389 389 389 389 389 389 389 389 389

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
298 298 298 298 298 298 298 298 298 298

57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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EMISSIONER
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Emissioner for Flisfyrede varmeværker
CO2 kg/GJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CH4 g/GJ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
CH4, CO2 ækvivalent g/GJ 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

N2O g/GJ 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
N2O, faktor for omregning til CO2 g/GJ 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192

CO2 ækvivalent i alt kg/GJ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
SO2 g/GJ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
NOX g/GJ 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
PM2,5 g/GJ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Emissioner for el Nord pool
CO2 fra elproduktion (anvendes ikke til økonomi, kg/MWh 265 206 184 169 133 133 129 124 114 112

kun til miljøregnskal, da elpris indeholder CO2 kvotepris) inkl. all 269       211       188       174       138       137       133       128       117       115       

CH4 g/MWh 117 131 115 150 143 132 120 110 98 90
CH4, faktor for omregning til CO2 - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
CH4, CO2 ækvivalent kg/MWh 2,9 3,3 2,9 3,8 3,6 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3

N2O g/MWh 4,1 4,2 3,9 3,6 3,3 3,3 3,2 3,1 2,9 3,0
N2O, faktor for omregning til CO2 - 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
N2O, CO2 ækvivalent kg/MWh 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

SO2 g/MWh 270 271 204 190 178 179 176 175 172 171
NOx g/MWh 368 372 343 330 305 293 287 263 253 252
PM2,5 g/MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2014 priser)
CO2 kr./ton 70,0 75,0 79,0 84,0 89,0 93,0 97,0 101,0 116,0 132,0
SO2 kr./kg 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
NOx kr./kg 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
PM2,5 kr./kg 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2015 priser)
CO2 kr./ton 71,1 76,2 80,3 85,3 90,4 94,5 98,6 102,6 117,9 134,1
SO2 kr./kg 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4
NOx kr./kg 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5
PM2,5 kr./kg 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6
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EMISSIONER

Emissioner for Flisfyrede varmeværker
CO2 kg/GJ

CH4 g/GJ
CH4, CO2 ækvivalent g/GJ

N2O g/GJ
N2O, faktor for omregning til CO2 g/GJ

CO2 ækvivalent i alt kg/GJ
SO2 g/GJ
NOX g/GJ
PM2,5 g/GJ

Emissioner for el Nord pool
CO2 fra elproduktion (anvendes ikke til økonomi, kg/MWh

kun til miljøregnskal, da elpris indeholder CO2 kvotepris)

CH4 g/MWh
CH4, faktor for omregning til CO2 -
CH4, CO2 ækvivalent kg/MWh

N2O g/MWh
N2O, faktor for omregning til CO2 -
N2O, CO2 ækvivalent kg/MWh

SO2 g/MWh
NOx g/MWh
PM2,5 g/MWh

Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2014 priser)
CO2 kr./ton
SO2 kr./kg
NOx kr./kg
PM2,5 kr./kg

Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2015 priser)
CO2 kr./ton
SO2 kr./kg
NOx kr./kg
PM2,5 kr./kg

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160,0 187,0 213,0 235,0 256,0 276,0 296,0 314,0 314,0 314,0

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

162,6 190,0 216,4 238,8 260,1 280,4 300,7 319,0 319,0 319,0

27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4
34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5
37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
REFERENCE

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
DRIFTSFORHOLD

Varmeproduktion på affaldsbasis
SKAF MWh 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Procesteknisk køling MWh 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Samlet nyttiggjort varmeproduktion MWh 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800

Elproduktion
Elproduktion på affaldsdamp MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afgifter
Grundlag for betaling af affaldsvarmeafgift MWh 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800
Grundlag for betaling af tillægsafgift MWh 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Grundlag for betaling af CO2 afgift MWh 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882

Behandlet affaldsmængde t/år 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Affaldsindtægter mio. kr. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

OMKOSTNINGER

Investeringer
Anlæg mio. kr. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Samlet investeringer mio. kr. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion
Drift mio. kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift- og vedligehold 
D&V, affaldsforbrænding mio. kr. 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Spildevand mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variabel D&V, Flis Varme mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variabel D&V, affald mio. kr. 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Samlet drift og vedligehold mio. kr. 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
REFERENCE

DRIFTSFORHOLD

Varmeproduktion på affaldsbasis
SKAF MWh
Procesteknisk køling MWh
Samlet nyttiggjort varmeproduktion MWh

Elproduktion
Elproduktion på affaldsdamp MWh

Afgifter
Grundlag for betaling af affaldsvarmeafgift MWh
Grundlag for betaling af tillægsafgift MWh
Grundlag for betaling af CO2 afgift MWh

Behandlet affaldsmængde t/år

Affaldsindtægter mio. kr.

OMKOSTNINGER

Investeringer
Anlæg mio. kr.
Samlet investeringer mio. kr.

Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion
Drift mio. kr.

Drift- og vedligehold 
D&V, affaldsforbrænding mio. kr.
Spildevand mio. kr.
Variabel D&V, Flis Varme mio. kr.
Variabel D&V, affald mio. kr.
Samlet drift og vedligehold mio. kr.

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800
28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
PROJEKT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
DRIFTSFORHOLD

Varmeproduktion på affaldsbasis
SKAF MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procesteknisk køling MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlet nyttiggjort varmeproduktion MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elproduktion
Elproduktion på affaldsdamp MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afgifter
Grundlag for betaling af affaldsvarmeafgift MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundlag for betaling af tillægsafgift MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundlag for betaling af CO2 afgift MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Behandlet affaldsmængde t/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Affaldsindtægter mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OMKOSTNINGER

Investeringer
Flisvarmeværk mio. kr. 15,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samlet investeringer mio. kr. 15,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion
Drift mio. kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift- og vedligehold 
D&V, affaldsforbrænding mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spildevand mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variabel D&V, Flis Varme mio. kr. 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
Variabel D&V, N-gas Varme mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Samlet drift og vedligehold mio. kr. 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

ENERGIPRODUKTION & AFFALDSBEHANDLING

Forskel i energiproduktion hos SKAF (Projekt - Reference)
Varme MWh -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
El MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forskel i grundlag for affaldsvarmeafgift MWh -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
Forskel i grundlag for tillægsafgift MWh -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800
Forskel i grundlag for CO2 afgift MWh -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882

Forskel i affaldsbehandling hos SKAF (Projekt - Reference)
Forbrændt affald t/år -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
PROJEKT

DRIFTSFORHOLD

Varmeproduktion på affaldsbasis
SKAF MWh
Procesteknisk køling MWh
Samlet nyttiggjort varmeproduktion MWh

Elproduktion
Elproduktion på affaldsdamp MWh

Afgifter
Grundlag for betaling af affaldsvarmeafgift MWh
Grundlag for betaling af tillægsafgift MWh
Grundlag for betaling af CO2 afgift MWh

Behandlet affaldsmængde t/år

Affaldsindtægter mio. kr.

OMKOSTNINGER

Investeringer
Flisvarmeværk mio. kr.
Samlet investeringer mio. kr.

Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion
Drift mio. kr.

Drift- og vedligehold 
D&V, affaldsforbrænding mio. kr.
Spildevand mio. kr.
Variabel D&V, Flis Varme mio. kr.
Variabel D&V, N-gas Varme mio. kr.
Samlet drift og vedligehold mio. kr.

ENERGIPRODUKTION & AFFALDSBEHANDLING

Forskel i energiproduktion hos SKAF (Projekt - Reference)
Varme MWh
El MWh

Forskel i grundlag for affaldsvarmeafgift MWh
Forskel i grundlag for tillægsafgift MWh
Forskel i grundlag for CO2 afgift MWh

Forskel i affaldsbehandling hos SKAF (Projekt - Reference)
Forbrændt affald t/år

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

-26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
-28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800
-33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882 -33.882

-12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
PROJEKT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Forskel i energiproduktion på alt. V-værk (Projekt - Reference)
Brændselsreduktion ved affaldsvarmeproduktion MWh -24.815 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667
Mistet el-produktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparet kvoteforbrug til produktion på decentral V-værk ton CO2 -131 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141
Skatteteknisk brændselsreduktion til V-produktion, N-gas MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skatteteknisk brændselsreduktion til V-produktion, biomasse MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMISSIONER

CO2 emisionsberegning, samlet påvirkning (kun miljø, ikke økonomi)
CO2, eq. kredit for el-produktion, (direkte + indirekte) ton CO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO2. eq. udledningsreduktion fra brændsler (ikke affald) ton CO2 -131 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141
CO2. eq. udledningsreduktion fra affald ton CO2 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708
Netto CO2 påvirkning, reduceret udledning ton CO2 4.577 4.567 4.567 4.567 4.567 4.567 4.567 4.567 4.567 4.567

Samfundsøkonomisk miljøgevinst ved merelproduktion
SO2 ton SO2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NOx ton NOx 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PM2,5 kg PM2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Samfundsøkonimisk miljøgevinst ved meraffaldsforbrænding
SO2 ton SO2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
NOx ton NOx 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
PM2,5 kg PM2,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5

Samfundsøkonimisk miljøgevinst ved brændselsreduktion
SO2 ton SO2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
NOx ton NOx -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
PM2,5 kg PM2,5 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Samfundsøkonomisk samlet miljøgevinst
SO2 ton SO2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
NOx ton NOx 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
PM2,5 kg PM2,5 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
PROJEKT

Forskel i energiproduktion på alt. V-værk (Projekt - Reference)
Brændselsreduktion ved affaldsvarmeproduktion MWh
Mistet el-produktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF MWh
Sparet kvoteforbrug til produktion på decentral V-værk ton CO2
Skatteteknisk brændselsreduktion til V-produktion, N-gas MWh
Skatteteknisk brændselsreduktion til V-produktion, biomasse MWh

EMISSIONER

CO2 emisionsberegning, samlet påvirkning (kun miljø, ikke økonomi)
CO2, eq. kredit for el-produktion, (direkte + indirekte) ton CO2
CO2. eq. udledningsreduktion fra brændsler (ikke affald) ton CO2
CO2. eq. udledningsreduktion fra affald ton CO2
Netto CO2 påvirkning, reduceret udledning ton CO2

Samfundsøkonomisk miljøgevinst ved merelproduktion
SO2 ton SO2
NOx ton NOx
PM2,5 kg PM2,5

Samfundsøkonimisk miljøgevinst ved meraffaldsforbrænding
SO2 ton SO2
NOx ton NOx
PM2,5 kg PM2,5

Samfundsøkonimisk miljøgevinst ved brændselsreduktion
SO2 ton SO2
NOx ton NOx
PM2,5 kg PM2,5

Samfundsøkonomisk samlet miljøgevinst
SO2 ton SO2
NOx ton NOx
PM2,5 kg PM2,5

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

-26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141
4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708
4.567 4.567 4.567 4.567 4.567 4.567 4.567 4.567 4.567 4.567

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5

-1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
-8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
-0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
PROJEKT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

ØKONOMISK BEREGNING
Beregning foretages som:
Projekt - Reference
Forskel i forhold til Reference. 
Positive differenser giver en samfundsøkonomisk fordel ved projektet

INDTÆGTER (faktorpriser)

Elsalg mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Affald mio. kr. -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

OMKOSTNINGER  (faktorpriser)

Investeringer & faste omk.
Anlægsinvesteringer mio. kr. 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Faste omk. KV-anlæg mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum investeringer og faste omk mio. kr. 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Drift- og vedligehold 
D&V Kondenser mio. kr. 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Spildevand mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variabel D&V, Flis varme mio. kr. -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62
Variabel D&V, N-gas varme mio. kr. 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Samlet drift og vedligehold mio. kr. 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Brændselsomkostninger
Flis mio. kr. -4,49 -4,86 -4,88 -4,91 -4,94 -4,95 -4,98 -5,01 -5,05 -5,10
Træpiller mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N-gas mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kvoteomkostninger mio. kr. -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02
Samlede brændselsomkostninger mio. kr. -4,5 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -5,0 -5,0 -5,0 -5,1 -5,1

AFGIFTER OG TILSKUD TIL STATEN (faktorpriser)
Afgifter (mer)
Affaldsvarmeafgift mio kr. -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73
Tillægsafgift mio kr. -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61
CO2 afgift mio. kr. -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61
N-gasvarmeafgift mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biomassevarmeafgift mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilskud (mindre)
El-produktionstilskud mio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum afgifter og tilskud mio. kr. -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

MILJØGEVINST (beregningspriser)
SO2 mio kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOX mio kr. 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
PROJEKT

ØKONOMISK BEREGNING
Beregning foretages som:
Projekt - Reference
Forskel i forhold til Reference. 
Positive differenser giver en samfundsøkonomisk fordel ved projektet

INDTÆGTER (faktorpriser)

Elsalg mio. kr.
Affald mio. kr.

OMKOSTNINGER  (faktorpriser)

Investeringer & faste omk.
Anlægsinvesteringer mio. kr.
Faste omk. KV-anlæg mio. kr.
Sum investeringer og faste omk mio. kr.

Drift- og vedligehold 
D&V Kondenser mio. kr.
Spildevand mio. kr.
Variabel D&V, Flis varme mio. kr.
Variabel D&V, N-gas varme mio. kr.
Samlet drift og vedligehold mio. kr.

Brændselsomkostninger
Flis mio. kr.
Træpiller mio. kr.
N-gas mio. kr.
Kvoteomkostninger mio. kr.
Samlede brændselsomkostninger mio. kr.

AFGIFTER OG TILSKUD TIL STATEN (faktorpriser)
Afgifter (mer)
Affaldsvarmeafgift mio kr.
Tillægsafgift mio kr.
CO2 afgift mio. kr.
N-gasvarmeafgift mio. kr.
Biomassevarmeafgift mio. kr.
Tilskud (mindre)
El-produktionstilskud mio
Sum afgifter og tilskud mio. kr.

MILJØGEVINST (beregningspriser)
SO2 mio kr.
NOX mio kr.

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

-5,15 -5,20 -5,24 -5,29 -5,33 -5,37 -5,41 -5,46 -5,46 -5,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04
-5,2 -5,2 -5,3 -5,3 -5,4 -5,4 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

-1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73 -1,73
-2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61 -2,61
-0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
PROJEKT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PM2,5 mio kr. 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
sum miljøgevinst mio kr. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
PROJEKT

PM2,5 mio kr.
sum miljøgevinst mio kr.

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
PROJEKT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

SAMFUNDSØKONOMI (beregningspriser)

El-/affaldssalg (inkl. nettoafgiftsfaktor) mio. kr. -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6

Driftsomkostninger
Investeringer og faste omk (inkl. nettoafgiftsfaktor) mio. kr. 0,0 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1
Variabel Drift og vedligehold (inkl. nettoafgiftsfaktor) mio. kr. 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
Brændselsomkostninger mio. kr. -5,3 -5,7 -5,7 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,9 -5,9 -6,0
Sum omkostninger mio. kr. 0,0 0,4 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 38,9

Forvridningsgevinst af afgifter og tilskud (20%) mio. kr. -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Miljøgevinst mio. kr. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Sum - År for år resultat mio. kr. 0,0 -2,6 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 35,9

Diskonteringsfaktor til basisår 2015 1,00 1,04 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,48
NPV (tilbagediskonteret til 2015) mio. kr. 0,0 -2,5 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 24,2
Akk. NPV (tilbagediskonteret til 2015) mio. kr. 0,0 -2,5 -1,5 -0,6 0,2 1,0 1,8 2,5 3,1 3,7 27,9

SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED PROJEKTET (10 år) mio. kr. 27,9
SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED PROJEKTET (15 år) mio. kr. 29,7
SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED PROJEKTET (20 år) mio. kr. 32,4
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SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER
PROJEKT

SAMFUNDSØKONOMI (beregningspriser)

El-/affaldssalg (inkl. nettoafgiftsfaktor) mio. kr.

Driftsomkostninger
Investeringer og faste omk (inkl. nettoafgiftsfaktor) mio. kr.
Variabel Drift og vedligehold (inkl. nettoafgiftsfaktor) mio. kr.
Brændselsomkostninger mio. kr.
Sum omkostninger mio. kr.

Forvridningsgevinst af afgifter og tilskud (20%) mio. kr.

Miljøgevinst mio. kr.

Sum - År for år resultat mio. kr.

Diskonteringsfaktor til basisår 2015
NPV (tilbagediskonteret til 2015) mio. kr.
Akk. NPV (tilbagediskonteret til 2015) mio. kr.

SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED PROJEKTET (10 år) mio. kr.
SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED PROJEKTET (15 år) mio. kr.
SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED PROJEKTET (20 år) mio. kr.

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

-3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
-6,1 -6,1 -6,2 -6,2 -6,3 -6,3 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4
3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 7,5

-1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 4,4

1,54 1,60 1,67 1,73 1,80 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19
0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 2,0

28,4 28,8 29,1 29,4 29,7 29,9 30,1 30,3 30,4 32,4
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Beregning af varmepris fra flisanlæg

Skagen Varmeforsyning
Fastepriser i 2015 niveau

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ØKONOMISKEFORUDSÆTNINGER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deflatering til 2017 (lånoptagelse) 1,0000 1,0191 1,0410 1,0629 1,0858 1,1068 1,1296 1,1525 1,1754 1,1992 1,2240
Generel forudsætning (0=fast pris, 1= samfundsøkonomis 1
Real lånerente 1,8% Aftalelån fra kommunekredit, 15 mio. kr. 80 terminer, 20 år af 18. maj 2015
Låneperiode 20 år
Kalkulations rente, real 1%

Investering, flisanlæg 15 Mio. kr. 0,3-0,7 m€/MW i 2010; Inflatering til 2015: 1,134; 0,5*7,42*3,5*1,134= 14,7
Effekt, flisanlæg 3,5 MW
D&W (pr. brændselsinput) 7 kr./GJ 0,018-0,029 m€/MW i 2010; Inflatering til 2014: 1,116; 0,0235*7,42*3,5*1,134  7,2
Virkningsgrad 1,08 dim løs.
Årlig produktion 26.800 MWh

(Samfundsøkonomiske beregningspriser på flis
Flis-pris (0=fast; 1=samfundsøkonomisk) kr./GJ 50 50 51 51 51 51 52 52 52 53 53

Variabel D&W kr./GJ 6,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Varmeprisberegning

Kapitalomk, deflateret mio. kr 0,88 0,87 0,85 0,83 0,81 0,80 0,78 0,77 0,75 0,74
D&V mio. kr 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Flis mio. kr 4,85 4,88 4,90 4,93 4,96 4,98 5,01 5,04 5,08 5,13

Omkostninger i alt mio. kr 6,36 6,37 6,37 6,39 6,40 6,40 6,42 6,43 6,45 6,49

Varmepris kr./GJ 65,9 66,0 66,1 66,2 66,3 66,4 66,5 66,6 66,9 67,2

Prisloft kr./GJ 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

Besparelse Mio. kr. pr år 2,90 2,89 2,89 2,88 2,86 2,86 2,85 2,83 2,81 2,77

Nutidsværdi Mio. kr. 49,5

Gennemsnitsvarmepris (vægtet) kr-/GJ 68

Følsomhed
Investering 0%
Brændsel 0%
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Beregning af varmepris fra flisanlæg

Skagen Varmeforsyning
Fastepriser i 2015 niveau

ØKONOMISKEFORUDSÆTNINGER
Deflatering til 2017 (lånoptagelse)
Generel forudsætning (0=fast pris, 1= samfundsøkonomis 1
Real lånerente 1,8%
Låneperiode 20
Kalkulations rente, real 1%

Investering, flisanlæg 15
Effekt, flisanlæg 3,5
D&W (pr. brændselsinput) 7
Virkningsgrad 1,08
Årlig produktion 26.800

Flis-pris (0=fast; 1=samfundsøkonomisk) kr./GJ

Variabel D&W kr./GJ

Varmeprisberegning

Kapitalomk, deflateret mio. kr
D&V mio. kr
Flis mio. kr

Omkostninger i alt mio. kr

Varmepris kr./GJ

Prisloft kr./GJ

Besparelse Mio. kr. pr år

Nutidsværdi Mio. kr.

Gennemsnitsvarmepris (vægtet) kr-/GJ

Følsomhed
Investering
Brændsel

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,2488 1,2736 1,2993 1,3260 1,3527 1,3813 1,4090 1,4376 1,4667 1,4965

54 54 55 55 55 56 56 57 57 57

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0,72 0,71 0,69 0,68 0,67 0,65 0,64 0,63 0,61 0,60
0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
5,18 5,22 5,26 5,31 5,35 5,40 5,44 5,49 5,49 5,49

6,52 6,56 6,58 6,62 6,64 6,68 6,70 6,74 6,73 6,72

67,6 68,0 68,2 68,6 68,9 69,2 69,5 69,9 69,7 69,6

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

2,74 2,70 2,68 2,64 2,62 2,58 2,56 2,52 2,53 2,55
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HMN Naturgas I/S' høringssvar på projektforslag for Skagen Forbræn-
ding

Frederikshavn Kommune har 16. juni 2015 sendt ovennævnte projektforslag i 
høring med udvidet høringsfrist til 4. august 2015 grundet sommerferieafholdel-
se.

HMN Naturgas I/S mener, at det fremsendte projektforslag er metodisk forkert, 
da Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om ”Bekendtgørelse om godkendelse 
af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg” (Projektbekendtgørelsen) 
ikke ses behørigt iagttaget. 

I henhold til projektbekendtgørelsens § 17 kan kommunalbestyrelsen ved etab-
lering af nye varmeproduktionsanlæg - ved decentralt naturgasbaseret kraftvar-
meanlæg - kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie.

Etablering af nyt flisfyret varmeanlæg ved Skagen Varmeværk er dermed ikke 
en brugbar mulighed, når driften på Skagen Forbrænding forventes indstillet pr. 
31. december 2017, og affaldsvarmen udgår af Skagen Varmeværks samlede 
varmeproduktion.

Efter HMN Naturgas I/S’ opfattelse skal der i stedet udarbejdes et nyt projekt-
forslag for Skagen Varmeværk omfattende varmeproduktion med og uden af-
fald. Bortfalder affaldsvarmen kan Skagen Varmeværk overgå til øget motor-
/kedeldrift og/eller undersøge de økonomiske konsekvenser for udnyttelse af 
yderligere overskudsvarme fra Fiskernes Fiskeindustri eller anden optimering 
af varmeproduktionen.

I projektforslagets tekstdel har HMN Naturgas I/S noteret sig, at der i tabel 2 i 
afsnit 9.1 Miljøforhold ikke er sammenhæng mellem tallene i tabellen og den 
tilhørende tekst. I afsnit 10.1.2 Samfundsøkonomiske beregninger henvises til 
afsnit 4.4, men afsnittet ses ikke at fremgå af projektforslaget.

Sendt pr. e-mail: jast@frederikshavn.dk
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Miljø- og energiplanlægger Jacob Staufeldt
Rådhus Allé 100
9900  Frederikshavn
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For god ordens skyld gøres opmærksom på, at HMN Naturgas I/S skriftligt skal 
underrettes om kommunens afgørelse, jf. Projektbekendtgørelsens § 28.
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4. august 2015 KOMMENTAR TIL HØRING AF PROJEKFORSLAG VEDR. 

NEDLUKNING AF SKAGEN FORBRÆNDING

Der er i projektforslags afsnit 4.1.1 Projekt på side 4 angivet: ”Den maksimale 
varmeeffekt der leveres fra Skagen Forbrænding er i dag ca. 3,5 MW…”.

Denne maksimale varmeeffekt er imidlertid udregnet som den årlige gennemsnit-
lige produktion.

Reelt er leveret op til 130 MWh per døgn svarende til en maksimal kapacitet på 
5,4 MW. Kedlen er dog udlagt til og har en markeplade på 4,45 MW. Der bør 
derfor tages hensyn til en maksimal kapacitet på 4,45 MW.

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Att.: Jacob Staufeldt
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Vedlagt følger som aftalt et lille kort resume af vores høringssvar.

I henhold til Varmeforsyningsloven skal der udarbejdes et såkaldt Projektforslag, inden større ændringen på 

en kollektiv fjernvarmeforsyning kan iværksættes. Det være sig etablering af nye anlæg, større 

ombygninger og nedlæggelse af eksisterende produktionsanlæg m.v.. Kun ændringer, der giver en positiv 

samfundsøkonomisk virkning, kan godkendes.

Når driften af Skagens Forbrændingsanlæg (SKAF) ønskes indstillet, skal der derfor udarbejdes et 

projektforslag, der viser, at dette er samfundsøkonomisk positivt for, at projektet kan godkendes.

For at kunne foretage en sammenligning, skal samfundsøkonomien med ”lukning af SKAF” (projektet) 

sammenlignes med ”ikke lukning af SKAF” (referencen). I projektet gøres der nogle forudsætninger om, 

hvem der skal producere den varme, som SKAF hidtil har produceret. De samfundsøkonomiske beregninger 

viser, at uanset om varmen alternativt produceres på naturgasfyret kedel eller på biomassefyret kedel, er 

det samfundsøkonomisk fordelagtigt, at indstille driften af SKAF. De vedlagte regneark indeholder de 

samfundsøkonomiske for referencen og projektet, og beregningerne følge energistyrelsens vejledning for 

sådanne.

Det fremsendte projektforslag viser, at der findes bedre og billigere måder at producere varmen i Skagen 

på end at fortsætte driften af SKAF. Med fremsendte projektforslag tages derfor ikke stilling til, hvorledes 

varmeforsyningen i Skagen fremover bedst tilrettelægges kun, at der findes samfundsøkonomiske billigere 

alternativer. 

Med venlig hilsen/Kind Regards

Kim Brinck

M +45  51618333

KIMB@ramboll.com

________________________________________

Rambøll

Olof Palmes Allé 22

DK-8200 Aarhus N

www.ramboll.dk

CVR NR. 35128417
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 Side 3 

1. Indledende bestemmelser 

 

1.1 Regulativ for Ravnshøj Vandforsyning 
 

  Dette regulativ er udfærdiget af Ravnshøj Vandværk.  

 

  Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen i Frederikshavn kommune den _______ 

  

 Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen. 

 

1.1.1      Regulativet 
Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. 

(vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015.  

 

1.1.2  Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag 
Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med 

vandforsyningslovens § 53, stk. 1. 

 

1.1.3  Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug 
Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse 

med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for 

vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om 

individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6. 

 

1.1.4  Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten. 
Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i 

overensstemmelse med Vandforsyningslovens § 57, stk. 2 og § 28, stk. 3, i 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1310 af 25. november 2015 om vandkvalitet og tilsyn 

med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 7. 

 

1.1.5  Installationsarbejder 
Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører 

er i overensstemmelse med Lov nr. 401 af 28. april 2014, om autorisation på el- VVS og 

kloakinstallationsområdet. 

 

1.1.6  Kontrol med og indgreb i målere. 
Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med 

Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om måleteknisk 

kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand. 

 

1.1.7  Brandtekniske foranstaltninger 
Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med 

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret 

kommunalt redningsberedskab med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 

10. juni 2009 af beredskab (beredskabsloven). 
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1.1.8  Morarenter  
Bestemmelser om morarenter og rykkergebyrer er i overensstemmelse med 

lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket 

betaling (renteloven). 

 

1.1.9  Vandafgift  
Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af 

ledningsført vand med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 

om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven).  

 

1.1.10 Vandselskaber 
Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven 

(vandselskab) og kommunen er i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om 

vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) 

 

1.1.11 Ejer og bruger 
I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt 

angiver, at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14, også er 

omfattet af den pågældende bestemmelse. 

 

For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de 

enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en 

bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for 

vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser. 

 

Ved betegnelsen bruger forstås en person, som ikke ejer den til vandselskabet tilsluttede 

ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed 

eksempelvis lejeren af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, 

forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter 

det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig. 

 

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, 

betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. 

 

1.1.12 Leje eller andelsbolig 
Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to 

udlejnings eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge 

notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte 

udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom. 

 

1.1.13 Ejerens underretning af brugere 
Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle 

brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle 

forhold ansvarlig over for vandforsyningen jf. dog 9.13  
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1.2  Vandforsyningens anlæg m.v. 
I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i vejledningen. En del af 

definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442. 

 
Almene vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg, som forsyner eller har til formål at 

forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym 

anvendes ofte begrebet ”almen vandforsyning”. 

 

Distributionsnet: Vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen fra 

vandforsyningsanlægget frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og 

stikledninger. 

 

Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet 

vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger. 

 

Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene 

vandforsyningsanlægs forsyningsområder. Det naturlige forsyningsområde er det område, 

som vandforsyningsanlægget naturligt kan forsyne, herunder områder som først i 

fremtiden kan forsynes fra vandforsyningsanlægget. 

 

Hovedanlæg: Vandforsyningens vandværksanlæg til indvinding og behandling af 

drikkevand, vandforsyningens råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, 

herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt 

hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. 

 

Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand 

fra vandbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv., til 

forsyningsledningerne. 

 

Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i 

ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra 

skel eller fra afspærringsanordningen herunder stophanen, hvis denne er placeret inden 

for skel i målerbrønden. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer. 

 

Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand. 

 

Stikledning: Stikledningen inkl. en eventuel afspærringsanordning herunder stophane er 

den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til 

ejendommens skel eller målerbrønd. 

 

Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen 

dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m. 

 

Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på 

dets anvendelse til drikkevand. 

 

Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en 

vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed, som ejendommen afregner sit 
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vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte som synonym for vandværk eller 

vandforsyningsanlæg. 

 

Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- 

og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et 

vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme 

distributionsnet. 

 

Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af 

vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra 

behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere. 

 

Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, 

som ikke tilhører vandforsyningen. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens 

forlængelse benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Hertil hører også 

en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet 

som vandindlæg i vandforsyningslovens § 50. 

 

Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og 

vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed, 

hvortil ejendommen afregner.  

 

2.   Vandforsyningens styrelse 

 

2.1   Oplysninger om vandforsyningen 
Vandforsyningens ledelse består af en bestyrelse. 

Vandforsyningen leverer eller kan levere drikkevand til alle boliger, virksomheder og 

landbrug inden for forsyningsområdet. 

 

2.2  Afgørelser 
Afgørelser som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af 

vandforsyningen. 

 

2.3   Takstblad 
Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer 

mv. fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen 
 

Taksterne bekendtgøres i et takstblad 
 

Takstbladet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen 

 

2.4 Medlemskab 
Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at 

være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for 

medlemskab, ligesom ejeren, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har 

ret til at blive optaget som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser 
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3.    Ret til forsyning med vand 

 

3.1  Ret til forsyning med vand  
Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har med 

respekt for vandforsyningens indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til 

almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til 

vanding af eksempelvis landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter 

vand i mindre omfang. 

 

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og 

mod betaling efter godkendte takster. 

 

3.2  Forsyning af erhvervsvirksomheder 
Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til 

erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang. 

 

Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. 

Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større 

omfang eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer 

risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener, der er forbundet 

hermed, og at de for egen regning foretage de fornødne foranstaltninger i den 

forbindelse, jf. også 6.4. 

 

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i 

regulativet og mod betaling efter godkendte takster. 

 

3.3  Forsyning af brandtekniske installationer 
Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til 

vandforsyningsnettet, men skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for 

indretning af sprinkleranlæg f. eks DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg. 

Vandforsyningen kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for 

nødvendigt af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering, og sektionering af 

vandforsyningens hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende 

sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko.  

 

I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug 

fastsætter vandforsyningen eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af 

bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt 

redningsberedskab.  

 

3.4  Reserveforsyning 
Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra vandforsyningen som reserve for 

en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke forventes tilladt. 

 

Vandforsyningen kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår. 
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I forbindelse med indlæg af vand kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget 

vandforsyningsanlæg tilsluttes vandforsyningens kollektive vandforsyningsnet.  

 

3.5  Trykstød 
Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at 

pludselige og unødvendige variationer undgås. Denne bestemmelse gælder også for 

beredskabsstyrelsen.  

 

3.6  Udstykning, byggemodning m.v.  

Ved udstykning af en ejendom til grunde eller ejerboliger, hvor vandforsyningen hidtil har 

leveret samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, installerer vandforsyningen 

en ny måler ved hver ny ejendom eller ejerbolig.  

 

Vandforsyningen fastlægger vilkår samt leveringsbetingelser for vandforsyningen til de 

ved udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og 

funktion, jf. også 5.3. 

 

I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden 

vandforsyningen fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre. 

 

Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod 

betaling efter godkendte takster.  

 

4.     Forsyningsledninger 

 
4.1   Anlæg af forsyningsledninger 

Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. 

Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges. 

 

4.2 Tinglysning 
Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, 

benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive 

ejendomme. Udgiften til tinglysning afholdes af vandforsyningen. 

 

5.    Stikledninger 

 

5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger 
Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af, 

vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres 

af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne 

i ’Erhvervs- og vækstministeriets bekendtgørelse nr. 859 af 3. juli 2014 om undtagelser fra 

krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v. 
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Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på 

ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i 

overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8. 

 

5.2  Stikledning til ejendomme 
Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive 

anlagt én stikledning til hver ejendom. 

 

Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil 

ejendommen har facade (adgangsvej). 

 

Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og 

vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive 

ejendomme. Udgifterne hertil afholdes af vandforsyningen. 

 

5.3  Udstykning og omlægning 
Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en 

ejendom foretages om- eller tilbygningsbygningsarbejder, eller der sker væsentlige 

ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør 

ændres. I så fald skal ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen. 

 

Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. 

 

Ved udstykning af sokkelgrunde på en ejendom afgør vandforsyningen, om stikledningen 

kan føres helt frem til det nye skel, eller om det fortsat skal være ejerens egen 

jordledning. 

 

5.4  Ubenyttet ejendom 
Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved 

forsyningsledningen for ejerens regning. 

 

5.5 Fejl på stikledninger og stophaner 
Ejere af ejendomme skal straks give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller 

formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. 

 

5.6  Fri adgang til stophane 
Såfremt stophane og/eller målerbrønd står i eller inden for skel, påhviler det ejeren af en 

ejendom at sikre, at stophanen og/eller målerbrønden er synlig og let tilgængelig.  

 

 

6.     Opretholdelse af tryk og forsyning 

 

6.1  Vandtryk 
Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende 

forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i 
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samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.2.1. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at 

opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme. 

 

Vandforsyningen er inden for rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle 

trykforhold forbigående eller varigt. 

 

 

6.2  Aflukning 
Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et 

rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold 

foretage aflukninger uden varsel. 

  

6.3  Ulemper 
Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå 

ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved 

vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt 

og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af 

ledninger m.v. 

 

Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, 

herunder ændringer i tryk og kvalitet, er vandforsyningen, uanset om denne måtte have 

udvist uagtsomhed, uden ansvar for forbrugeres driftstab, avancetab eller andet indirekte 

tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandforsyningen har udvist forsæt eller 

grov uagtsomhed. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring. 

 

6.4  Indskrænkning af vandforbruget 
Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe 

bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om 

indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når 

vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. 

 

Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse. 

 

 

7.    Vandforsyning til brandslukning 

 

7.1  Etablering og vedligeholdelse 
Etablering, vedligeholdelse og sløjfning af brandhaner på forsyningsledninger skal ske 

efter kommunalbestyrelsens anvisning, og udgifterne hertil afholdes af 

kommunalbestyrelsen.  

 

Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion 

ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det 

gælder tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af 

kommunalbestyrelsen.  
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Hvis ledningsdimensioneringen skal reduceres, eksempelvis i forbindelse med sløjfning af 

brandhaner, afholdes udgifterne af kommunalbestyrelsen. 

 

7.2  Flytning af forsyningsledning 
Ved flytning eller udskiftning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen 

omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen. 

 

 

 

7.3  Brug af brandhaner 
Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt de lovpligtige afprøvninger af 

brandhaner, må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og 

vandforsyningen har givet tilladelse hertil. 

 

7.4  Oplysning om brandvand 
Kommunalbestyrelsen skal på vandforsyningens begæring oplyse vandforbruget fra 

brandhaner ved indsats og afprøvning samt varsle vandforsyningen om planlagte 

afprøvninger af brandhaner. 

 

8.     Vandinstallationer 

8.1     Generelt vedrørende vandinstallationer 

 
8.1.1  Grundejeren 

Vandinstallationer, herunder jordledninger, etableres af, vedligeholdes af og tilhører 

grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6, angående Afregningsmålere. 

 

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 

1.1.11, sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af 

bebyggelsen på grunden. 

 

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til 

omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger, som følge af 

nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 

9.15, 4. punktum angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningen. 

 

8.1.2 Nyanlæg og væsentlig ændring 
Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra 

installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller 

andre vandinstallationer, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for 

forurening af vandforsyningsanlæg, skal færdigmeldes til vandforsyningen. 

Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS installatør. 

 

Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal 

udføres i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning 003 (4. udgave, 

september 2012), og der skal om fornødent indhentes tilladelse hertil fra 
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kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr.292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og 

tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

 

Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at en ny installeret eller ændret 

vandinstallation fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret 

VVS-installatør.  

 

8.1.3  Vandinstallationer 
Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, skal 

udføres af autoriserede VVS-installatører. 

 

Som en undtagelse må nærmere bestemte simple arbejder udføres af personer, som ikke 

har autorisation som VVS-installatør, jf. Erhvervs og vækstministeriets bekendtgørelser nr. 

859 af 3. juni 2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af 

forsyningsvirksomheder (udskiftning) og nr. 546 af 30. maj 2014 om simple arbejder på el- 

VVS og kloakinstallationsområdet som enhver må udføre. 

 

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i 

vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (vandnormen) 

og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring). 

 

Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er 

etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt. 

 

8.1.4  Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand 
Fabriksfremstillede byggevarer, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer til 

drikkevand, skal være godkendt efter den til enhver tid gældende godkendelsesordning. 

 

Produktet skal desuden være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer 

overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk 

godkendelse. 

 

8.1.5  Fejl på vandinstallationer 
Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke 

er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper. 

 

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på 

jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationerne straks 

gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde 

konstaterede eller formodede fejl til ejeren. 

 

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for 

forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om 

forholdet. 

 

8.1.6 Forsvarlig funktion 
Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som 

vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, 
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herunder tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i 

god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse. 

 

Hvis der efter reparation eller der på anden måde er en begrundet formodning om 

utæthed på jordledningen, kan vandforsyningen forlange, at jordledningen 

tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages 

af en autoriseret vvs-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko. 

 

Vandforsyningen kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger 

er foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal 

leveres af en autoriseret VVS-installatør. 

 

8.1.7  Ubenyttede vandinstallationer 
Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. 

Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på 

forskriftsmæssig måde. 

 

8.1.8  Arbejde på ejerens bekostning 
Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, 

kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud 

lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65. 

 

8.1.9  Aktuel fare for forurening 
Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at 

standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet f.eks. 

som følge af trykfald eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede 

vandinstallationer, eller ved omfattende vandspild jf. 10.3 

 

Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis ejendommens ejer eller 

bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret 

og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet. 

 

Vandforsyningen foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretaget 

de nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdene, som begrunder aflukning af 

vandtilførslen, til ophør. 

 

8.2     Vandinstallationer i bygninger 
 
8.2.1  Trykforøgeranlæg 

Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive 

utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende 

ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal 

foretages særlige foranstaltninger herunder opstilles et trykforøgeranlæg eller 

trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. 

 

Etablering af dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren. 

 



 

 Side 14 

8.2.2  Brandtekniske installationer 
Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, f.eks. 

sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og 

forskrifter herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til 

overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (vandnormen) og til DS/EN 1717 

(tilbagestrømningssikring). 

 

Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug 

fastsættes af vandforsyningen, jf. punkt 3.2. 

 

Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme 

 

8.3     Vandinstallationer m.v. i jord 
 
8.3.1  Ændring af jordledning ved ombygning 

Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, 

hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug. 

 

 8.3.2 Udgifter ved omlægning af jordledning 
Udgifter til omlægning af jordledningen, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- 

og/eller stikledning, afholdes af grundejeren. 

 

8.3.3 Målerbrønde 
 Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. 

 

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens 

foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan 

vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres som tæt PE-brønd. 

 

Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, med mindre ejeren og 

vandforsyningen har aftalt andet. 

 

 

9.    Afregningsmålere 

 

9.1  Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug 
De generelle bestemmelser for vandinstallationer, jf. 8.1.1 - 8.1.4, finder tilsvarende 

anvendelse for installationer til måling af vandforbrug. 

 

9.2  Afregning af samlet vandforbrug 
Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en 

afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug. 

 

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet 

aftale med vandforsyningen om andet. 
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Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom 

med vandforsyningen. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af 

vandforsyningens personale eller af forsyningens dertil bemyndigede personer. 

 

9.3  Placering af afregningsmåler 
Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring eller i 

målerbrønd efter vandforsyningens anvisning og sådan, at den er beskyttet mod frost, 

utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.  

 

Har måleren tidligere været placeret i bygning, kan der ved ombygning af en ejendom, 

skift af status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning ændres til målerbrønd. 

Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte. 

 

Målerbrønden placeres en meter inden for skel. 

 

9.4  Vandforsyningens ejendom 
Afregningsmålere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens 

ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning. 

 

Vandforsyningen kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne 

fjernaflæses. 

 

9.5  Aflæsning 
Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel jf. 9.17 

Vandforsyningen har til enhver tid ret til elektronisk overførsel af målerdata fra 

afregningsmålere. 

 

9.6  Vedligeholdelse og udskiftning 
Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. 

Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere 

målere efter varsel, jf. 9.17. 

 

9.7  Størrelse og type 
Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de 

oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til 

erhvervsvirksomheder m.v. 

 

9.8  Ændring af vandforbruget 
Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste, jf. 9.7, således at 

afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange 

målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af 

passende størrelse. 

 

9.9  Ejerens ansvar 

Ejer er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler 

er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger 
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må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af 

målere. 

 

9.10  Utætheder eller fejl 
Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks 

meddeles til vandforsyningen. Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede 

fejl til ejeren. 

 

9.11  Indgreb mv i afregningsmålere  
Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på 

nogen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af 

en frossen måler. 

 

Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af 

indgreb, jf. ovennævnte, afholdes af ejeren. 

 

9.12  Overgang fra fælles til individuel afregning 
Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal 

meddeles skriftligt til vandforsyningen og kommunen jf. bekendtgørelse 837 af 27. 

november 1998 om individuel afregning af målt vandforbrug.  

 

9.13  Ejerens ansvar, rettigheder og pligter 
For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning 

efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11 og 

9.15, 9.16 og 9.17 til brugeren af enheden. 

 

9.14  Måleteknisk kontrol 
Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de 

krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om 

måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt 

vand. 

 

9.15  Kontrol af afregningsmåleren 
Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret 

afregningsmålerens nøjagtighed. 

 

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger inden for de maksimalt 

acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens 

bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af 

varmt og koldt vand, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser. 

 

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for 

måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket 

afprøvningen. 

 

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for 

måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandforsyningen. 
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Efter høring af ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller 

forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at 

fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lov nr. 1063 af 28. august 2013 om 

forældelse af fordringer (forældelsesloven). 

 

9.16  Selvaflæsning 
Vandforsyningen kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette 

målerstanden til vandforsyningen (selvaflæsning). 

 

Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for vandforsyningens 

afregning af driftsbidrag. 

 

Efterkommer en ejer ikke vandforsyningens pålæg om selvaflæsning, er vandforsyningen 

berettiget til at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens 

vandforbrug. Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til at opkræve et 

administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad. 

 

9.16.1 Fjernaflæsning 
Vandforsyningen kan beslutte, at aflæsning af afregningsmålere skal foretages som 

fjernaflæsning, som foretages af vandforsyningen. 

 

9.17  Tilsyn med afregningsmålere 
Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler 

vandforsyningen dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med 

ejeren. 

 

Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller 

plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en 

henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve 

et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad. 

 

10.     Vandspild 

 

10.1  Benyttelse og spild af vand 
Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, 

ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som 

vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra 

de tilladte vandinstallationer. 

 

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er 

forbudt. 

 

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet 

særlig tilladelse hertil. 
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10.2  Vandspild før afregningsmåler 
Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, 

kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige 

driftsbidrag. 

 

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter 

forhandling med ejeren. 

 

10.3  Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild 
Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 

8.1.9, hvis vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i 

forsyningsnettet, og ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne 

foranstaltninger til at standse det konstaterede og aktuelle vandspild. 

 

11.     Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt 

 
11.1  Det kommunale tilsyn 

Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang 

uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer jf. 

vandforsyningsloven § 64, stk. 1.  

 

Vandforsyningens personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt 

kommunalbestyrelsen har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningsloven § 

64 stk. 1 adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden 

retskendelse.  

 

11.2  Vandforsyningens adgang til vandinstallationer 
For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og 

forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og 

udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af 

legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes 

vandinstallationer.  Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang. 

 

11.3 Oplysninger om vandforbrug 

Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal på 

forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om 

forbrugets størrelse. 

 

11.4  Kontrol af vandforsyningens målere 
Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden 

af vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre 

kontrolsystemets indhold over for de til vandforsyningen tilsluttede forbrugere, ligesom 

forbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet. 

 

11.5  Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet 
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Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og 

drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. 

Mindst én gang om året skal vandforsyningen offentliggøre: 

• Opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer, 

kontaktpersoner, 

• En generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder  

o Værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig 

lokal betydning,  

o Overskridelse af de gældende kvalitetskrav for drikkevand. 

 

12.     Anlægsbidrag 

 

12.1  Anlægsbidrag 
Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til 

forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Anlægsbidraget fastsættes af 

vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad. Anlægsbidrag for 

ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat 

af vandforsyningen efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

12.2  Betaling af anlægsbidrag 
 Når en ejendom bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandforsyningen. 

 

12.3  Forsyningsledningsnettets alder 
Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning som 

ejendommen tilsluttes er nyanlagt eller ældre. 

 

12.4 Tilslutning til ny forsyningsledning 
Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en 

ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af 12.9. 

 

12.5 Betaling af anlægsbidrag til udstykning 
Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen 

forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til 

forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. 

Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med 

henblik på, at vandforsyningen kan opgøre og opkræve anlægsbidraget. Vandforsyningen 

kan forlange enten, at betaling skal finde sted før forsyningsledningerne anlægges, eller at 

der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart 

forsyningsledningerne er anlagt. 

 

12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning 
Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den 

forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved 

udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag 
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til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling finder sted før 

stikledningen anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling i 

så fald sker, så snart stikledningerne er anlagt. 

 

12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug 
For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. til byggebrug, kan vandforsyningen 

fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og 

reetablering af den midlertidige leverance. 

 

12.8 Ændret anvendelse af ejendom 
Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, som følge af en 

senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan 

vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til 

ændringen. 

 

Vandforsyningen kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende tilslutningsbidrag ved 

oprettelsen af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms 

anvendelse, herunder omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- 

eller erhvervsenheder, navnlig ved etablering af flere vandforbrugende installationer. 

 

I tilfælde, hvor ejendommen ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det 

ejeren at sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag 

ikke ændres. På anfordring skal ejeren meddele vandforsyningen, hvorvidt der etableres 

nye/flere installationer, herunder håndvaske, badeinstallationer eller lignende, der 

medfører et højere vandforbrug. 

 

Det er normalt ikke grundlag for ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks. 

lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder eller værelser på 

plejehjem ombygges til plejelejligheder. 

 

Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og 

betalt anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres. 

 

12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget 
Vandforsyningen kan forlange ekstra anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig 

nyinvestering i vandforsyningsanlægget. Nyt anlægsbidrag skal være godkendt af 

kommunalbestyrelsen, inden det opkræves hos andelshaverne. 

 

13.     Driftsbidrag 

 

13.1 Betaling for leveret vand 
For alt leveret vand betales et driftsbidrag. 

 

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m
3
 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. 

Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt 
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leveringen af vand til ejendommen. Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens 

takstblad. 

 

13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer 
For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der 

ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et 

fast årligt bidrag. 

 

13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug 
For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. 

Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag. 

 

13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer 
For brandtekniske installationer, f.eks. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg 

til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der 

forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag. 

 

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud 
For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, 

kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse af afgiften og andre 

beløb af det pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 

962 af 27. juni 2013 af lov om afgift af ledningsført vand. Anmodningen skal være skriftlig 

og begrundet. 

 

13.6 Driftsbidrag ved skønnet forbrug 
Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder 

eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen efter høring af 

ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor 

målingen skønnes at have været i uorden. 

 

14.    Betaling af anlægs- og driftsbidrag 

 

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau 
Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved 

stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen har foretaget eller ladet 

foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på 

vedkommende ejendom. 

 

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, 

betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I 

sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved 

stikledningen ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til 

arbejde med vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen. 

 

14.1.1   Betaling af anlægsbidrag 
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Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan vandforsyningen nægte 

at etablere tilslutningen. 

 

Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukning sker inden 6 

måneder efter den fastsatte betalingsfrist. Aflukning vil blive varslet senest 5 arbejdsdage, 

inden den foretages. 

 

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr. 

Gebyret skal fremgå af takstbladet. 

 

Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket, og ejendommen overdrages til en ny ejer, 

som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages. 

 

14.1.2   Betaling af driftsbidrag 
Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift. 

 

Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen 

kræve betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for vandforsyningen. 

Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for 

enheden. 

 

Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for 

vandet. Aflukning vil blive varslet mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages.  

 

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr. 

Gebyret skal fremgå af takstbladet.  

 

Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold 

til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt, eller der er stillet sikkerhed for 

betalingen. 

 

14.1.3   Afdragsvis betaling eller henstand 
Vandforsyningen kan på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand 

med betalingen. 

 

Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter ikke inden den af 

vandforsyningen fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelse som anført i 14.1.1. 

 

14.1.4  Åbning ved ejerskifte  
Vandforsyningen har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den 

ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den 

tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr 

for genåbning. 

 

 

 

 



 

 Side 23 

14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om 
individuel af regning efter målt forbrug 

 
 
14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag 

Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra 

fælles til individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. 

november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens 

§ 55, stk. 5 og 6. 

 

Målerne stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. 

 

14.2.2 Specificeret opkrævning 
 Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift. 

 

14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag 
Når forudsætningerne i 14.2.1. er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold 

mellem en bruger af en enhed og vandforsyningen, bortfalder ejers hæftelse for brugers 

driftsbidrag. 

 

14.2.4 Fraflytning 
Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag mv. indtil 

måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i lejerens 

slutopgørelse vedrørende driftsbidrag mv.  

 

14.2.5 Meddelelse om ny bruger 
Ejendommens ejer skal med mindst 10 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen 

om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglede underretning hæfter 

ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag 

 

14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger 
Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet. 

 

14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag 
Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for 

fællesforbrug samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer 

inden brugernes vandmålere. 
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15.    Klage 

 

15.1 Tvister 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for: 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

www.forbrug.dk 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 

100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, 

kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, 

hvis klageren får medhold. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser 

m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. 

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk. 

 

16.  Straffebestemmelser 

 

16.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84 
Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 1, straffes med                      

bøde, jf. vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1 

 

Efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for 

overtrædelse af vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i de enkelte 

ejendomme skal udføres og benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for 

forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage 

de foranstaltninger, som vandforsyningen pålægger i den anledning, samt at ejeren skal 

sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt ved lige og afhjælpe enhver mangel 

snarest, jf. lovens § 50. 

 

Spild af vand eller brug af vand til andre formål og i større mængder end tilladt, jf. 

vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde. 

 

Endvidere kan der efter vandforsyningslovens § 84, stk. 2, straffes med bøde, ved 

undladelse af at efterkomme et kommunalbestyrelsens påbud eller forbud efter loven, 

herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold. 

 

Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller 

tilsidesættelse vil kunne straffes med bøde efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1 

og 4. Det drejer sig om punkterne 5.1, 5.5, 6.4, 7.3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 

8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4  
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Der kan endvidere fastsættes bødestraf for at modvirke adgang til en ejendom dvs. 

adgang til uden retskendelse at foretage undersøgelser til brug for beslutninger i henhold 

til vandforsyningsloven eller regulativet. Vandforsyningslovens § 64 giver 

kommunalbestyrelsen ret til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation. 

Samme ret gælder for personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til adgang 

uden retskendelse mod forevisning af legitimation, jf. lovens § 64. 

 

16.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på vandinstallationer 
Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og 

ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i § 5, i lovbekendtgørelse nr. 401 af 

28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el- vvs- og kloakinstallationsområdet, 

straffes med bøde efter lovens § 36. 

 

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller 

personer, som efter loven ikke er berettiget til det. 

 

16.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om kontrol med vandmålere 
Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i 

Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med 

vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben 

eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter 

bekendtgørelsens § 27. 

 

På samme måde straffes overtrædelse af regulativets 11.3. 

 

17.     Ikrafttrædelse 

 

Dette regulativ træder i kraft den _________________ 2016. 

 

Samtidig ophæves det tidligere regulativ af den 1. januar 2006. 

 

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af 

vandforsyningsloven. 

 

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart 

indarbejdes. 
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Vision:
I samskabelse skal borgere og kommune arbejde for flere muligheder for 
friluftsliv samtidigt med at kommunens naturkvalitet forbedres.

Natur- og
friluftspolitik

Hvordan?
Borgere opfattes som aktive medspillere, der har lokalkendskab og ved 
hvilke behov eller uudnyttede potentialer, der findes i kommunen. Det 
er kommunens opgave at finde ressourcer hos borgere og fremme gen-
sidig læring, fremme fælles ejerskab og fremme de initiativer, der er i 
overensstemmelse med denne natur- og friluftspolitik. 

Formidling og
branding

Samarbejde
på tværs

Etablering og 
vedligeholdelse 
af stier og veje

Planlægning
for nye faciliteter 
til friluftsliv

Erhvervsmæssig 
udnyttelse af 
friluftsaktiviter

Etablering
af mere natur

Initiativer og 
hensyn i naturen

skabe klarhed over regler 
for adgang i naturen

øge samarbejde mellem 
kommunen og borgere/
foreninger/skoler m.v.

fremme et sammenhæn-
gende stisystem på tværs 
af byer og kommuner

fremme etablering af 
faciliteter til friluftsliv

fremme muligheder for 
erhvervsmæssig indtje-
ning på friluftsaktiviteter

skabe mere bynær natur 
til glæde for borgere

udarbejde og formidle 
en årlig handleplan for 
kommunal naturpleje

gøre det lettere at få 
overblik over friluftsfa-
ciliteter og -aktiviteter i 
kommunen

øge samarbejde mellem 
kommuner

sikre fremtidig vedlige-
holdelse, når faciliteter 
etableres

skabe friluftsfaciliteter for 
hele familien i samme 
område

fokusere på kapitalisering 
af natur- og friluftsværdi-
er i kommunens behand-
ling og prioritering af 
friluftsaktiviteter

skabe bedre mulighed 
for spredning af  dyr og 
planter mellem naturom-
råder

bekæmpe invasive arter

gøre det lettere at have 
en hensigtsmæssig ad-
færd i naturen (nudging)

fremme muligheder for 
frivilliges indsats i natur- 
og friluftsliv

forbedre adgang i naturen 
via stier i det åbne land

fremme muligheder for 
unge i friluftslivet

fremme muligheder for 
kommercielle friluftsakti-
viteter hele året rundt

øge arealet af natur 
generelt

øge bevidstheden om 
særlige naturværdier i 
kommunen

gøre kommunens natur 
og friluftsmuligheder 
interessante for flere

gøre det administrativt 
nemt at komme videre 
med initiativer til frilufts-
aktiviteter og -faciliteter

udarbejde en handleplan 
for friluftsliv

fremme anvendeligheden 
af stier for handicappede

gruppere anvendelses-
muligheder af strande i 
forhold til potentialer

fremme benyttelse af 
kysterne hele året
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Natur- og friluftspolitik
Når mennesker kommer ud i naturen, så er det ofte både til gavn for menneskers 
sundhed og trivsel, men også  naturen. Jo flere mennesker, der bevæger sig ud i 
naturen, jo flere mennesker sætter pris på alt det, naturen kan tilbyde, og jo flere 
vil være med til at passe godt på den.

Erfaringerne viser, at antallet af besøgende i et naturområde øges væsentligt, når 
der er tilknyttet faciliteter såsom parkeringsplads, toilet, information om naturen 
eller mere målrettede faciliteter som mountainbikebaner, ridestier, ramper til 
kanoer og kajakker osv.

Friluftsfaciliteter og naturpleje koster ressourcer i form af tid og materialer, men 
samtidigt bidrager det også til øget turisme og bosætning m.v. For at synliggøre, 
i hvilken retning vi ønsker naturen og friluftslivet skal bevæge sig, er der behov 
for at samle visioner og idéer i en natur- og friluftspolitik.

Hvad skal en natur- og friluftspolitik bruges til?
Når nogen får en god idé, kan natur- og friluftspolitikken bruges til at få en pej-
ling på, om Frederikshavn Kommune også synes, det er en god idé. Derudover 

skal idéen selvfølgelig kunne gennemføres i overensstemmelse med gældende 
lovgivning, kommuneplanen, og hvad der ellers findes af tinglysninger, ken-
delser og planer for det specifikke område. Områdets robusthed vil også blive 
vurderet. Idéer kan kun gennemføres, hvis de er i balance med de hensyn, der i 
øvrigt skal tages til natur, mennesker og økonomi.

Det er hensigten, at borgere i stigende grad skal inddrages i kommunens ud-
vikling – også inden for natur- og friluftsliv. Det er ikke længere kommunens 
administration eller politikerne, der alene skal sørge for bedre natur eller nye 
friluftsfaciliteter. I fremtiden skal borgere, politikere og administration sammen 
skabe udviklingen. Forvaltningens opgave er at se ressourcer hos borgere, bringe 
borgere sammen i fællesskaber, facilitere og støtte idéer. Denne samskabelse sker 
kun, hvis borgerne vil bidrage til realiseringen. Samarbejdet vil oftest begynde 
med en henvendelse fra en borger. Det kunne fx være en forening, der har op-
daget et behov og en mulighed for en ny sti. Foreningsmedlemmer taler med de 
berørte lodsejere. Administrationen hjælper med de lovgivningsmæssige rammer 
og eventuelle tilladelser. Politikerne prioriterer, hvor meget kommunen generelt 
kan bidrage til etablering af stier eller andre tiltag. Realisering af projektet sker 
ved fælles indsats.

Realiseringen af projekter foregår i en fælles arena for samskabelse, hvor for-
valtningen kan komme i kontakt med private aktører for at løse komplekse pro-
blemer, borgere kan blive involveret mere direkte i relevante beslutninger, og 
politikere kan komme i dialog med borgere, foreninger og administration.

Hvad består natur- og friluftspolitikken af?
Natur- og friluftspolitikken består af en overordnet vision samt en række mål-
sætninger inden for syv forskellige emner. Vi har valgt at lade Natur- og frilufts-
politikken være lille i størrelse, men stor i betydning. En lille størrelse betyder, 
at den er overskuelig. Stor i betydning henviser til, at den skal bruges, udbredes 
og være synlig. 

Der hører to bilag til denne natur- og friluftspolitik: et idékatalog over mulige 
konkrete tiltag samt en status over nuværende friluftsfaciliteter i kommunen. 
Bilagene er tilgængelige på www.frederikshavn.dk. 

Vedtaget i Byrådet  den xx.xx.xx
 

Administration Borgere

Politikere

Samskabelse
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Idékatalog 

Formidling og branding af kommunen natur og friluftsmuligheder Forbedring af eksisterende natur 
 Kommunen skal have en tydelig indgang, hvor borgere/foreninger kan 

henvende sig med forespørgsler om friluftsaktiviteter og lignende 

 En samlet hjemmeside med kort over kommunens friluftsmuligheder, stier, 
faciliteter osv. 

 Lav en ”kommunekalender” for friluftsliv 

 Der skal være mere formidling i fortællende og konstruktiv form 

 Udgiv foldere eller lignende a lá ”Turen går til…” om fx rideruten i Vendsyssel, 
fra hav til hav, gennem hede og skov etc. 

 Lav mere moderne naturformidling, fx en app. 

 Lav formidling af historierne i kommunen 

 Lav promovering af mulighederne for undervandsjagt 
 

 Bevar byens grønne kiler 

 Grøftekanter med natur 

 Naturpleje med græssende dyr – etablere fællesskaber 

 Lav mere natur i byernes grønne åndehuller 

 Brug plantearter, der hører til på de givne lokaliteter, så der findes tilknyttede 
insekter, svampe osv. og opnå samtidig en besparelse på vedligehold 

 Informationskampagner om muligheder for naturpleje 

 Lav informationskampagne om kommunens sjældne arter, så folk får lyst til at 
passe på dem 

 Udarbejde en årlig handleplan for kommunal naturpleje 

Samarbejde på tværs Etablering og vedligeholdelse af stier og veje 
 Samarbejde i foreningslivet 

 Samarbejde internt i kommunen til hurtigere sagsbehandling 

 Inddrage brugere i beslutningsprocesser 

 Flere partnerskaber mellem brugere og kommunen 

 Sørge for mere undervisning ude i naturen i folkeskolen 

 Projekter, hvor unge motiveres til at samle skrald op  

 Fremme en incitament-struktur, der får borgere til at tage initiativ 

 Oprette puljer til idéer med unge 
 

 Flere gå-, ride- og cykelstier 

 Markveje skal opretholdes 

 Sammenhængende stisystem, tværkommunalt 

 Stier i byer 

 Opsamling af affald langs veje og stier 

 Bedre tilgængelighed for handicappede 

Etablering af mere natur Planlægning for nye fysiske faciliteter til friluftsliv til lands, til vands og i luften 
 Lav mere bynær natur 

 Etabler grønne åndehuller i byer  

 Lav informationskampagne om muligheder for tilskud til etablering af natur 

 Indtænk natur i nye lokalplaner 

 Brug de økologiske forbindelser til nye naturprojekter 
 

 Flere toiletter og åbne toiletter 

 Flere ”baner” i naturen, fx forhindringsbaner, abeklatrebaner i skove, udendørs 
motionsredskaber, skateboardbaner og mountainbikebaner, rapelling-baner, 
hundetræningsbaner etc. 

 Flere naturlegepladser 

 Skydebanecenter med riffelbane 

 Dykkerfaciliteter 

 Ophalepladser til småbåde 

 Flere ishuse 

 Vinterbader-faciliteter 

 Fremme integreret brug af naturen, dvs. muligheder for både far, mor og børn 
samlet på et sted 

 Fiskepladser ved åer og havne 

 Bedre tilgængelighed for handicappede 

 Zonering af strande i forhold til potentialer 

 Flere skraldespande, der kan rammes fra bilvinduer 

 Shelterfaciliteter opgraderes med toiletter osv. 

Erhvervsmæssig udnyttelse af friluftsaktiviteter 
 Indfør brugerbetaling hvis det kan føre til en bedre kvalitet af en given aktivitet 

 Anvend kapitalisering af friluftsliv i beslutningsprocesser, så værdien af natur og 
friluftsliv indregnes i en større sammenhæng 
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1	Baggrund

Kysterne, naturen og skovene i Frederikshavn Kommune har stor økonomisk såvel som rekreativ værdi for 

kommunens borgere. Naturen i Frederikshavn Kommune skaber gode muligheder for et rigt og varieret 

friluftsliv, som giver livskvalitet, oplevelser, styrker turismen og gør kommunen til et attraktivt sted at 

bosætte sig. Frederikshavn Kommune har derfor udarbejdet en Natur- og Friluftsstrategi d. ????, der 

beskriver visionerne for fremtidens natur og friluftsliv. 

En forudsætning for en fornuftig realisering, beslutningstagen og planlægning er nye tiltag inden for 

friluftsstrategien er en status på, hvad der findes af tiltag og muligheder på området i dag. En status kan 

dermed være med til at understøtte udviklingen af sammenhængende friluftsoplevelser, bedre 

ressourceanvendelse og tjene som oplysning om, hvad der allerede findes, så det eventuelt kan bringes i 

spil eller videreudvikles på nye måder. 

Det er første gang at der er blevet udarbejdet en samlet status for Frederikshavn Kommune på dette 

område. Status er udarbejdet på baggrund af de data, som er tilgængelige fra Frederikshavn Kommune, 

Naturstyrelsen og diverse friluftsportaler som udinaturen.dk og friluftsguiden.dk o.l. samt interviews med 

folk der har stort kendskab til området. De store udbydere af friluftsliv som Frederikshavn Kommune og 

Naturstyrelsen har god datatilgængelighed, derimod kan der være lokale private tiltag, som ikke er med i 

nærværende status pga. datamangel. Det vurderes dog at være en mindre del af det samlede billede. 

Status vedrører friluftsfaciliteter, hvor der er offentlig adgang til. Man kan i princippet opnå lovlig adgang til 

alle arealer i Danmark, dog gælder der et udvidet regelsæt for offentlighedens adgang på de offentlige 

arealer (kommune, stat og kirke). På private arealer et andet og mere begrænset regelsæt og på visse 

arealer har offentligheden ingen adgang uden forudgående tilladelse. En mellemvare er foreningslivet, som 

også råder over mange friluftsfaciliteter, og hvor friluftslivet også dyrkes meget aktivt. Her er man ofte 

påkrævet et kontingent for adgang. Foreningslivet er ikke medtaget her, da data her er vanskeligt 

tilgængelige.
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1.1	Afgrænsning
For at kunne lave en fyldestgørende status er det vigtigt at kunne definere friluftsliv. Firluftsliv er imidlertid 

en svært definerbar størrelse, da det er meget individuelt, hvordan begrebet opfattes og svær at opnå 

enighed om. Der er derfor lavet et forsøg på at afgrænse hvad denne status omfatter i figur 1 på side 2. 

Figur 1: Afgrænsning og overlap af friluftsliv indenfor byer, strande, skov og natur.

Som det kan ses på figur 1, er der aktiviteter, som ligger i overgangene mellem byerne og naturen og 

kysten, som anvendes meget til friluftsliv, men som traditionelt ikke er med i den begrebsverden vi opfatter 

som friluftsliv. Det kan eksempelvis være parker, campingpladser, mulitibaner og havne. De grønne 

områder i byerne danner grundlag for mange aktiviteter som skateboarding, legepladser, BMX, petanque, 

klatrevægge og lignende. Ligeledes udnyttes havne også rekreativt for lystsejlere, grillpladser, 

ophalepladser og slæbesteder m.m.. Lejrskoler, hundetræning, jagt og golf er også aktiviteter hvor de 

aktive vil betragte det som friluftsliv 

For at kunne gennemføre denne status har det derfor været nødvendigt at afgrænse friluftsliv og rekreativ 

infrastruktur til at være: 

1) Faciliteter eller anlæg i skov, natur eller kyst.

2) Offentligt tilgængelige faciliteter.

3) Omfatter ikke havneanlæg, parker og byrum.

4) Omfatter ikke foreningsaktiviteter eller foreningsejede anlæg samt anlæg ved skoler og andre 

institutioner medmindre disse særskilt har gjort anlæggene offentligt tilgængelige. 

5) Omfatter ikke friluftsliv som jagt, fiskeri, botanik, ornitologi o.l. der kan foregå på private arealer, 

offentlige arealer eller sø-territoriet, og ikke kræver anlæg. 

Strande

Skov & 
Natur

Byer Parker

Legepladser

Multibaner

Havne

Isætningspladser

Toiletter

Ridning

Campingpladser
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2	Status

2.1	Cykel-,	vandre- og	rideruter

2.1.1	Vandreruter

Der findes 49 vandreruter i Frederikshavn Kommune med en samlet længde på i alt 353,6 kilometer. Det er 

primært offentlige ruter, hvoraf Frederikshavn Kommune har anlagt 256,4 og Naturstyrelsen 50,8 

kilometer. De resterende 46,4 kilometer er privat anlagt (32 km.) eller nabokommuner og selvejende 

institutioner. 

Stierne varierer fra 2 til 150 kilometer (Nordsøstien) af længde. Gennemsnitslængden på ruterne er 4,2 

kilometer, når man tager Nordsøstien fra, som er meget længere end de øvrige. Stierne er af forskellig 

karakter og indeholder vandrestier, løbestier, hjertestier og lignende. 

2.1.2	Cykelruter

Der findes i alt 457,4 kilometer beskrevet og afmærket cykelstiforløb i Frederikshavn Kommune. 

Cykelruterne er inddelt i 4 kategorier med nedenstående længder:

 Nationale: 145 km. (Vestkystruten, Hærvejsruten og Østkystruten)

 Regionale:   10 km. (Tolne-Asdal ruten)

 Lokale: 282 km. (Blandet)

 MTB:   20 km. (Skagen Klitplantage, Katsig Bakker og Sæbygaard Skov)

2.1.3	Rideruter

Det findes én riderute i kommunen (Rideruten i Nordvendsyssel), som er ca. 100 km. lang. Ruten går båden 

igennem offentlige og private arealer. 
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2.2	Faciliteter	

2.2.1	Primitiv	overnatning

Primitiv overnatning består af shelters og teltpladser. Der findes i alt 17 shelters i Frederikshavn Kommune. 

3 af disse er anlagt af Frederikshavn Kommune, 4 af Naturstyrelsen og 9 på private initiativer med hjælp fra 

forskellige støtteordninger til anlæg eller drift. Herudover har Naturstyrelsen anlagt én teltplads i Skagen 

Klitplantage. 

2.2.2	Øvrige	faciliteter

Af øvrige faciliteter findes der bålhytter, grillpladser, madpakkehuse, fugletårne og lignende. Det er 

primært Naturstyrelsen eller Frederikshavn Kommune, der har anlagt de offentligt tilgængelige faciliteter. 

Bålhytter og grillpladser: 12 stk. 

Madpakkehuse: 6 stk. 

Naturlegepladser: 1 stk.

Fugletårne: 11 stk.

2.3	Udvidede	rettigheder
Denne kategori er bred og dækker over faciliteter eller arealer, hvor publikum må udføre aktiviteter, der 

ellers ikke er lovlige jf. den generelle lovgivning – eksempelvis slippe hunden løs eller overnatte i telt. Fri 

teltning og frit fiskeri er udelukkende på Naturstyrelsens arealer, mens hundeskovene både er anlagt på 

kommunale og statslige arealer. 

Hundeskove: 7 stk. 

Frit fiskeri: 3 steder

Fri Teltning: 2 steder. 
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2.4	Kystnære	faciliteter
Frederikshavn Kommune har ca. 110 kilometer kystlinje, som er et vigtigt element for udfoldelse af 

friluftslivet. Her er der både tale om faciliteter eller ruter, og for strandendes vedkommende (de blå flag) 

også en række standarder der skal imødekommes. 

Blå Flag Strande: 17 strande

Kajakruter: 1 beskrevet rute

Havsvømmestadions: 5 stk. (i tidsrummet 1. maj til 1. oktober)

Badebroer/ Vinterbadning: 3 stk. (én nedtages om vinteren)

Handicapramper (natur/strand): 9 handicapramper (nogle hjemtages om vinteren)

2.5 Anden	infrastruktur
Denne kategori består af faciliteter som understøtter andre aktiviteter eller ”servicerer” dem. Det er en 

forudsætning mange steder, at man kan parkere sin bil lovligt for at kunne komme ud til skov, strand eller 

naturarealer, der for er p-pladser med. Det er dog kun p-pladser som er anlagt til dette formål i naturen 

eller ved kysten. 

P-pladser (natur/strand): 67 stk.

Offentlige toiletter (natur/strand): 17 stk. 

3	Udstyr
Udover ovennævnte faciliteter findes der en lang række udstyr som servicerer og understøtter de mange 

ruter, stier, shelters og lignende. Der er tale om borde-bænkesæt, skraldespande, informationsstandere, 

foldere, Apps, hjemmesider, ruteafmærkning o.l. Udstyret er en del af driftsudstyret på de enkelte 

faciliteter eller ruter. Udstyret er ikke medtaget i denne status, men udgør en betragtelig del af driften på 

de enkelte faciliteter. 
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4 Data
Som nævnt ovenfor er status begrænset af dataenes tilgængelighed. Frederikshavn Kommune og 

Naturstyrelsen har mange tilgængelige data, der dog aldrig er sat sammen på tværs. Herudover findes der 

mange tilgængelige data på diverse friluftsportaler. Her nævnes et udpluk der har leveret data: 

 http://www.udinaturen.dk/

 http://www.friluftsguiden.dk/

 www.naturstyrelsen.dk

 http://frederikshavn.dk/Sider/Skove,_strande_og_parker.aspx

 http://www.hjertestier.dk/

 http://www.friluftsraadet.dk/overnatningidetfri

 http://www.toppenafdanmark.dk/

 http://www.bangsbo.com/

 http://www.singletrack.dk/

 http://www.northseatrail.org/

 http://www.vestkystruten.dk/da/forside/

Status kan danne grundlag for kortmateriale, der viser de enkelte faciliteter i kommunen. Det har 

ikke været muligt at skabe et anvendeligt kort indenfor rammerne af statusopgaven. Det er en stor 

opgave at tilrette et kortsnit, hvor alle faciliteter kan ses og man kan orientere sig efter pga. at 

nogle stier er store i udbredelse imens en grillplads udgør en lille størrelse. I stedet er der 

nedenfor lavet en skematisk oversigt der viser navn, antal og længde samt driftsherre på de 

enkelte faciliteter nedenfor. 

http://www.vestkystruten.dk/da/forside/
http://www.northseatrail.org/
http://www.singletrack.dk/
http://www.bangsbo.com/
http://www.toppenafdanmark.dk/
http://www.friluftsraadet.dk/overnatningidetfri
http://www.hjertestier.dk/
http://frederikshavn.dk/Sider/Skove,_strande_og_parker.aspx
http://www.naturstyrelsen.dk/
http://www.friluftsguiden.dk/
http://www.udinaturen.dk/
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5 Oversigt	over	faciliteter	og	infrastruktur

Navn Antal 

Antal 

meter Ejer Drift og vedligehold

Vandreruter 49 353.600

Fejborg Bakke (rød)
1 4.400 Privat/blandet

Brønderslev 
Kommune

Bangsbo (blå)
1 5.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo (gul)
1 2.300

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo (rød)
1 2.700

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bannerslund Skov
1 9.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Dronningestien
1 3.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Elling Plantage
1 4.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Fejborg Bakke (blå)
1 5.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Fejborg Bakke (gul)
1 4.600 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (blå)
1 5.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (grøn)
1 3.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (gul)
1 2.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Grenensporet (rød)
1 9.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Gybels Plantage
1 3.500

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Katsig Bakker (blå)
1 2.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Katsig Bakker (grøn)
1 4.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Skov
1 3.300

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Knivholt Skov (blå)
1 5.500

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Kongestien 1 9.000

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Nordsøstien
1 150.000 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Nymølle Bæk (gul)
1 4.500 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Nymølle Bæk (gul)
1 2.900 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Nymølle Bæk (rød)
1 2.300 Privat/blandet

Frederikshavn 

Kommune

Sindallund Plantage
1 2.000

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune
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Åsted Ådal (blå)
1 5.300 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Åsted Ådal (gul)
1 3.300 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Åsted Ådal (rød)
1 4.200 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Skov
1 1.000

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt Skov
1 6.000

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt 
Hovedgaard

Bunken Klitplantage (grøn)
1 4.600 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (blå)
1 9.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (grøn)
1 3.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (gul)
1 4.000 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Mile/Bunken Klitplantage (rød)
1 5.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (grøn)
1 2.400 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (gul)
1 5.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (orange)
1 3.000 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage (rød)
1 2.400 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage (blå)
1 3.800 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage (gul)
1 3.700 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage (rød)
1 2.900 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Gærum Natursti (blå)
1 3.000 Privat Privat

Gærum Natursti (grøn)
1 6.000 Privat Privat

Gærum Natursti (gul)
1 2.000 Privat Privat

Gærum Natursti (hvid)
1 9.000 Privat Privat

Gærum Natursti (rød)
1 4.000 Privat Privat

Hørby Natursti (blå)
1 5.000 Privat Privat

Hørby Natursti (rød)
1 3.000 Privat Privat

Hjertestien i Lyngså
1 3.000 Privat

Privat/Frederikshavn 

Kommune
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Cykelruter
16 457.356

Nationale Vestkystruten
1 40.000 Blandet Blandet

Hærvejsruten
1 35.000 Blandet

Frederikshavn 
Kommune

Østkystruten
1 70.000 Blandet Blandet

Regionale Tolne-Asdal
1 10.000 Blandet Blandet

Lokale Østcykelruten Skagen Klitplantage
1 6.500 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Grøn Tur 
1 60.000 Blandet Blandet

Den Lange Bjergetape (Sæby)
1 40.000 Blandet Blandet

Den Lille Tur (Sæby)
1 13.000 Blandet Blandet

Syd-turen (Sæby)
1 50.000 Blandet Blandet

Vest-turen (Sæby)
1 31.000 Blandet Blandet

Bjergetapen (Sæby)
1 18.000 Blandet Blandet

Voerså-turen (Voerså)
1 23.000 Blandet Blandet

Rovfuglenes Rige (Ålbæk)
1 41.000 Blandet Blandet

MTB Skagen Klitplantage
1 12.356 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Katsig Bakker
1 3.000

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sæbygaard Skov
1 4.500 Blandet Privat

Rideruter
1 100.000

Rideruten i Nordvendsyssel
1 100.000 Privat/blandet

Frederikshavn 
Kommune

Primitiv overnatning
17

Jerup Strand
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Rønnerhavnen
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Professorens Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt 
Hovedgaard

Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen



10

Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Voerså Havn
1 Privat Privat

Elling Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Granly Understed
1

Frederikshavn 
Kommune

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Milrimvej
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Rendborg Hede
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Brønden Lejrplads
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Præstbro
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Skæve Rideskole
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Østervrå
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Bålhytter og 

grillpladser 12

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt 
Hovedgaard

Elling Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Katsig Bakker
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo Dyrehave
2

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skagen Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
2 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Jerup Strand
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Gybels Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Palmestranden
1

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune
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Madpakkehuse
6

Bannerslund Hundeskov
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Gybels Plantage
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bangsbo Dyrehave
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Knivholt 

Hovedgaard

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Præstbro
1 Privat

Privat/Frederikshavn 
Kommune

Naturlegepladser
1

Bangsbo Dyrehave
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Hundeskove
7

Sæby
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bannerslund
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Byfogedskoven
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Den tilsandede Kirke
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage 
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Fugletårne
11

Knivholt Hovedgaard
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bannerslund Enge
2

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Tolshave Mose
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Donbæk (platform)
1 Privat

Frederikshavn 
Kommune

Skagen Klitplantage
2 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Plantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Voerså Havn
1

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune
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Naturskoler
2

Knivholt Hovedgaard
1

Knivholt 
Hovedgaard

Knivholt 
Hovedgaard

Vesterskov
1 Privat Privat

P-pladser 

(natur/strand) 67

Skagen Klitplantage
10 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Bunken og Råbjerg Mile
6 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Råbjerg Plantage
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage
5 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Skagen
15

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn
20

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sæby
10

Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Frit fiskeri

Skøjteløbersøen (Skagen Klitplantage)
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Birkesø (Bunken Klitplantage)
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Lillesø (Bunken Klitplantage)
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Offentlige toiletter 

(natur/strand) 17

Skagen Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Grenen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Stranden 2 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skagbanke 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Kandestederne 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skiveren 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Professorens Plantage 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Lyngså 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sæby Søbad 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Haulund 1 Privat Privat

Palmestranden 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune
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Strandby Strand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bratten 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Jerup Strand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Ålbæk 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sønderstrand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Damstederne 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Fri Teltning
2

Bunken Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Ålbæk Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Teltpladser
1

Skagen Klitplantage 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Kajakruter

Kandestederne - Ålbæk 1 40.000

Havsvømmestadions
5

Sæby 1

Frederikshavn

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn (Palmestrand) 1

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn (Neppens Havn) 1

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Ålbæk 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Skagen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Badebroer/ 
Vinterbadning

Rønnerhavnen

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Neppens

Frederikshavn 

Kommune

Frederikshavn 

Kommune

Bratten Privat

Privat/Frederikshavn 

Kommune

Blå Flag Strande
17

Frederikshavn Kommune 17
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Handicapramper 

(natur/strand) 9

Sæby Søbad 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Nørklit 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Palmestranden 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Bratten 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Strandby Strand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Ålbæk 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Grenen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Sønderstrand 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune

Gl. Skagen 1
Frederikshavn 
Kommune

Frederikshavn 
Kommune
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Udkast til

Retningslinjer for tilskud til natur- og friluftsanlæg.

Der gives kun tilskud til anlæg, ikke drift*), og ”materielt”

Der støttes med max. 50%, som kun sjældent kan påregnes.

Projekter under75.000 støttes ikke.

Et projekt må gerne opdeles i etaper,  

Rest finasiering skal være på plads inden 6 måneder fra tilsagn, ellers bortfald det.

Eget arbejde kan medregnes med max.25% og til 100 kr. i timen.

Anlæg skal være offentligt tilgængelig, entre/betaling må forekomme.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af:

Den bagved liggende organisation.

Hvordan den løbende drift finasieres. 

Hvordan rest finansieringen fremskaffes. 

Div. tilladelser og godkendelser skal være på plads inden udbetaling.

Der er 2 ansøgnings runder hvert år.

Ansøgning til Det grønne Råd, der indstiller til PMU.

Spørgsmål: 

Afgrænsning over til Distriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget 

anlægspulje skal på plads. Ikke mulighed for at søge mere end 1 pulje!

-hvem kan søge?

*) Vil vi give driftsstøtte i en opstarts periode? 
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Frederikshavn kommune 

Att.: Peter Høeg Juhl Carton 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

 

Vejledende udtalelse - Lov om lån til betaling af ejen-

domsskat § 1, stk. 1, nr. 2  
 

I en mail af 16. november 2015 har Frederikshavn kommune udbedt sig en udta-

lelse fra Skatteministeriet vedrørende ovenstående. 

 

Da SKAT, efter aftale med Skatteministeriet, står for besvarelsen af forespørgs-

ler om konkret lovfortolkning vedrørende lov om lån til betaling af ejendoms-

skat, er forespørgslen oversendt til SKAT. 

 

Forespørgslen drejer sig om, hvorvidt udgifter til separation af vandafledningen 

internt på en grund, så spildevand og regnvand ikke løber i samme kloak, er om-

fattet af reglerne om lån til betaling af tilslutningsafgifter mv. i lov om lån til be-

taling af ejendomsskat § 1, stk. 1, nr. 2 og § 1, stk. 2 og i bekræftende fald, hvil-

ken af de to bestemmelser udgiften hører under. 

 

SKAT skal indledningsvis bemærke, at SKAT kan afgive generelle vejledende 

udtalelser om forståelsen og fortolkningen af lov om lån til betaling af ejendoms-

skatter, hvorimod SKAT ikke kan afgive udtalelser om anvendelsen af reglerne i 

konkrete tilfælde. 

 

SKAT skal herefter generelt udtale følgende: 

 

Det følger af § 1, stk. 1, nr. 2 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, at en 

kommune skal yde lån til udgifter til tilslutning til kollektive anlæg, hvortil der 

er tilslutningspligt. 

 

Med hensyn til den nærmere afgrænsning af tilslutningsudgifter, kan SKAT hen-

vise til den vejledning om loven, der blev udsendt til kommunerne den 9. juni 

1994 om lov nr. 424 af 1. juni 1994. Heri fremgår følgende vedrørende afgræns-

ningen af § 1, stk. 1, nr. 2: 

 

”Udgangspunktet for den nærmere afgrænsning af tilslutningsudgifter er, at der 

skal være tale om udgifter vedrørende foranstaltninger, der er et led i det faste 

apparat, der skal til for overhovedet at kunne modtage den pågældende ydelse. ” 

 

HR og Stab 
Jura 
 
Østbanegade 123 
2100 København Ø 
 
Telefon 72 22 18 18 
www.skat.dk 
 
3. februar 2016 
 
J.nr. 15-3217245 
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Efter det oplyste i Frederikshavn kommunes henvendelse, er der tale om ejen-

domme, der er pålagt tilslutning til et kollektivt anlæg. Derudover er ejendom-

mene pålagt at sikre, at de kan tilslutte sig det separatkloakerede anlæg, når det 

er klar. 

 

De pågældende ejendomme er allerede tilsluttet det kollektive anlæg, hvorfor der 

ikke skal betales et nyt tilslutningsbidrag og det er derfor alene udgifterne internt 

på grunden, der skal afholdes af ejer og som der derfor eventuelt kan være pligt 

til at yde lån til efter lov om lån til betaling af ejendomsskat § 1, stk. 1, nr. 2. 

 

Det er SKATs vurdering, at de omhandlede ejendomme opfylder kravet i lov om 

lån til betaling af ejendomsskat § 1, stk. 1, nr. 2, om tilslutningspligt til et kollek-

tivt anlæg. Der hersker derfor alene tvivl om hvorvidt den pågældende udgift, er 

omfattet af de tilslutningsudgifter, der skal ydes lån til. 

 

I vejledende udtalelse af 29. september 2010 har Indenrigs- og Sundhedsministe-

riet udtalt sig om, hvornår en kommune skal yde lån efter lov om lån til betaling 

af ejendomsskat § 1, stk. 1, nr. 2, i tilfælde hvor en ejer ønsker lån til etablering 

af en skelbrønd, samt intern kloakføring. Af udtalelsen fremgår, at det er Inden-

rigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at hvis der er tilslutningspligt, så er ud-

giften omfattet af bestemmelsen. Dette var ikke tilfældet i den pågældende sag. 

 

I en lignende sag har Indenrigsministeriet i en vejledende udtalelse af 27. juni 

2000 udtalt, at udgifter til intern kloak må anses som en del af de udgifter til til-

slutning, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, i lov om lån til betaling af ejendoms-

skat.  

 

På den baggrund, syntes den eneste tvivl vedrørende tilslutningsudgiften at være, 

om det forhold, at ejendommen allerede er tilsluttet det kollektive anlæg medfø-

rer, at ejendommen ikke sidenhen kan modtage lån for afholdelsen af udgifter til 

tilslutning til det kollektive anlæg. 

 

Dette spørgsmål ses ikke tidligere at være behandlet. Det er SKATs vurdering, at 

sådanne udgifter bør vurderes på lige fod, uanset om de afholdes umiddelbart i 

forbindelse med tilslutningen eller først på et senere tidspunkt.  

 

Afgørende er derfor alene, om udgiften vedrører foranstaltninger der er et nød-

vendigt led i det faste apparat, for overhovedet at kunne modtage den pågæl-

dende ydelse. Ud fra det oplyste i sagen, er det tilfældet i denne situation, hvor 

ejer ikke vil modtage ydelsen, hvis ikke foranstaltningen er lavet og hvor der er 

tilslutningspligt til det kollektive anlæg. SKAT er derfor mest tilbøjelig til at 

mene, at udgiften er omfattet af lov om lån til betaling af ejendomsskat § 1, stk. 

1, nr. 2 og at kommunen derfor er forpligtet til at yde lånet, hvis ellers de øvrige 

betingelser i § 1, stk. 4 er opfyldt. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 
Christoffer Pahle 
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