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1 (Åben) Forslag til lokalplan FRE. BC.11.26.02 udvidelse af eksisterende
dagligvarebutik Hjørringvej 37 - 39, 9900 Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-00531
Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget
Sagsfremstilling
I forlængelse af udvalgets behandling på møde den 1. marts 2016 af REMA Etablerings
ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende dagligvarebutik beliggende
Hjørringvej 37, 9900 Frederikshavn fra nuværende butiksareal på ca. 750 m2 til ca. 1000
m2 samt varegård på 50 m2, fremlægger Center for Teknik & Miljø forslag til lokalplan, der
skal gøre den ønskede udvidelse mulig. I tilknytning til lokalplanforslaget fremlægges
forslag til tillæg nr.15.23 til Kommuneplanen, der omhandler en mindre ændring af
Kommuneplanen: Den fysiske udstrækning af det Lokalcenter der jfr. Kommuneplanens
detailhandelsbestemmelser er udpeget det pågældende sted på Hjørringvej udvides idet
ejendommen beliggende Hjørringvej 39 inddrages i Lokalcentret. Kommuneplanens
lokalplanrammer for området ændres ikke.
Lokalplanen sikrer, at udvidelse af butiksbygningen i det ydre gives et udtryk som den
nuværende bygning. Det vil sige tagkonstruktion, facademur og materialer udføres som
eksisterende bygning. Af hensyn til trafiksikkerheden bevares vejadgangen til butikkens
parkeringsanlæg i princippet som nu, det vil siger bilister kan køre ind og ud fra
Abildgårdsvej, men kun ind fra Hjørringvej. Indkørslen fra Hjørringvej flyttes lidt længere
mod vest.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at forslag til lokalplan FRE. BC.11.26.02, samt forslag til kommuneplantillæg 15.23
udsendes som forslag til offentlig debat.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Forslag til lokalplan FRE.BC.11.26.02 til PMU 07.06.2016 (1323457 GEO-2016-00531)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan for udvidelse af dagligvarebutik på
Gærumvej i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2015-22803
Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU
Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 1. marts 2016.
Forslag til lokalplan FRE.BC.11.01.02 har været fremlagt til offentlig debat i perioden 9.
marts til den 4. maj 2016. Formålet med lokalplanen er blandt andet at sikre, at området
kan anvendes til butiksformål i form af én dagligvarebutik. Butikken må have et maksimalt
bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 m2.
Center for Teknik og Miljø (CTM) har i løbet af debatperioden modtaget én indsigelse til
planforslaget. Indsigelsen er underskrevet af ejerne af 4 ejendomme på Tunøvej, som er
beliggende nord for lokalplanområdet. Indsigelsen omhandler i hovedtræk
terrænregulering, plankeværk, støjværn, udeophold, manglende sollys/ingen udsigt,
nedrivning af bygninger, vejadgang, affald mm. samt dræn.
Fagcenteret har kommenteret indsigelsen i vedlagte indsigelsesnotat, hvoraf også
fagcenterets forslag til rettelser i forhold til planforslaget fremgår.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at lokalplan FRE.BC.11.01.02 for
udvidelse af en dagligvarebutik på Gærumvej i Frederikshavn godkendes inklusive de
ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag




FRE.BC.11.01.02 (PMU07.06.16) (1323505 - GEO-2015-22803)
Indsigelsesnotat, Udvidelse af dagligvarebutik, Gærumvej 36 (1323696
- GEO-2015-22803)
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3 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.BC.15.13.01, Bolig- og
erhvervsområde ved Saltebakken 9900 Frederikshavn
Sags ID: GEO-2015-21246
Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

Plan- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Byråd
Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE. BC.15.13.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.13 til
kommuneplanen, der skal skabe mulighed for et nyt byområde nord-vest for
Saltebakken i Frederikshavn har i perioden fra den 24. februar til den 20. april
2016 været fremlagt til offentlig debat. De 2 indsigelser/bemærkninger der er
indkommet mod lokalplanforslaget er refereret og kommenteret i det
Indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen som bilag.
Der er, som besluttet af byrådet på møde den 17. februar 2016, udarbejdet
forslag til deklaration der pålægger bygherren, at afholde ekstraudgifter til
eventuelle miljømæssige afskærmninger m.m. i forhold til renseanlægget.
Forslaget til deklarationen er vedlagt som bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE. BC.15.13.01 og det tilhørende
tillæg nr. 15.13 til kommuneplanen vedtages med de ændringer der fremgår
af Indsigelsesnotatet.
At deklarationen der pålægger bygherre at afholde ekstraudgifter til
eventuelle miljømæssige afskærmninger m.m. i forhold til renseanlægget
begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 124 ba, Bangsbo Frederikshavn
Jorder

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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Indsigelsesnotat af 30. maj FORSLAG til lokalplan FRE.BC.15.13.01,
bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken i Frederikshavn (1331797 GEO-2015-21246)
Lokalplan FRE.BC.15.13.01 af 30.05.2016 til PMU den 7. juni 2016
(1329838 - GEO-2015-21246)
Kommuneplantillæg nr. 15.13 PMU 07.06.2016 (1323468 - GEO-201521246)
Tilrettet deklaration miljømæssige afskærmninger - tilrettet maj 2016
PMU 07.06.2016 (1325983 - GEO-2015-21246)
Tinglysningsrids PMU 07.06.2016 (1307673 - GEO-2015-21246)
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4 (Åben) Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.26
Sags ID: GEO-2013-18566
Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU/ØU
Sagsfremstilling
I forlængelse af PMU og ØU beslutning om at udtage den del af rammeområde
SAE.B.04.15, der er beliggende i landzone af kommuneplanen, er der nu udarbejdet et
konkret kommuneplantillæg, der foreslår arealet udtaget. Kommuneplantillægget skal
offentliggøres jf. planlovens bestemmelser i 8 uger med mulighed for at gøre indsigelse
mod forslaget.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at
kommuneplantillægget sendes i høring i 8 uger.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1.

Forslag til KPLtillæg15.26 (1325774 - GEO-2013-18566)
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5 (Åben) Forslag til lokalplan for rådhuspark i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-01935
Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU
Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan for ny rådhuspark i
Frederikshavn.
Lokalplanforslaget åbner mulighed for realisering af et projekt i overensstemmelse med
dispositionsforslag - april 2016 for arealet.
Dispositionsforslaget har tidligere været behandlet politisk, samt præsenteret og drøftet
med offentligheden.
Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg, idet der nu åbnes mulighed for at
øge antallet af parkeringspladser i området, og at arealer til ophold tilsvarende
indskrænkes.
Planforslagene vil blive udleveret på Plan- og Miljøudvalgets møde.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at
forslag til lokalplan FRE.O.15.09.01 – Rådhuspark i Frederikshavn samt
kommuneplantillæg nr. 15.29 udsendes i offentlig debat.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Bilag

2.

Forslag lokalplan FRE.O.15.09.01, Rådhusparken bilag til PMU
7.06.2016 (1333733 - GEO-2016-01935)
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6 (Åben) Igangsætning af planlægning for udvidelse af Skagen Havn –
Etape 3
Sags ID: GEO-2016-00979
Sagsbehandler: Lars Enevoldsen
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU
Sagsfremstilling
COWI har på vegne af Skagen Havn ansøgt om principiel godkendelse af igangsætning
af planlægningen for etape 3 af udvidelsen af Skagen Havn. Udvidelsen ønskes placeret
øst for den nuværende indsejling og syd for den eksisterende nordmole. Ved udvidelsen
etableres ca. 730 meter nyt kajanlæg og et nyt landareal på op til i alt 15,5 ha til brug for
havnevirksomheder og vejanlæg.
Udvidelsen ønskes gennemført for at kunne tilgodese behovet for arealer til udvidelse af
de eksisterende kerneaktiviteter på havnen samt tilvejebringe muligheder for initiativer
indenfor nye forretningsområder.
Den ansøgte udvidelse af havnen kræver udarbejdelse af VVM,
kommuneplantillæg og lokalplan.
Da realiseringen af projektet kræver en væsentlig ændring af
kommuneplanen, skal der forud for udarbejdelsen af plangrundlaget afholdes
en foroffentlighedsfase efter Planlovens § 23c. Der kan samtidig foretages
scoping i forhold til fastsættelse af indholdet til den kommende
VVM/Miljørapport for projektet.
Udkast til debatoplæg for afholdelse af 2 ugers foroffentlighedsfase for
projektet er vedlagt dagsordenen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at:
2. arbejdet med udarbejdelse forslag til plangrundlag og VVM-rapport for en
realisering af havneudvidelsen og
3. det til dagsordenen vedlagte debatoplæg danner baggrund for afholdelse af 2
ugers foroffentlighedsfase for projektet.
Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

4. VVM-Anmeldelse Skagen Havn (1289715 - GEO-2016-00979)
5. Udkast til debatoplæg for foroffentlighedsfase (1309230 - GEO-201600979)
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7 (Åben) Planlægning for boliger på Anholtvej 8, Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-01572
Sagsbehandler: Lene Morthensen
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning
for opførsel af 2 etageejendomme i 2 etager på Anholtvej 8 i Frederikshavn (matr.nr.
110fe, Bangsbo, Frederikshavn Jorder). Ansøger ønsker at opføre ny boligbebyggelse,
der indeholder i alt 14 boliger fordelt på 2 etageejendomme med en højde på maks. 8,5
m og et samlet bruttoetageareal på 1.363 m2, se bilagte ansøgning med illustrationer.
I den nordlige del af området findes et parcelhus, som ønskes bevaret. De 2
etageejendomme placeres syd herfor med vejadgang fra Anholtvej. Vest for området
findes virksomheden AHL Sund Holding ApS samt andre erhvervsvirksomheder.
Området er mod nord og syd afgrænset af henholdsvis Højrupsvej og Anholtvej. Mod øst
findes det forholdsvist nyopførte Senhjerneskadecenter.
I forhold til naboskabet til de eksisterende erhvervsvirksomheder mod vest vil der i en
fremtidig planlægning skulle foretages en vurdering af behovet for evt. støjdæmpende
foranstaltninger for at sikre, at de vejledende grænseværdier for ekstern støj fra
virksomheder kan overholdes.
Eksisterende planlægning
Området er en del af et større område i Kommuneplan 2015, der er udlagt til boligområde
med helårsboliger i 1,5 etage og maks. 8,5 m (rammeområde FRE.B.11.27). Det ansøgte
er nabo til et område, som tidligere husede et byggemarked, som nu er flyttet og har givet
plads til Senhjerneskadecentret og planlagte etageboliger (lokalplan FRE.B.11.27.01 fra
april 2010). Der er ikke lokalplanlagt for Anholtvej 8.
Realisering af det ansøgte forudsætter, at der udarbejdes lokalplan og
kommuneplantillæg, der muliggør boliger i optil 2 etager.
Ansøger oplyser, at han ønsker de ansøgte etageejendomme udført efter principperne i
lokalplanen for naboområdet således, at der sikres en sammenhæng i området i forhold
til udseende, materialevalg og udtryk.
Indstilling
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Kommunaldirektøren indstiller, at der igangsættes planlægning for det ansøgte
med udarbejdelse af lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2015. Lokalplanen
udarbejdes af bygherre.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3.
4.
5.
6.
7.

Ansøgning (1318196 - GEO-2016-01572)
Oversigtskort med nyt lokalplanområde (1321367 - GEO-2016-01572)
Illustration af området (1321369 - GEO-2016-01572)
Illustration af etageejendom (1321368 - GEO-2016-01572)
Arealoversigt og dispositionsskitse (1318200 - GEO-2016-01572)
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8 (Åben) Miljøtilsyn 2015 for industri og landbrug
Sags ID: GEO-2016-01338
Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth
Ansvarligt center: Miljø.
Beslutningskompetence

PMU
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har pr. 1. maj 2016 indberettet miljøtilsyn for 2015 til
Miljøstyrelsen.
Det fremgår af tilsynsberetningen, at Frederikshavn Kommune opfylder lovgivningens
krav om tilsyn med industrivirksomheder og landbrug.
Der har været ført tilsyn med i alt 85 industrivirksomheder. Der er blevet givet 2
henstillinger og 7 indskærpelser vedrørende forskellige miljømæssige forhold på
industrivirksomhederne som skal bringes i orden. Det drejer sig om begrænsning af
støvgener, etablering af luftafkast, oprensning af slam, føring af driftsjournal, samt
opbevaring af farligt affald.
Der har været ført tilsyn med i alt 174 landbrug og pelsdyrfarme. Der er blevet givet 86
henstillinger, samt udstedt 90 sanktioner (indskærpelser, påbud og forbud) vedrørende
forskellige miljømæssige forhold på landbrugene og pelsdyrfarmene som skal bringes i
orden. Sanktionerne omfatter krav om 5-10 års beholderkontrol af gyllebeholdere,
montering af gyllealarmer og udførelse af gyllebarrierer, flydelag på gylletanke, føring af
logbøger, fast overdækning af gyllebeholder, tætning af mødding og ajlebeholdere,
udledning af møddingsvand og ensilagesaft, manglende udmugning og tømning af
gødningsbeholdere, overdækning af markmødding, anmeldelse af ændret dyrehold,
destruktion af farligt affald, affaldsafbrænding, sløjfning af olietanke, anmeldelse af nye
olietanke, opbevaring af sprøjtemidler, udtagning af drikkevandsprøver, samt
lovliggørelse af husspildevandsforhold.
Der føres et dialogbaseret tilsyn, som ud over kontrol med overholdelse af lovgivningen
og meddelte godkendelser også omfatter rådgivning og vejledning
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at indberetningen af miljøtilsyn 2015 tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Indstillingen tiltrædes.
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Bilag

8.

Kommunale indberetninger - virksomhed og landbrug 2015 (1309995 GEO-2016-01338)
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9 (Åben) Revision af vandløbsregulativer
Sags ID: EMN-2016-01363
Sagsbehandler: Tinne Stougaard
Ansvarligt center: Vandmiljø
Beslutningskompetence

PMU
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har en lang række vandløbsregulativer, som regulerer bl.a.
vedligeholdelsen af kommunens offentlige vandløb.
I henhold til Vandløbsloven og bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, er
det kommunen, der som vandløbsmyndighed skal udarbejde regulativer for offentlige
vandløb. Kommunen skal endvidere revidere regulativerne med passende mellemrum, så
bestemmelserne er tidssvarende.
En del af kommunens regulativer har efterhånden mange år på bagen, og med den
udvikling, der er sket gennem de senere år sammenholdt med vedtagelsen af
vandplaner, er der et behov for at gennemføre en revision af regulativerne.
Center for Teknik og Miljø har udarbejdet en plan for revision af regulativerne, som
indebærer følgende:


Regulativerne revideres i vandløbsoplande, så alle regulativer i et
vandløbsopland samles til et samlet regulativ for hele oplandet. Det betyder, at
kommunen samlet set vil gå fra at have omkring 60 regulativer til at have 9
regulativer.



Der arbejdes efter at revidere regulativerne i et tempo, så der bliver igangsat
revision af to oplandsregulativer om året. Dermed forventes alle regulativer et
være revideret i 2021.



De første regulativer, der startes op, er for Rugholms Å’s opland og Elling Å’s
opland. Disse startes op medio 2016.



I forbindelse med regulativrevisionerne vil der blive gennemført drøftelser med
lokale vandløbslaug, vandrådet samt med berørte lodsejere. Sidstnævnte vil blive
inviteret til informationsmøder i løbet af revisionsprocessen.

I forbindelse med regulativrevisionerne vil Plan- og Miljøudvalget skulle behandle de
enkelte regulativer såvel forud for fremlæggelse af forslag i offentlighed samt i forbindelse
med den endelige vedtagelse, hvor Byrådet også skal behandle dem.
Ved mange af vandløbene er der allerede foretaget opmåling, som kan danne grundlag
for regulativrevisionen. Enkelte vandløb er dog endnu ikke opmålt. Der vil derfor komme
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en udgift til opmåling af vandløbende forud for revision af de berørte vandløbsoplande.
Det har ikke relevans for de vandløbsregulativer, der igangsættes i 2016.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender igangsætning at
revision af vandløbsregulativer i henhold til den nævnte plan.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Plan- og Miljøudvalget - 07-06-2016 12:00

Side 17 af 26

10 (Åben) Grønholt Skydebaner – genoptages efter dialog med parterne
Sags ID: GEO-2008-04905
Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen
Ansvarligt center: Miljø.
Beslutningskompetence

PMU
Sagsfremstilling
Sagen genoptages efter dialog med parterne.
Plan- og Miljøudvalgtet besluttede på mødet 1. december 2015 ikke at
forholde sig til Forsvarets dokumentation vedr. støjbelastningen fra Grønholt
Skydebaner, men valgte at sagen skulle genoptages efter dialog med
parterne.
Den 14. marts 2016 blev der afholdt et dialogmøde på Sergentskolen i
Bangsbo mellem Forsvarets repræsentanter og repræsentanter for naboerne.
Frederikshavn Kommune deltog som mediator og observatør.
I mødet deltog 4 naboer samt et større antal repræsentanter fra
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, herunder Teamleder for miljø og chef
for Driftsområde Frederikshavn, som også var leder af mødet.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde desuden sin rådgiver fra SWECO
med. Fra Sergentskolen deltog chefen for skolen samt chefen for
efteruddannelsessektionen. Fra Frederikshavn Kommune deltog næstformand
i PMU Frode Thule Jensen og medlem af PMU Jens Aage Hedegaard Kristensen
samt centerchef Boie Frederiksen.
Det er naboernes opfattelse, at det ikke er omfanget af skydningerne, men
derimod den fysisk udformning af skydebane, som er kernen i problemet,
hvorfor man ikke fandt det relevant på mødet, at drøfte antallet af skydedage
og annonceringspraksis.
På mødet udleverede naboerne en skrivelse, hvori de forslår at man opmåler
de flader, som findes på skydebanen og som er udført i hårde materialer og
som derfor kan virke forstærkende og reflekterende på lyden.
Forsvaret har i brev af 19. april 2016 kommenteret naboernes forslag til
opmåling af hårde materialer og gennem deres rådgiver redegjort for at det
ikke har noget formål at opmåle hårde materialer på banen, idet overfladerne
bidrager ikke som en samlet overflade til støjudsendelsen, men bidrager
enkeltvis og uafhængig af hinanden til støjudsendelsen.
Forsvaret ønsker at inddrage naboernes erfaringer og oplevelser i en analyse
af de støjgener der opleves og ønsker en direkte kontakt med naboerne. Til
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brug for denne kontakt har forsvaret oplyst kontaktnavne, telefonnumre og email som naboerne kan benytte.
Naboerne er ikke enige i forsvarets udlægning og fastholder i deres brev til
PMU af 17. maj 2016 kravet om en støjmåling og ønsket om en opmåling af
de hårde materialer på banen. Opmålingen vil efter deres vurdering vise, at
brugen af hårde materialer vil have en betragtelig størrelse og tydeliggøre
behovet for en støjmåling.
Forsvaret har gennemført støjberegninger der viser, at banerne
overholder miljøgodkendelsens grænseværdi på 75 dB(A)I.
Beregningerne er udført ved hjælp af en beregningsmodel, som er
anerkendt af Miljøstyrelsen og beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr.
2/1995 om beregning og måling af støj fra skydebaner. CTM finder derfor
ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte beregningsresultaterne og stille
krav om en støjmåling.
Støjmålinger er følsomme over for blandt andet vejrforhold. Desuden er
der særlige måletekniske udfordringer ved måling af impulsstøj som fra
skydevåben. Disse forhold er medvirkende til, at både praksis og
lovgivning fastslår, at støjen skal bedømmes - og vilkår fastsættes ud fra beregninger.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget
1. meddeler både naboer og forsvaret, at man håber en tættere
kontakt og dialog mellem parterne vil give et bedre naboskab og at
man forventer at de initiativer som forsvaret har lagt op til, vil
tilskynde dette.
2. fastholder afvisningen af naboernes klage med henvisning til at
støjberegning fra forsvarets rådgiver dokumenterer, at støjen fra
Grønholt Skydebaner ikke overskrider den fastsatte støjgrænse i
miljøgodkendelsen
3. meddeler naboerne, at der ikke er fagligt belæg for at stille krav om
opmåling af hårde materialer på banen.
4. meddeler naboerne, at der ikke i miljøgodkendelsen er grundlag for at
stille yderligere krav om dokumentation herunder krav om støjmåling.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Udvalget tiltræder indstillingens 1. punkt, idet man har en klar forventning om, at det
øgede samarbejde mellem forsvaret og beboerne vil løse problemerne.

Bilag

9.

10.
11.

Bilag - brev fra forsvaret af 19. april 2016 (1330040 - GEO-200804905)
Bilag - brev fra naboer til CTM af 17. maj 2016 (1330041 - GEO-200804905)
Bilag - PMU referat 01-12-2015 (1330042 - GEO-2008-04905)
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11 (Åben) PMU budgetopfølgning pr. 30. april 2016
Sags ID: EMN-2016-01385
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

PMU
Sagsfremstilling
Centerchefen samt afdelingsledere i Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med
Økonomiafdelingen foretaget budgetrevision pr. 30. april 2016 for Plan- og Miljøudvalgets
område og gennemgået budget og hidtidigt forbrug samt mængde/aktiviteter og andre
budgetforudsætninger.
På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for væsentlige afvigelser.
Plan- og Miljøudvalgets ramme for drift udgør 12,1 mio. kr. Budgetrevisionen viser, at
Plan- og Miljøudvalget forventer at overholde driftsbudgettet.
Udvalgets anlægsbudgetramme udgør 1,8 mio. kr. Budgetrevisionen viser, at udvalget
forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en
likviditetsmæssig forskydning ved Frederikshavn Trafikterminal.
Den takstfinansierede del af Plan- og Miljøudvalgets område forventer balance mellem
forbrug og budget.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at budgetrevisionen tages til efterretning og videresendes
til Økonomiudvalgets behandling.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag



PMU budgetopfølgning-30042016 (1323626 - EMN-2016-01385)

Plan- og Miljøudvalget - 07-06-2016 12:00

Side 21 af 26

12 (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 3. maj 2016 meddelt følgende påbud:
Sagsnr. GEO-2015-22208
Ejer af minkfarmen Strengsholtvej 21, 9300 Sæby meddelt påbud om
tømning af render og rensning for gødning i, under og omkring bure,
Al gødning skal fjernes fra minkfarmen. Påbuddet er givet den 21. april
2016 og det skulle være efterkommet senest den 2. maj 2016. Ved
tilsyn den 20. maj 2016 er påbuddet stort set efterkommet, og der er
meddelt opfølgning på påbud, om at visse forhold skal bringes i orden
senest den 1. juni 2016 for andre forhold senest den 17. juni 2016.
Ejerne af nedenstående ejendomme er meddelt påbud om udbedring
af fejl og mangler på budfældningstank:
Sagsnr.
Adresse
Påbud
afsendt
GEO-2015Mågevej 42, 9982 Ålbæk
23.05.2015
22330
GEO-2015Skagensvej 438B, 9982 Ålbæk
23.05.2016
22329
GEO-2015Fredborgvej 18, 9300 Sæby
23.05.2016
22323
GEO-2015Mølbakvej 21, 9900
24.05.2016
22108
Frederikshavn
GEO-2015Buget 11a, 9981 Jerup
24.05.2016
22117

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Plan- og Miljøudvalget - 07-06-2016 12:00

Side 22 af 26

Bilag

Plan- og Miljøudvalget - 07-06-2016 12:00

Side 23 af 26

13 (Åben) Orienteringssag - Afgørelser fra klageinstanser
Sags ID: EMN-2016-00003
Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen
Ansvarligt center: Teknik og Miljø
Beslutningskompetence

PMU
Sagsfremstilling
Danmarks Naturfredningsforening har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af
24. oktober 2014 med miljøgodkendelse til etablering af olieterminal på Kvasevej 5, 9990
Skagen. Der klages navnlig over, at der ikke er brugt Best Tilgængelig Teknik (BAT), at
kravene om luftrensning samt støj ikke er tilstrækkelige, at sikkerhedsrapporten er
ufuldstændig, og at spild på havet og nærheden af Natura 2000 områder er utilstrækkeligt
hånderet.
Natur- og Miljøklagenævnet er den 29. april 2016 kommet frem til følgende:
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikshavn Kommunes
miljøgodkendelse af 24. oktober 2014 med tilføjelse om, at der skal
afholdes årlige miljøøvelser i udlægning af flydespærrer. Der stilles
endvidere krav om fremsendelse af en opdateret støjberegning baseret på
4 støjmåleringer foretaget ved losning af olie fra skib med pumpen placeret
over dæk. Netop denne aktivitet var årsag til, at Frederikshavn Kommune
dispenserede fra de vejledende støjgrænser. Hvis den opdaterede
støjberegning stadig viser overskridelser af de vejledende støjgrænser,
skal virksomheden indsende en teknisk/økonomisk redegørelse for
mulighederne for at nedbringe støjen til de vejledende grænseværdier.
Frederikshavn Kommune skal derefter træffe endelige støjgrænser for
import af olie.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering
Tidligere beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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14 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan for et sommerhusområde ved
Lerbækhuse
Sags ID: GEO-2015-21273
Sagsbehandler:

Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence

PMU/ØU
Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.S.18.06.02 og kommuneplantillæg 15.18 Sommerhusområde
ved Lerbækhuse har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra 17. marts
2016 til 12. maj 2016.
Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til sommerhusformål og fastlægger
bebyggelsesregulerende bestemmelser, som muliggør en udvidelse af den samlede
bebyggelse på op til 160 m2 samt derudover op til 2 udhuse på hver 10 m2
Der er ved indsigelsesfristens udløb indkommet bemærkning fra grundejerforeningen i
området samt fra Kystdirektoratet. Lokalplanforslaget bestemmer maksimale
udhusbebyggelser på 25 m2 og grundejerforeningen ønsker ikke en øvre grænse for
udhusbebyggelser, indenfor samme bygningsmæssige ramme på op til 160 m2.
Kystdirektoratet påpeger gældende restriktioner indenfor strandbeskyttelsesområde og
kystbeskyttelsesområde. Der henvises til Centerets bemærkninger i indsigelsesnotatet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at
lokalplan FRE.S.18.03.02 ”Sommerhusområde ved Lerbækhuse” og kommuneplantillæg
nr. 15.18 vedtages endeligt med de af Centeret anbefalede ændringer.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

5. Indsigelsesnotat lokalplanforslag Lerbækhuse 230516 (1324931 GEO-2015-21273)
6. Llokalplan Lerbækhuse PMU 070616 (1324965 - GEO-2015-21273)
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Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Forord

Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for at udvide en eksisterende dagligvarebutik ved Hjørringvej i Frederikshavn.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.BC.11.26.02 til offentlig debat i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt
for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.
Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn,
Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen:
www.frederikshavn.dk
Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø,
Finn Rasmussen på telefon 9845 6219 eller emailadressen:
tf@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune 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.BC.11.26.02 ● 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 inden for området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller
tilslutning til fællesanlæg.

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

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om
planlægning” (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 med senere ændringer).

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

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

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

Plansystem.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystem.dk.
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Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Hvad er en lokalplan?

Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljø
screeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering,
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- E t plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- E t illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af den
eksisterende dagligvarebutik på hjørnet af Hjørringvej og Abildgårdsvej. Ejeren ønsker at udvide dagligvarebutikken med ca. 200 m², således
at det samlede butiksareal bliver 1.000 m² bruttoetageareal, som kommuneplanramme FRE.BC.11.26 giver mulighed. Den gældende lokalplan,
FRE.11.26.01 giver ikke mulighed for en udvidelse af den eksisterende butik og derfor er nærværende lokalplan FRE.BC.11.26.02 udarbejdet som erstatning for denne.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et lokalcenter til dagligvarehandel til lokalområdets forsyning i den nordlige del af Frederikshavn. Der
må opføres én dagligvarebutik med et samlet bruttoetagearel på maks.
1.000 m².
Bebyggelsen skal placeres inden for byggefeltet, som vist på kortbilag B.
Mindre bygninger, såsom kundevognsskjul, skure og lignende, må placeres uden for byggefeltet. Bebyggelsen må etableres i maks. 1 etage og i en
højde på maks. 8,5 m med saddeltag. Taget på butiksbygningen skal udføres som et afvalmet symmetrisk saddeltag i tegl eller betontagsten med
en hældning på 20 - 35 grader.
Dagligvarebutikkens facader skal opføres i murværk, som blank mur eller
med en pudset eller vandskuret overflade. Mindre bygninger, som kundevognsskjul skure og lignende må dog opføres i andre materialer. Overflader på disse skal fremstå ubehandlet eller malet i farver inden for jordfarveskalaen samt sort, gråt og hvidt.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltning, skiltes placering, udformning og belysning for at undgå genevirkning for forbipasserende og
naboer.
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hjørringvej og Abildgårdsvej. Varelevering skal foregå ved den vestlige side af bygningen, hvor der er udlagt areal til varegård. Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 30 m² butiksareal. Udearealer til parkering, manøvrering og varekørsel skal udføres med en fast belægning som belægningssten eller asfalt og arealer til
forplads, cykelparkering og kundevogne skal udføres med belægningssten. Der skal etableres cykelparkering til et passende antal cykler.
Lokalplanen udlægger et areal til parkering og et areal til personalets ophold. Desuden indeholder den bestemmelse om plantning af træer langs
Hjørringvej.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Frederikshavn, i et område
primært bestående af boligbebyggelser. Det omfatter et areal på i alt ca.
3.040 m² som er beliggende i byzone på ejendommene beliggende Hjørringvej 37-39. Området er uden væsentlige terrænforskelle.
I området ligger en eksisterende dagligvarebutik med tilhørende parke9
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ringspladser og en bolig med tilhørende have. Området afgrænses af Hjørringvej mod nord, Abildgårdsvej mod øst, friarealer, skure og parkeringspladser mod syd og et boligområde mod vest. Området anvendes i dag til
dagligvarebutik og bolig.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn Kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt
at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny
som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi.
Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer
blandt andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det
danske klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang levetid. Det anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige
materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2
udslip under produktionen.
Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres
som lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygtige
byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på
et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanen
Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde FRE.BC.11.26,
som udlægger området til flersidig anvendelse. Området skal anvendes
til helårsbolig og lokalcenter. Den vestlige del af lokalplanområdet ligger
endvidere inden for rammeområde FRE.B.11.03, som udlægger området til
boligområde med helårsbeboelse.
Inden for rammeområde FRE.B.11.26 tillades det, at der etableres dagligvarebutik med et samlet bruttoetageareal op til 1.000 m². Den maksimale
bebyggelsesprocent er 45 og den maksimale bygningshøjde er 8,5 m. Der
må bygges i maksimalt 1,5 etage.
Ved nybyggeri, til- og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Skiltes proportioner
skal tilpasses bygningerne, således at skilte ikke virker skæmmende eller
har en negativ virkning på trafiksikkerheden.
Der skal etableres udendørs opholdsareal for ansatte. Udendørs oplag skal
afskærmes med beplantning eller anden form for hegn. Da det angivne
byggefelt medfører, at ny bebyggelse trækkes væk fra Hjørringvej, skal vejens forløb markeres med en række træer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, for så vidt angår udstrækningen af rammeområde FRE.
BC.11.26, men er i overensstemmelse med rammens bestemmelser i øvrigt.
Derfor udarbejdes kommuneplantillæg 15.23, hvor rammeområde FRE.
BC.11.26 udvides mens rammeområde FRE.B.11.03 indskrænkes tilsvarende.
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er
omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette
begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som
vurderes at blive påvirket af planforslaget.
Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammenmed offentliggørelsen af lokalplanen.
Klimatilpasningsplan
Frederikshavn Kommune har i Kommuneplan 2015 opsat mål for klimatilpasning, og har i den forbindelse foretaget en risikokortlægning ud
fra emnerne havvandsstigning, højvandshændelser, vandløbsstigning,
grundvandsstigning, oversvømmelser fra nedbør og oversvømmelser fra
spildevandsnettet. Lokalplanområdet er ikke omfattet af områder der er
specifikt nævnt i forbindelse med disse kortlægninger, dog nævnes bebyggelsen mod syd (Fælledbo) og øst (Svanholmsvej) som områder der kan
blive berørt af øgede nedbørsmængder i fremtiden. Der vurderes således
ikke at være en særlig risiko i området, og dermed vurderes det heller ikke
nødvendigt med særlige kompenserende tiltag.
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, som er en
3 km bred bræmme langs Danmarks kyster. Inden for kystnærhedszonen
må nye arealer i byzone kun inddrages, når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor jf Planlovens § 5b,
stk.1.
Lokalplanområdet ligger i byzone og i en afstand af ca. 1,5 km fra kysten.
Området ligger bag eksisterende bebyggelse i forhold til kysten og bebyggelsen holdes i en mindre højde end eksisterende omkringliggende bebyggelse med bl.a. Abildgård Kirke og boligområdet ved Lindegårdsvej.
Det vurderes derfor ikke nødvendigt med en visualisering til visning af
bebyggelsens påvirkning på kystlandskabet.
Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser
Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 5, skal der, i lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og
trafikale forhold.
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Frederikshavn ved indfaldsvejen fra Hjørring. Den omkringliggende bebyggelse er varieret i størrelse
og udseende og består langs Hjørringvej af ældre enfamiliehuse i 1½ etager med saddeltag. Langs Lindegårdsvej mod syd ligger etageboliger i 3
etager i form af blokbebyggelse med saddeltag. Umiddelbart øst for området ligger Abildgård Kirke med sine varierede bygningsvoluminer og røde teglstensfacader samt en karakteristisk beplantning mod Hjørringvej.
På sydsiden af Hjørringvej er bebyggelsen generelt trukket frem på grunden - dog med undtagelse af kirken og den eksisterende butiksbebyggelse.
I området er i dag en rødstensbygning i én etage med valmet tag, som huser den eksisterende dagligvarebutik. En bolig i den vestlige del af området forudsættes nedrevet, for at lokalplanen kan realiseres.
11
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Den eksisterende butiksbebyggelse set fra Hjørringvej
Lokalplanen muliggør etablering af op til 1.000 m² bruttoetageareal til
butiksformål inden for lokalplanområdet og en maksimal butiksstørrelse
for den enkelte dagligvarebutik på 1.000 m². Der er fastlagt et byggefelt i
lokalplanen, der regulerer placering og omfang af ny bebyggelse, afstand
til skel og det maksimale etageantal for at tilpasse den nye bebyggelse
til omgivelserne. Byggefeltet muliggør en udvidelse af den eksisterende
dagligvarebutik i vestlig retning. Udvidelsen af bebyggelsen må opføres i
maks. 1 etage og i en bygningshøjde på maks. 8,5 m med saddeltag. Den
nye bebyggelse vil, med sine højder og materialevalg passe harmonisk
sammen med omgivelserne.
Der skal etableres vejadgange fra Abildgårdsvej og Hjørringvej. Den eksisterende vejadgang fra Hjørringvej flyttes ca. 10 m mod vest og dermed
længere væk fra vejkrydset ved Abildgårdsvej. Eksisterende adgangsforhold til butikken er, af hensyn til trafiksikkerheden, reguleret så det alene er tilladt at køre ind til butikkens p-anlæg fra Hjørringvej. Der er ikke
tilladt at køre direkte ud på Hjørringvej. Det kan alene ske via Abildgaardsvej hvor det også er tilladt at køre ind fra. Af hensyn til trafiksikkerheden på Hjørringvej skal eksisterende hæk mellem dagligvarebutikkens
p-anlæg og vejen bevares og om nødvendigt suppleres. Idet der nu fjernes yderligere et hus placeret i ”gadelinjen” skal der etableres en række
solitære træer i hækbeplantningen. Internt i området etableres de nødvendige parkeringspladser til butikken og det vurderes, at vejbetjening og
parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø.
Der skal etableres træplantninger samt parkeringsareal langs Hjørringvej,
hvilket medvirker til at give butiksområdet en indbydende og åben karakter, som også kendetegner området omkring Abildgård Kirke.
Lokalplanen udlægger friareal til personalets ophold. I nærområdet er der
større friarealer ved bl.a. boligområdet mod syd. Planen vurderes ikke at
påvirke friarealer udenfor lokalplanområdet.
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, er der udarbejdet en trafikvurdering af COWI. Af denne fremgår det, at udvidelsen af en dagligvarebutik ved Hjørringvej ikke vil medføre mærkbare ændringer i den eksi12
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sterende trafikafvikling på Hjørringvej og Abildgårdsvej samt at varelastbiler kan bruge butikkens p-anlæg som manøvreareal når der skal bakkes
til varegården i butiksbygningens vestlige ende.
Det planlagte byggeri vurderes således ikke at medføre negative konsekvenser for det eksisterende bymiljø.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i
form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke
opvarmes med el.
Som Energiby anbefaler Frederikshavn Kommune brugen af fjernvarme,
der er en miljøvenlig energikilde, såfremt det er det økonomiske bedste
alternativ.
Vandforsyning
I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19 skal
området tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandplanen er området, fælleskloakeret,
hermed menes, at regn- og spildevand afledes i samme ledning til det
offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det
offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S overvejer mulighederne for en ændring af spildevandsplanen, hvor området separatkloakeres – dvs. regn- og spildevand afledes i hver sin ledning. Drænvand fra
omfangsdræn om bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S anbefaler derfor, at interne kloakanlæg på grundene
etableres som separatsystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 35 % af
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af
regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende 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
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Der kan etableres støjafskærmning i forhold til naboejendommen mod
vest, såfremt dette er nødvendigt for at Miljøstyrelsens vejledende græn13
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Den eksisterende tilkørsel fra Abildgårdsvej

seværdier for støj kan overholdes. Selv med støjafskærmning, kan det dog
ikke forventes, at der kan leveres varer i tidsrummet 22.00-07.00 på grund
af lave grænseværdier for støj i natperioden.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området i henhold til Lov om forurenet
jord.
Alle byzonearealer er omfattet af reglerne om områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes
til Frederikshavn Kommune, og at jorden skal analysere i forbindelse med
jordflytningen.
Veje og parkering
Lokalplanområdet vejbetjenes fra vejadgange fra Hjørringvej og Abildgårdsvej. Den eksisterende vejadgang fra Hjørringvej flyttes ca. 10 m mod
vest, mens den eksisterende vejadgang fra Abildgårdsvej fastholdes. Af
trafiksikkerhedsmæssige hensyn er det i dag kun muligt at køre ind på panlægget og ikke ud fra anlægget fra Hjørringvej. Fra Abildgaardsvej kan
man både køre ind og ud fra p-anlægget. Dette fastholdes.
Hjørringvej er en statsvej - udstyret med både fortov og cykelsti i begge
vejsider. Dagligvarebutikken er således let tilgængelig for både bilister,
cyklister og gående.
I lokalplanområdets nordøstlige hjørne er et vej- og oversigtsareal der
skal friholdes. Dette vejareal fremgår af kortbilag B.
Inden for lokalplanområdet indrettes områder med parkeringspladser til
dagligvarebutikken. Færdselsarealer skal være indrettet for både personog lastbiler.
Ifølge trafikvurderingen foretaget af COWI forventes ikke at få stor betydning for kundetilstrømningen, og at den planlagte udvidelse af butikken
ikke vil ændre på trafikafviklingen ved butikken. Det vurderes endvidere
at der er plads til manøvreringen for en sættevogn inden for området, og
14
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at der plads til en indkørende bil fra Hjørringvej kan holde på p-pladsen
mens lastbilen bakker til varegården.
Inden for lokalplanområdet skal der etableres minimum 1 parkeringsplads
pr. 30 m² (bruttoetageareal) butiksareal, hvoraf mindst 1 skal udformes
som handicapparkering.
Opsætning af skilte inden for en vejbyggelinie kræver godkendelse af vejmyndighederne, - Vejdirektoratet ved Vejcenter Nordjylland, eller Frederikshavn Kommune.
I forbindelse med nyetablering og omdannelse af eksisterende butikker
skal der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser. I dette
tilfælde vurderes dette at være ca. 10 pladser pr. 750 m² (bruttoetageareal). Cykelparkeringspladserne skal etableres i umiddelbar nærhed af hovedindgangen.
Kollektiv trafik
Området ligger ca. 1,6 km fra Frederikshavn Station og ca. 1,5 km fra Frederikshavn busterminal. Der er bybuslinjestop ved Hjørringvej, ca. 200 m
mod vest.
Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat
bestemmelser om, at alle veje, torvearealer, p-pladser og stier samt forbindelser mellem disse skal udformes med ramper og lignende, så der er
fuld tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt.
Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen og/eller adgangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af
ca. 30 m. Handicap p-pladser skal være min. 3,5 m x 5 m. For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er
nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
Aflysning af planer og servitutter
Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
• Lokalplan 11.26.01 Frederikshavn Kommune, Dagligvarebutik ved Hjørringvej 33 - 37.
Følgende servitut aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
• ’Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv, fortov mv, Prioritet
forud for pantegæld’,
(Tinglyst: 05.02.1981 - 917868-80)
15
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Tilladelser fra andre myndigheder
Ændring af eksisterende vejadgang forudsætter forudgående tilladelse fra
Vejdirektoratet. Opsætning af henvisningsskilt og pylon kan ligeledes forudsætte forudgående tilladelse fra Vejdirektoratet.
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 indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens § 17, stk. 1, et
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte
som hidtil.
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Kommuneplantillæg nr. 15.23

- dagligvarebutik ved Hjørringvej 37 -39, Frederikshavn
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Lokalplanrammer for FRE.BC.11.26 - Område ved Lindegårdsvej
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan FRE.BC.11.26.02 ”Udvidelse af dagligvarebutik Hjørringvej 37-39, Frederikshavn”, udvides afgrænsningen af lokalplanramme FRE.BC.11.26. Rammens bestemmelser fastholdes herudover
i deres nuværende form. Den fremtidige afgrænsning fremgår af ovenstående kort. Det tilstødende rammeområde
mod vest, FRE.B.11.03, reduceres tilsvarende i sin afgrænsning.
En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:
Overordnet anvendelse		

Blandet bolig og erhverv

Anvendelse			Området skal anvendes til helårsboligområde og lokalcenter for detailhandel.
					
Detailhandel			
I området kan der etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.000
m². Flere rammeområder kan indgå i lokalcentret. For så vidt angår det maksimale butiksareal inden for lokalcentret henvises til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel.
Zoneforhold			Byzone
Bebyggelsesprocent		

Maks. 45 %

Etageantal og bygningshøjde	Maks. 1,5 etage og maks. 8,5 m
Bevaringsværdige bygninger 	En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives,
før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, relevante
høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til nedrivningen, og Byrådet har meddelt ejeren, om den efter Planlovens § 14 vil ned18
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lægge forbud mod nedrivning. Det er alene Byrådet, der beslutter, om bygningen må nedrives eller skal bevares. Registrering af bygningernes bevaringsværdi
kan ses i det centrale register over fredede og bevaringsværdige bygninger.
				
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.
				
Bygningsforhold i øvrrigt	Ved nybyggeri, til- og ombygning skal der lægges vægt på, at der opnås en
god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne, således at skiltning ikke virker skæmmende eller har en negativ
virkning på trafiksikkerheden.
Grundstørrelse 		Ingen bestemmelser
				
Opholdsarealer			
Der skal etableres udendørs opholdsareal for ansatte. Udendørs oplag skal af/ ubebyggede arealer		skærmes med beplantning eller anden form for hegn. Trækkes ny bebyggelse
væk fra Hjørringvej, skal vejens forløb markeres med en række træer.
Parkering

		Se den generelle rammebestemmelse for parkering.

Andre forhold
	Trafik:
				Der skal træffes bestemmelser, der sikrer, at trafikafviklingen til og fra området
sker med så få miljøkonsekvenser som muligt. Der skal træffes bestemmelser,
der sikrer, at adgangsarealerne indrettes, så både gående og cyklister sikres en
sikker og ubesværet adgang.
				Støj:
				For at sikre tilfredsstillende støjforhold såvel på udendørs opholdsarealer som
indendørs skal bygninger placeres og i det ydre udformes således, at støj fra trafikken på Hjørringvej ikke giver anledning til et støjniveau, der overstiger de i
Bygningsreglementet fastsatte grænser. Aktiviteter inden for området må ikke
give anledning til et støjniveau i de tilgrænsende boligområder, der overstiger
de i miljølovgivningen fastsatte grænser.

Vedtagelsespåtegning
				

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

				
Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
				Borgmester 					Kommunaldirektør

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

				
Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
				Borgmester 					Kommunaldirektør
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 - Bekendtgørelse af lov
om planlægning - med senere ændringer - fastsættes herved følgende
bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål
Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med at de
bruges (dvs. kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer er for
eksempel madvarer, drikkevarer, artikler til personlig pleje og diverse husholdningsartikler.

Lokalplanens formål er at sikre,
1.1	at området kan anvendes til butiksformål i form af én dagligvarebutik.
1.2	at sikre en trafiksikker og hensigtsmæssig vejadgang fra Hjørringvej og Abildgårdsvej.
1.3

at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig placering af parkering.

1.4	at sikre området en harmonisk overgang til tilgrænsende områder
herunder en hensigtsmæssig indretning af de af ubebyggede arealer

2. Område og zonestatus
2.1	Lokalplanens område omfatter matr.nr. 22ad og 22ae, alle Flade,
Frederikshavn Jorder, som vist på kortbilag A samt alle parceller
der efter den XX. XXXXX 200X udstykkes fra de nævnte ejendomme. (dato for offentliggørelse af lokalplanforslag)
Bruttoetagearealet til butiksformål beregnes i henhold til
bygningsreglementets bestemmelser om beregning af
bebyggelsens etageareal, idet
dog den del af kælderen, hvor
det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under
loftet i kælderen, medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages
arealer til personalekantine,
personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalerum, dog max. 200 m² i alt
pr. butik.

2.2

Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.3

Der må ikke etableres boliger i området.

Størrelsen af dagligvare- og
udvalgsvarebutikker reguleres
af planlovens § 5t.

3.4

Der må etableres teknikanlæg til områdets forsyning.

3. Arealanvendelse
3.1 	Områdets anvendelse fastsættes til lokalcenter i form af dagligvarebutik.
3.2	Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må være maks. 		
1.000 m². Den enkelte dagligvarebutik må være maks. 1.000 m²
til butiksformål.
	Arealer til butiksformål beregnes ekskl. op til 200 m² areal til
personalefaciliteter

4. Udstykning
4.1 	Lokalplanområdet skal ved matrikulær forandring udgøre en
samlet selvstændig ejendom. Der må ikke foretages yderligere
udstykninger inden for lokalplanområdet.
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5. Bebyggelsens placering og omfang
5.1	Kortbilag B rummer to byggefelter til udvidelse af butiksbebyggelsen - ét til butiksbebyggelse og ét til varegård der må overdækkes. Ny bebyggelse skal placeres inden for disse byggefelter.
5.2	Mindre, sekundære bygninger, såsom kundevognsskjul, bygninger
til teknisk forsyning og andre sekundære bygninger, må opføres
uden for byggefelterne. Disse bygninger må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m. Sukundære bygninger må have et omfang på op
til 25 m².
5.3

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45 %.

5.4	Bygninger må opføres i maks. 1 etage
5.5	For butiksbebyggelsen gælder, at bygningshøjden må være op til
8,5 m over eksisterende terræn, og facadehøjden må ikke overstige 3,6 m.
	
For varegården gælder, at bygningshøjden må være op til 4 m
over eksisterende terræn. Såfremt varegården ikke overdækkes,
må indhegningen således være op til 4 m.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden
Hovedbebyggelse - dagligvarebutik
6.1 	Hovedbebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og
farver samt med en ensartet taghældning og tagudformning.
Mindre bygningsdele må udføres i andre materialer end facadematerialerne nævnt i § 6.2, fx. træ, zink eller glas.
6.2	Tage skal udføres som symmetrisk saddeltag med valm med en
hældning på 20 - 35 grader.
6.3

Tagbeklædningen skal bestå af tegl eller betontagsten.

6.4	Der kan opsættes solfangere eller solceller i tagfladen , såfremt
de integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer
eller genboer.
6.5	Facader skal opføres af murværk, der skal fremstå som blank
teglmur eller med en pudset eller vandskuret overflade.
6.6	Facader kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade males i jordfarver samt sort, grå eller hvid.
6.7

Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

6.8

Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1,0 m tilbage i for
hold til bygningens facade. V entilationsafkast må ikke være
	højere end 1 m over bygningens tag. Ventilationsmotorer og -afkast skal placeres længst muligt fra beboelsesbygninger.
Sekundære bygninger og varegård
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6.9	Varegården og andre sekundære bygninger skal beklædes med
lette materialer som træ, eternit/fibercement eller metalplader.
Herudover må benyttes samme facademateriale som på selve butiksbebyggelsen.
6.10	Tag skal udføres som et fladt tag med tagpap tagbeklædning.
Undtaget herfra er transformerstationer og andre tekniske installationer.
6.11	Der må ikke anvendes reflekterende materialer.
Skilte
6.12	Der må opsættes en skiltepylon til reklamering for områdets
virksomheder med en placering som vist på kortbilag B. Pylonen må gives en højde på maks. 6,5 m og en bredde på maks. 1,6
m. Desuden må opsættes ét henvisningsskilt med en placering
som vist på kortbilag B. Henvisningsskiltet må gives en højde på
maks. 1,5 m og en bredde på maks. 1 m.
6.13	Skiltning og reklamering må alene ske på de lodrette facader og
ikke over skæring mellem tag og facade.
6.14	Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske
udformning. Skiltning og reklamering må ikke have karakter af
facade beklædning, vinduesafblænding eller lignende.
6.15

Eksempel på skiltepylon

Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte, som
f.eks. lysaviser og animerede reklamer.

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

7. Ubebyggede arealer
7.1	Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden
for lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.
	Undtaget herfra, er området ved varelevering i lokalplanens sydvestlige del. Her må ikke foretages terrænregulering ud over ± 1
m for at skabe hensigtsmæssige tilkørselsforhold for vareleveringen.
7.2 	Der skal anlægges et udendørs opholdsareal til butikkens ansatte
med en placering i princippet som vist på kortbilag B. Størrelsen af
arealet skal være mindst 30 m².
7.3	Færdselsarealerne for kørende og gående skal hver for sig udføres
i materialer, der afspejler og afgrænser de respektive områder.
7.4	Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for hele lokalplanområdet.
7.5	Færdselsarealer og forbindelser mellem disse skal udføres med
ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Area23
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lerne skal anlægges efter den til enhver tid gældende DS-standard.
7.6	Langs Hjørringvej skal der etableres et beplantet areal med en
udstrækning som vist på kortbilag B. Denne skal udlægges i min.
1 m bredde og beplantes med en hæk af bøg eller avnbøg.
	Inden for samme areal skal der plantes hjemmehørende træer med en maksimal indbyrdes afstand på 10 m, dog således at
oversigtsforhold ved kryds og vejadgange respekteres.
7.7 	Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i
direkte tilknytning til bebyggelsen. Undtaget herfra er vareudstilling i åbningstiden ved butikkens indgang.
7.8	Der må etableres et støjhegn i en højde på maks. 3,8 m over eks.
terræn i skel, som vist på kortbilag B. Alternativt må støjhegn
placeres i forbindelse med vareleveringen.
7.9	Øvrige friarealer skal enten asfalteres, belægges med fliser, eller
tilsås med græs.

8. Veje, stier og parkering
8.1 	Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hjørringvej og
Abildgårdsvej, i princippet som vist på Bilag B.
8.2 	Der skal udlægges areal til adgang, parkering og varelevering i
princippet som vist på Bilag B.
	Der skal anlægges min. 34 p-pladser, hvor 1 skal indrettes som almindelig handicap-parkeringsplads (3,5 x 5,0 m) og 2 som handicap-parkeringsplads til kassebiler (4,5 x 8,0 m)
8.3	Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til 10 parkeringspladser pr. 750 m² til butiksareal (bruttoetageareal). Cykelparkeringen skal ske i umiddelbar nærhed af hovedindgangen. Der
skal være min. 70 cm mellem cykelholderne. Placeringen af cykelparkering skal placeres i princippet som på kortbilag C.
8.4

Parkeringspladsen skal være offentligt tilgængelig.

9. Tekniske anlæg
9.1 	Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
9.2	Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.
9.3	Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, med mindre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav,
der stilles for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri, jf. Planlovens § 19 og § 21a.
24

Som Energiby anbefaler Frederikshavn Kommune brugen
af fjernvarme, der er en miljøvenlig energikilde, såfremt
det er det økonomisk bedste
alternativ.

Forslag til Lokalplan FRE.BC.11.26.02 ● Lokalplanbetemmelser

9.4	Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
10.1
Kloakering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn
Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S.
10.2
Ubebyggede arealer
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ejendommens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i
lokalplanens punkt 7.2 - 7.6.
10.3
Parkering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret vejadgang
og parkering som anført under lokalplanens punkt 8.1 - 8.4

11. Lokalplan og byplanvedtægt
11.1
Lokalplan FRB.11.26.01
	Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan FRB.11.26.02, Udvidelse af dagligvarebutik Hjørringvej 3739” ophæves lokalplan FRB.11.26.01, Dagligvarebutik ved Hjørringvej 33 - 37, vedtaget den 10. oktober 2005, i sin helhed.

12. Servitutter
12.1
Ophævelse af servitutter
	Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan FRE.BC.11.26.02 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 22ae, Flade, Frederikshavn Jorder
Tinglyst: 05.02.1981 - 917868-80
	Titel: Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv, fortov mv,
Prioritet forud for pantegæld
Påtaleberettiget: Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne
med en påtegning i tingbogen.

13. Tilladelse fra andre myndigheder
13.1	Ændring af vejadgang og opsætning af henvisningsskilt mod Hjørringvej kan kræve indhentning af tilladelse fra Frederikshavn
Kommune
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14. Lokalplanens retsvirkninger
14.1 	Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en
ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg der er indeholdt i planen.
14.2 	Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan FRE.BC.11.26.02 er vedtaget til offentlig fremlæggelse
den xx.xx.xxxx i henhold til Planlovens § 24.

Birgit S. Hansen				
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

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

Birgit S. Hansen				
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Kortbilag A
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Områdeafgrænsning
Lokalplan FRB.BC.11.26.02
Dagligvarebutik v. Hjørringvej 37-39
Målforhold 1:1.000
Ejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder
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Områdets anvendelse
Lokalplan FRB.BC.11.26.02
Dagligvarebutik v. Hjørringvej 37-39
Målforhold 1:500
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Kortbilag B
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Illustrationsplan
Lokalplan FRB.BC.11.26.02
Dagligvarebutik v. Hjørringvej 37-39
Målforhold 1:500
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Kortbilag C
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre udvidelse af
en eksisterende dagligvarebutik til lokal forsyning på Gærumvej i Frederikshavn.
Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag FRE.BC.11.01.02 til offentlig debat i perioden fra den 9. marts til den 4. maj 2016. I denne periode var det muligt for alle
interessere at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.
Der er i offentlighedsfasen kommet en indsigelse, der har medført mindre ændringer i planen og enkelte redaktionelle rettelser.
For at forhindre lys- og indkigsgener hos naboer, er der indføjet følgende vedrørende terrænregulering og hegn i skel:
- § 7.2 ”Langs skellet mod nord, må der ikke ske terrænregulering nærmere skel
end 2,5 m.”
- § 7.11 ”I lokalplanområdets nordlige og vestlige skel skal der etableres et hegn i
en højde på 1,8 m, med en udstrækning som vist på kortbilag B.
- §10.7 ”Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret hegn i skel som
anført under lokalplanens punkt 7.11
Lokalplanen 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
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller
tilslutning til fællesanlæg.

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

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

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

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

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

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- 
En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering,
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra daligvarerbutikkens ejer, om at udvide den eksisterende dagligvarerbutik på hjørnet af
Gærumvej og Samsøvej med ca. 200 m2, således det samlede butiksareal
bliver 1000 m2 som kommuneplansramme FRE.BC.11.01 giver mulighed for.
Udvidelse kan ikke realiseres inden for den eksisterende lokalplans afgrænsning, nærværende lokalplan afløser derfor Lokalplan nr. FRE.11.01.01

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik til lokal
forsyning i den sydlige del af Frederikshavn. I området kan der opføres én
dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 samt et
ubemandet tankanlæg.
Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelter vist på kortbilag B. Mindre bygninger som overdækninger af cykelparkering og kundevogne samt
teknikhus til tankanlæget kan dog placeres uden for byggefelterne. Bebyggelsen kan maksimalt opføres i 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5m.
Dagligvarebutikkens facader opføres i murværk, som blank teglmur eller
med en pudset eller vandskuret overflade. Mindre sekundære bygninger
kan opføres i andre materialer. Bebyggelsens skal fremstå med materialets naturlige overflade eller males i jordfarver samt sort, grå eller hvid.
Taget på dagligvarebutikken udføres som et symetisk sadeltag i tegl eller
betontagsten med en hældning på 20 - 35 grader og valm som vist på illustrationsplanen, kortbilag C.

Lokalplanområdet set fra sydøst hjørnet af Gærumvej og Samsøvej

Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltning. Herunder bestemmelser om skiltningens udformning, placering og at skiltebelysning ikke
må virke blændende for trafikkeneller i øvrigt være til gene og ulempe for
denne.
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gærumvej og Samsøvej. Vareleveringen
til dagligvarebutikken skal foregå ved bygningens vestlige gavl, hvor der
er udlagt et areal til varegård.

Lokalplanområdet set fra sydvest
fra Gærumvej

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

Lokalplanens område
Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn på hjørnet af Gærumvej og Samsøvej. Lokalplanområdet er afgrænset mod syd af
Gærumvej og mod øst af Samsøvej, og grænser mod nord og vest op til et
boligkvarter.
På den østlige del af lokalplanområdet ligger der en eksisterende dagligvarebutik langs det nordlige skel, og mod vest ligger der et eksisterende
tankanlæg med tilhørende bolig og erhvervlokaler. Den eksisterende dag9
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ligvarebutik og tankanlæg bevares, men øvrige bygninger i tilknytning til
tankanlæget påtænkes nedrævet, for at give plads til udvidelsen af dagligvarebutikken samt ekstra parkering.
Lokalplanområdet, der omfatter et areal på ca. 4.000 m2, er beliggende
i byzone og fastholdes med lokalplanen i byzone. Området vejbetjenes i
dag fra Gærumvej og Samsøvej.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn Kommunes
geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for
at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi.
Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer
blandt andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det
danske klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang levetid. Det anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige
materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2
udslip under produktionen.
Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres
som lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygtige byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse
på et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet er beliggende i byzone inden for kommuneplanramme FRE.
BC.11.01 i et område udpeget til flersidig anvendelse.
For at understøtte mulighederne for at tilgodese flere hensyn samtidigt er der
udpeget områder til flersidig anvendelse. Inden for disse områder skal der søges
mod at tage et samtidigt hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab og rekreative værdier samt fortsat bosætning og erhverv.
Idet lokalplanområdet er en del af et bebygget byzoneområde, som allerede anvendes til detailhandel, vurderes lokalplanen til ikke at være i uoverensstemmelse med retningslinien.
I Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser er lokalplanområdet en del af
Lokalcenter Gærumvej nord/syd, der omfatter nærværende lokalplanområde
samt lokalplanområdet FRE.12.23.01 Gærumvej 35-37.
I lokalcenteret Gærumvej nord/syd er der en samlet ramme på 3.000 m2 butiksareal hvoraf 1.704m2 er udnyttet. Den gældende lokalplan for Gærumvej syd
FRE.12.23.01 giver mulighed for at bygge 1.000m2 butiksareal, og med nærværende lokalplan udnyttes yderligere 1.000m2. Ud af den samlede ramme for lokalcenteret Gærumvej nord/syd på 3.000m2 udnyttes dermed 2.000m2.
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen midt i et byområde der allerede er udbygget. Lokalplanen vurderes i overenstemmelse hermed,
idet der planlægges for et område, som allerede ligger inden for kommuneplanens rammer.
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Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er i komuneplan 2015 beliggende inden for et område udlagt
til blandet bolig og erhverv. Området skal anvendes til lokalt centerformål som
en dagligvarebutik, der kan indpasses uden genevirkning i forhold til omgivelserne og uden at områdets karakter af boligområde brydes. I området kan der
etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.000 m2.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45% for den enkelte ejendom, og der
må maks. bygges i 1 etage med en maks. bygningshøjde på 8,5 m.
Ved nybyggeri, til- og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en
god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. De arkitektoniske og byøkologiske anbefalinger, der fremgår af kommuneplanensrammedel, bør medgå ved
projektering af kommende bebyggelse.
Skilte proportioner skal tilpasses bygningerne, således at skiltning ikke virker
skræmmende eller har negativ virkning på trafiksikkerheden.
Der skal anlægges et udendørs opholdsareal for ansatte i dagligvarebutikken
svarende til mindst 10 % af butikkens etageareal. Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning eller anden form for hegn.
Trækkes ny bebyggelse væk fra Gærumvej, skal vejens forløb markeres
med en række træer.
Vejadgangen til og fra området ændres ikke i forhold til de eksisterende forhold.
Der er etableret venstresvingsbaner på Gærumvej i forhold til bestående adgange for lokalplanområdet, dagligvarebutikken syd for Gærumvej og sideveje (L.P.
Houmøllers Vej og Samsøvej).
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet en trafikvurdering af COWI. Det vurderes, at den planlagte udvidelse af dagligvarebutikken
kun vil medfører små ændringer i trafikken på Gærumvej og Samsøvej, der ikke
vil være mærkbare på trafikafviklingen på Gærumvej.
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske til Gærumvej og Samsøvej. Indkørsel
skal foregå via vejadgang til Gærumvej beliggende længst mod øst. Udkørsel
skal foregå via vejadgang til Samsøvej samt vejadgangen til Gærumvej beliggende længst mod vest.
Der skal etableres foranstaltninger, der sikrer, at ind- og udkørsel alene sker de
fastlagte steder. Der skal træffes bestemmelser, der sikrer, at adgangsarealerne
indrettes, så både gående og cyklister sikres en sikker og ubesværet adgang.
Lokalplanen er på alle områder i overenstemmelse med den gældende
kommuneplanramme FRE.BC.11.01.
Klimatilpasningsplan
I forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune er der lavet en kortlægning af risiko for oversvømmelser.
Kortlægningen er foretaget på et overordnet niveau, og skal betragtes
som vejledende. I området kan der ifølge kortlægningen forekomme problemer med høj grundvandsstand på længere sigt.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af
lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med,
at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive påvirket af planforslaget.
Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen
med offentliggørelsen af lokalplanen.
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Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavns 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 herfor, jf. planlovens §5b, stk 1.
Lokalplanområdet omfatter et område inden for byzone, der ligger ca. 750 m fra
kysten. Området ligger bag eksisterende bebyggelse og kan ikke ses fra kysten.
Lokalplanen sikrer, at den gældende bymæssige karakter fastholdes, og at bygningshøjder ikke overstiger de bygningshøjder der er gældende for området i
dag. Det vurderes derfor ikke nødvendigt med en visualisering til visning af bebyggelsens påvirkning af kystlandskabet.
Detailhandel
I Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser er lokalplanområdet en del af
Lokalcenter Gærumvej nord/syd, der omfatter nærværende lokalplanområde
samt lokalplanområdet FRE.12.23.01 Gærumvej 35-37.
I området kan der etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til
1.000 m2.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i
form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke
opvarmes med el.
Vandforsyning
I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19 skal
området tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. Lokalplanområdet er delt i to oplande i spildevandsplanen:
Det ene område, svarende til matr.nr. 110bk, Frederikshavn bygrunde er
separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver
sin ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn
omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 70 % af
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af
regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
Det andet område, svarende til matr.nr. 110bn, Frederikshavn bygrunde er
fælleskloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i samme
ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om
bygninger må afledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må
afledes til det offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S overvejer mulighederne for en ændring af spildevandsplanen, hvor området
separatkloakeres – dvs. regn- og spildevand afledes i hver sin ledning.
12
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Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Frederikshavn Spildevand A/S anbefaler derfor, at interne kloakanlæg på grundene etableres som separatsystem.
Ejeren skal for egen regning etablere forsinkelse af regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for
så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende 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
Miljøstyrrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Jordforurening
Matr.nr. 110 bn er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 iht. Lov om forurenet jord.
Dele af matr.nr. 110 bk er kortlagt på vidensniveau 2. Forinden ændring af
arealets anvendelse til nærmere definerede forureningsfølsomme anvendelser jf. lovens § 6, skal der indsendes ansøgning til Frederikshavn Kommune. Den ændrede arealanvendelse kræver tilladelse iht. §8 i lov om forurenet jord.
Veje
Der skal etableres vejadgang til Gærumvej og Samsøvej. Indkørsel skal
foregå via vejadgang til Gærumvej beliggende længst mod øst. Udkørsel
skal foregå via vejadgang til Samsøvej samt vejadgangen til Gærumvej beliggende længst mod vest.
Inden for lokalplanområdet indrettes områder med parkeringspladser for
dagligvarebutikken. Færdselsarealer skal være indrettet for både personbiler og lastbiler, herunder evt. vogntog til tankanlæg.
Inden for lokalplanområdet skal der etableres minimum 1 parkeringsplads
pr. 30 m2 (bruttoetagemeter) butiksareal, hvoraf mindst 2 skal udformes
som handicapparkering. Handicap parkeringspladserne skal placeres tæt på
indgangen hvilket ideelt set er højst 30 meters gangafstand.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af cykelparkeringspladser svarende til 10 parkeringspladser pr. 750 m2 til butiksareal (bruttoetagemeter). Cykelparkeringen skal ske i umiddelbar nærhed af hovedindgangen.
Kollektiv trafik
Lokalplanområdet trafikbetjenes med kollektiv trafik ved bybus via busstoppested ved Chr. Kongsbaks Vej (Gærumvej / Frederikshavn) samt ved
regionalbus mellem Frederikshavn-Sæby-Aalborg via bustoppested ved
Sofievej (Søndergade).
Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser mellem
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disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for
alle.
Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller adgangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af 30 m. Der etableres
et antal handicap p-pladser i overenstemmelse med Frederikshavn Kommunes
gældende parkeringsnorm. Den første af disse bør have mål til en minibus - dvs.
4,5 m x 8 m. Øvrige handicap p-pladser skal være 3,5 m X 5 m. For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
Aflysning af planer og servitutter
Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
- Lokalplan FRE.11.01.01, der erstattes af nærværende lokalplan
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre,

Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med at de bruges
(dvs. kortvarige forbrugsgoder).
Dagligvarer er f.eks. madvarer,
drikkevarer, artikler til personlig
pleje og diverse husholdningsartikler.
Butikker, der sælger dagligvarer, betragtes som dagligvarerbutikker, herunder også varehuse som har et betydeligt salg
af udvalgsvarer.

1.1	at området kan anvendes til butiksformål i form af én dagligvarebutik, samt ét ubemandet tankanlæg.
			
1.2	at sikre en hensigtsmæssig vejadgang
1.3	at sikre tilstrækkelig og hensigtsmæssig placering af såvel bil- som
cykelparkering
1.4	at sikre etablering af de ubebyggede arealer.

2. Område og zonestatus
2.1 	
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter
matr.nr 110bk og 110bn, alle Bangsbo, Frederikshavn Jorder.
2.2

Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse
3.1 	Lokalplansområdet må anvendes til detailhandel.

Beregning af bruttoetagearealet til
butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen,
hvor det omgivende terræn ligger
mindre end 1,25 m under loftet i
kælderen medregnes.
Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine,
personaletoiletter,
personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i
alt 200 m2.

3.2 	Inden for lokalplanområdet kan der opføres én dagligvarebutik til lokal
forsyning med et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 1000
m2. Bruttoetagearealet til butiksformål beregnes efter bygningsreglementets bestemmelser (se vejledning i boksen til venstre).
3.3

Der kan etableres et ubemandet tankanlæg i området

3.3

Der må ikke etableres boliger i området

3.4

Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

4. Udstykning
4.1 	
Lokalplanområdet skal ved matrikulær forandring udgøre én selvstændig ejendom. Der kan ikke foretages yderligere udstykninger
inden for lokalplanområdet.
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5. Bebyggelsens placering og omfang
5.1 	
Ny bebyggelse, tilbygninger og ombygninger skal placeres inden
for byggefelter, som er vist på kortbilag B
Inden for byggefelt I må opføres én dagligvarerbutik.
Inden for byggefelt II må opføres én overdækket varegård
Inden for byggefelt III må opføres ét tankanlæg
5.2

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45%.

5.2 	
Mindre sekundære bygninger som teknikrum til tankanlæg, overdækninger til kundevogne, cykelparkering og lign. kan placeres
uden for byggefeltet, men ikke nærmere skel end 2,5 m. Det samlede areal må dog ikke overstiger 50m2, og bygningshøjden må
ikke overstiger 3,6 m.
Byggefelt I, Dagligvarerbutik
5.3 	
Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 1000 m2
5.4 	
Bygninger må maks. opføres i 1 etage. Bygningshøjden må ikke
overstige 8,5 m over terræn, og facadehøjden må ikke overstige
3,6 m. Facadehøjden måles fra terræn eller fastlagt niveauplan til
facadens skæring med tagfladen.
Byggefelt II, Overdækket varegård
5.5 	Der kan etableres en overdækket varegård med et maksimalt bruttoetageareal på 50m2. Arealet indgår i det samlede bruttoetageareal til
butiksformål angivet i pkt. 5.3.
5.6

Bygningshøjden må ikke overstiger 3,6 m over terræn.
Byggefelt III, Tankanlæg

5.7 	Der kan etableres ét overdækket tankanlæg. Det overdækkede areal må
ikke overstige 140 m2
5.8

Bygningshøjden må ikke overstige 5 m over terræn.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden
Byggefelt I, Dagligvarerbutik
6.1	
Bebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og farver
samt med ensartet taghældning og tagudformning
6.2	Taget skal udføres som et symetrisk sadeltag med en hældning på 20 35 grader. Taget skal udføres med valm i princippet som vist på illustrationsplanen, kortbilag C.
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6.3

Tagbeklædningen skal bestå af tegl eller betontagsten.

6.4	Der kan opsættes solfangere eller solceller i tagfladen , såfremt de integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller genboer.
6.5	Facader skal opføres af murværk, der skal fremstå som blank teglmur eller med en pudset eller vandskuret overflade.
6.6	Facader kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade males i jordfarver samt sort, grå eller hvid.
6.7

Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

Byggefelt II, Overdækket varegård
6.8	Varegården skal beklædes med lette materialer som træ, eternit/fibercement eller metalplader.
6.9	Taget skal udføres som et fladt tag med tagpap tagbeklædning.
6.10

Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

Byggefelt III, Tankanlæg
6.11	Tankanlæget skal gives et sammenhængende udeseende.
6.12	Overdækning af tankanlæget skal udføres som en let stålkonstruktion.

Skiltning
6.13	
Der kan opstilles to skiltepyloner til reklamering for områdets
virksomhed(er) med en placering som vist på kortbilag B, en højde på
maks. 8,5 m og en bredde på maks. 1,5 m. Skiltepylonen ved tankanlæget må anvendes til reklamering for brændstofpriser ved dynamisk skiltning.
6.14	Der må opsættes facadeskiltning med firmalogo i forbindelse med tankanlægets stander og/eller overdækning
6.15	Skiltning og reklamering må alene ske på de lodrette facader og ikke
over skæring mellem tag og facade.
6.16	Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning. Skiltning og reklamering må ikke have karakter af facade beklædning, vinduesafblænding eller lignende.
6.17	Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller animerede reklamer.
6.18	Belysning af skilte skal være afskærmet mod vejarealer og må ikke virke
blændende for trafikken eller i øvrigt til gene og ulempe for denne
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7. Ubebyggede arealer
7.1	Terrænregulering, udførelse
	I forbindelse med lokalplanens gennemførsel er der mulighed for at terrænregulere, i det omfang det er nødvendigt, for at gennemføre den
ønskede udvidelse af dagligvarebutikken. Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet
op mod bygninger eller anlæg. Større tilpasninger (større niveauforskel
end 50 cm) skal ske med skråninger og støttemure. Større tilpasninger
kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune.
7.2	Efterregulering af terræn
	Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Langs skellet
mod nord, må der ikke ske terrænregulering nærmere skel end 2,5 m.
Inden for lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.
7.3	Opholdsareal
	Der skal anlægges et areal til udendørs ophold for ansatte i områdets dagligvarebutik svarende til mindst 10 % af butikkens etageareal.
7.4	Ubebyggede arealer
	Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et
ordentligt udseende. De skal fremstå ordentlige og ryddelige, og
udendørs oplag må ikke ske uden for bygninger, eller særligt afskærmede arealer.
Befæstede arealer
7.5	Færdselsarealer for kørende og gående skal hver for sig udføres i
materialer, der afspejler og afgrænser de respektive områder.
7.6	Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for hele lokalplanområdet.
7.7	Færdselsarealer og forbindelser mellem disse skal udføres med ramper
og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Arealerne skal anlægges efter den til enhver tid gældende DS-standard.
Beplantning
7.8	Beplantningsbæltet mod Gærumvej samt beplantningsbæltet omkring
parkeringsarealet mod vest, der er vist på kortbilag B, skal udlægges i
min. 1 m bredde og beplantes med en bøgehæk og en række træer af
hjemhørende arter med en indbyrdes afstand på maksimalt 10 m.
7.9	Beplantningsbæltet langs det nordlige skel, nord for byggefelt I og II,
der er vist på kortbilag B, udlægges i 2,5 m bredde og skal tilplantes
med hjemmehørende arter. I beplantningsbæltet skal der plantes som i
princippet vist på kortbilag C træer, hvis kroner ad åre vil medvirke til at
sløre bygningen umiddelbart syd for.
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Oplag og hegn
7.10	Udendørs oplag må ikke finde sted i lokalplanområdet, med mindre det
sker inden for dertil tæt indhegnede arealer. Hegn omkring oplag skal
være mindst 1,8 m højt og skal skjule det oplagrede.
7.11	I lokalplanområdets nordlige og vestlige skel skal der etableres et hegn
i en højde på 1,8 m, med en udstrækning som vist på kortbilag B. Hegn i
skel må ikke overstige en højde på 1,8 m. Ved udkørsel til Gærumvej og
Samsøvej skal der tages højde for fornøden oversigt for trafikanterne.

8. Veje, stier og parkering
8.1	
Adgang til lokalplanområdet sker fra Gærumvej ved den østligste
vejadgang. Udkørsel fra lokalplanområdet sker til Gærumvej ved
den vestligste vejadgang samt Samsøvej. Ind- og udkørsler placeres som vist på kortbilag B.
8.2	Der udlægges areal til parkering som vist på kortbilag B. Inden for lokalplanområdet skal der etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 30 m2
(bruttoetagemeter) butiksareal, hvoraf mindst 2 skal udformes som handicapparkering. Handicap parkeringspladserne skal placeres tæt på indgangen hvilket ideelt set er højst 30 meters gangafstand. Parkeringspladserne skal være mindst 2,5 m X 5 m og handicap-parkeringspladserne
skal mindst være 3,5 m X 5 m.
8.3	
Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til 10 parkeringspladser pr. 750 m2 til butiksareal (bruttoetagemeter). Cykelparkeringen skal ske i umiddelbar nærhed af hovedindgangen. Der
skal være min. 70 cm mellem cykelholderne.

9. Tekniske anlæg
9.1	
Tekniske instalationer som ventilation, kompressorer og lignende må ikke opføres som selvstændige bygninger, men skal indarbejdes i hovedbygningerne. Afkast fra ventilation, køleanlæg mv.
skal placeres længst væk fra boliger og anden støjfølsom anvendelse og må ikke placeres i facade eller tagflade mod nord eller
øst.
9.2
Ledninger, kabler mv.
	Ledninger til el, telefon, antenner og lignenede skal fremføres under
terræn.
9.3
Øvrige tekniske anlæg
	Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder
kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende.
9.4
Fjernvarme
	Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, med mindre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, der stilles for at et
byggeri kan karakteriseres som lavenergi byggeri, jf. planlovens § 19 og
§ 21a.
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9.5
Kloakering
	Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra
Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
10.1
Matrikulær sammenlægning
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før lokalplanområdet er matrikulært sammenlagt.
10.2
Nedrivning af eksisterende bygninger
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de eksisterende bygninger med
bolig- og erhvervslokaler på matr.nr 110bn Bangsbo, Frederikshavn Jorder er nedrevet med undtagelse af tankanlæget.
10.3
Kloakering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det
offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand
A/S
10.4
Parkering
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som anført under lokalplanens punkt 8.2 og 8.3
10.5
Opholdsarealer
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt et areal til udendørs ophold for ansatte i områdets dagligvarebutik, som anført under
lokalplanens punkt 7.3
10.6
Beplantning
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret beplantning
som anført under lokalplanens punkt 7.8 og 7.9
10.7
Hegn
	Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret hegn i skel som
anført under lokalplanens punkt 7.11
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11. Lokalplan og byplanvedtægt
11.1 	Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
FRE.BC.11.01.02 ophæves lokalplan FRE.11.01.01, Dagligvarebutik ved
Gærumvej/Samsøgade, tinglyst 15.09.2004, i sin helhed.

12. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter

13. Lokalplanens retsvirkninger
13.1 	Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil uanset planens bestemmelser. Lokalplanen medfører heller ikke i
sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen.
13.2 	Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 01.03.2016 i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen				
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Lokalplanen er endeligt vedtaget den 07.06.2016 i henhold til planlovens § 27.

Birgit S. Hansen				
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Kortbilag A
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Signaturforklaring:
= Lokalplanområde
Ejerlav: Bangsbo, Frederikshavn Jorder

Områdeafgrænsning
Lokalplan Lokalplan FRE.BC.11.01.02
Udvidelse af dagligvarebutik Gærumvej 36-40
Målforhold ca. 1:1000
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= Hegn
= Skiltepylon

= Byggefelter

= Indkørsel / udkørsel

= Oversigtslinie

= Beplantningsbælte

= Lokalplanområde

Signaturforklaring:

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Lokalplankort
Lokalplan Lokalplan FRE.BC.11.01.02
Udvidelse af dagligvarebutik Gærumvej 36-40
Målforhold ca. 1:500
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Kortbilag B
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Udeophold

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Hegn

Illustrationsplan
Lokalplan FRE.BC.11.01.02
Udvidelse af dagligvarebutik Gærumvej 36-40
Målforhold ca. 1:500

Hegn
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Kortbilag C

16 nye p-pladser

29

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

Relateret document 2/2

Dokument Navn:

Indsigelsesnotat, Udvidelse af
dagligvarebutik, Gærumvej
36.pdf

Dokument Titel:

Indsigelsesnotat, Udvidelse af
dagligvarebutik, Gærumvej
36

Dokument ID:

1323696

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

Center for Teknik og Miljø

FRE.BC.11.01.02 – Udvidelse af dagligvarebutik, Gærumvej 36-40
17. maj 2016
SUOS

Indkomne bemærkninger

Centrets bemærkninger

1.
Ejerene af ejendommene Tunøvej 17, 19, 21 og
23.
Dok ID 1313076.

Ad. 1

a)
Vil gerne have præciseret hvor højt i terrænet
den planlagte parkeringsplads og udeopholdet i
der nord-vestlige hjørne skal placeres. Ønsker
parkeringspladsen placeret i samme højde som
deres haver. Ønsker at lokalplanen indeholder
bestemmelser, som sikrer at de ikke bliver
generet af billygter fra parkeringspladsen.

a)
Terrænet i den vestlige ende af
lokalplanområdet udføres med et jævnt fald fra
Gærumvej ned til terrænkote 13,1. Dette er
samme niveau som terrænet omkring den
eksisterende Rema 1000 butik.

Vil meget gerne have besøg af en person, der
kan præcisere hvordan der skal
terrænreguleres.

§ 7.2 tilrettes således, at der ikke må foretages
terrænregulering nærmere nordligt skel end 2,5
m.
Der indføjes en bestemmelse, som sikrer, at der
bliver etableret et hegn på 1,8 m i skel mod nord
og mod vest, hvilket vil afskærme for generende
billygter.

b)
Ønsker at der laves et bælte på 2,5 meters
bredde mellem Remas grund og haverne
Tunøvej 21 og 23, hvor der plantes træer af
samme art som mod haverne Tunøvej 15, 17 og
19. Ønsker ligeledes at plankeværket udvides til
hele Remas grund – og ejerne af nr. 21 og 23
ønsker et højere plankeværk mod det planlagte
udeophold.

b)
Det er fagcenterets vurdering, at den på
kortbilag C viste beplantning virker harmonisk,
og at den desuden tager de fornødne hensyn til
omgivelserne.

c)
Ønsker støjværn mod Gærumvej, idet
trafikstøjen vil få ”frit løb” når bygningerne på
matr.nr. 110 nb rives ned.

c)
Eksisterende støj fra trafik på Gærumvej kan
ikke reguleres via en lokalplan for REMA 1000.

d)
Forventer at afstanden mellem haverne Tunøvej
21 og 23 og areal til udeophold mindst bliver
det samme som afstanden til haverne i nr. 15, 17
og 19 – altså 2,5 meter, og at der på dette areal
plantes samme slags træer og påsættes
plankeværk betalt af Rema.

d)
Der indføjes en bestemmelse, som sikrer, at der
bliver etableret et hegn på 1,8 m i skel mod nord
og mod vest.

Der indføjes en bestemmelse, som sikrer, at der
bliver etableret et hegn på 1,8 m i skel mod nord
og mod vest.

Det er fagcenterets vurdering, at den på
kortbilag C viste beplantning virker harmonisk,
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Ønsker sikkerhed for at areal til udeophold kun
bruges af personale, så der ikke opstår gener fra
andre brugere.

og at den desuden tager de fornødne hensyn til
omgivelserne.
Set i relation til lokalplanen er det fagcenterets
vurdering, at et 1,8 m højt hegn i skel mod nord
og vest samt forbud mod at etablere
terrænregulering nærmere nordligt skel end 2,5
m vil bevirke, at der bliver taget de fornødne
hensyn til de omkringboende i forhold til
udeopholdsarealet.

e)
Ejerne af Tunøvej 17 og 19 ønsker tilbygningen
udført med fladt tag, da de ellers vil miste sollys
samt udsigt til skoven.

e)
Fagcenteret finder det arkitektonisk
uhensigtsmæssigt at udforme tilbygningen med
fladt tag, idet den eksisterende butik er opført
således.

f)
Vil gerne have præciseret at bygningerne ikke
må nedrives i sommerperioden (majseptember) grundet støj- og støvgener.

f)
Miljømæssige forhold i forbindelse med
nedrivning af bygninger reguleres ikke via
lokalplanlægning men af miljøbeskyttelsesloven
når nedrivningen påbegyndes. Det vurderes
ikke at være hjemmel i miljøbeskyttelsesloven
at udstede et forbud mod nedrivning i perioden
maj-september. Eventuelle støv og støjgener i
forbindelse med nedrivning af bygningerne
reguleres i nødvendigt omfang efter en konkret
vurdering.

g)
Ønsker bedre skiltning med indkørsel forbudt
fra Samsøvej og foreslår desuden, at det bliver
forbudt at parkere på Samsøvej (fra Gærumvej
til Tunøvej), så cyklister og gående sikres bedre.

g)
Det er forbudt at køre fra Samsøvej og ind på
eksisterende parkeringsplads. Dette forbud bør
tydeliggøres med et ekstra forbudsskilt, dvs. et
forbudsskilt i begge sider af adgangen fra
Samsøvej.
Samsøvej er bred, og det kan ikke afvises, at
handlende kommer ad Samsøvej og kan finde
på at parkere på Samsøvej, fordi der er
indkørsel forbudt. Om bilister, som overtræder
forbuddet er i ond tro, kan der kun gisnes om.
Der er ingen umidelbare problemer med
fremkommelighed på Samsøvej – velvidende, at
der kan finde ”ubetænksomme parkeringer”
sted. Parkeringsforbud på Samsøvej bør være i
begge sider af Samsøvej mellem Gærumvej og
Tunøvej.

h)
Ønsker at der bliver opsat et plankeværk med
en låge mod Samsøvej, som kun kan åbnes fra
Remas side. Foreslår endvidere at der opsættes
permanente affaldsbeholdere ved Rema.

h)
Lokalplanen er ikke til hinder for, at der
opsættes plankeværk samt affaldsbeholdere
som ønsket. Idet der er tale om eksisterende
forhold, finder fagcenteret det ikke relevant at
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stille krav om etablering af plankeværk som
ønsket. Ønsket om affaldsbeholdere ligeledes
eksisterende forhold, som det tilmed ikke er
muligt at sikre via lokalplanlægning.
i)
Ønsker en garanti for at der drænes effektivt på
hele området for lokalplanen, så regnvandet fra
lokalplanområdet ikke løber ned i deres haver.
Ønsker ydermere en garanti for at forurening
fra tankanlægget ikke kan nå ned til deres haver
på Tunøvej.

i)
Afledning af regnvand reguleres ikke af
lokalplanen, men af Spildevandsplan 2012-2016
for Frederikshavn Kommune.
Lokalplanen er ikke til hinder for at regnvandet
kan afledes fra grunden i overensstemmelse
med spildevandsplanen.
Forureningen på tankanlægget håndteres i
henhold til miljøbeskyttelsesloven og
jordforureningsloven i forbindelse med det
konkrete byggearbejde.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

At ovenstående rettelser vedr. hegn i
skel mod nord og vest samt forbud
mod terrænregulering nærmere skel
mod nord end 2,5 m indføjes i
lokalplanen.
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Indsigelsesnotat
Forslag til:
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30. maj 2016
GEO-2015-21246
Dokumentnr. 1329753
Fira

Lokalplan FRE. BC.15.13.01, bolig- og erhvervsområde v.
Saltebakken i Frederikshavn

Indkomne bemærkninger
1. Vejdirektoratet (VD)
Dokumentnr. 1305613
Finder ikke anledning til at gøre indsigelse
imod planforslagene, men har følgende
bemærkninger til lokalplanforslaget:
1a
Det bør af lokalplanens § 3
Anvendelsesbestemmelser fremgå, at
delområde 2 udlægges til detailhandel med
daglig- og udvalgsvarer.
1b
Det bør af lokalplanens § 13 Tilladelse fra
andre myndigheder fremgå, at ændring af
eksisterende vejadgangen til delområde 2 fra
Saltebakken via vej C – D kræver VD´s
tilladelse.

Centrets bemærkninger
Ad. 1
Ad 1a
Frederikshavn Kommune kan lovligt tillade
etablering af både dagligvare- og
udvalgsvarebutikker indenfor lokalplanens
delområde 2 med de anvendelsesbestemmelser
der fremgår at lokalplanforslaget. For at
tydeliggøre muligheden kan lokalplanens
bestemmelse 3.3 ændres fra:
”Delområde 2 skal anvendes til erhverv inden
for virksomhedsklasse 1, 2 og 3”
til:
”Delområde 2 skal anvendes til erhverv inden
for virksomhedsklasse 1, 2 og 3 samt
dagligvare- og udvalgsvarebutikker.”
Ad 1b
Enig. Til lokalplanens bestemmelse 13.1 kan der
tilføjes:
”Vejdirektoratet til ændring af eksisterende
vejadgang fra Saltebakken til lokalplanens
delområde 2 via vejen C – D”

1c
Frederikshavn Kommune bedes fremsende en
analyse af hvordan trafikstrømme til
dagligvarebutikkerne i delområde 2 vil påvirke
trafikafviklingen i krydset EuropavejenSaltebakken. Afhængig af analysens udfald vil
VD overveje at gøre en tilladelse efter vejloven
betinget af at krydset ombygges uden udgifter
for VD.
1d
VD har tidligere oplyst, at de principielt vil være
indstillet på at tillade en ny vejadgang fra
lokalplanområdet til Europavejen overfor
Thodesvej. Udformningen af tilslutningen skal
ske efter dialog mellem VD,
Kommunen/bygherren. Etableringen af
vejadgangen, herunder ombygningen af krydset
skal ske uden udgifter for VD.

Ad 1c
Behovet for analysen er foranlediget af
bygherres ønske om også at kunne etablere
butikker i området. Butikker genererer mere
trafik og på andre tidspunkter af døgnet end
boliger. Eksisterende vejadgang fra
lokalplanområdet til Saltebakken ligger tæt på
Saltebakkens tilslutning til Europavejen.
Når bygherre har vished for, at muligheden for
at etablere butikker skal udnyttes kan
Frederikshavn Kommune opfordre bygherre til
at rette henvendelse til Vejdirektoratet for at få
konkretiseret ønskerne til analysens indhold.
Bygherre er villig til at påtage sig opgaven.
Ad 1d
Der skal i dialog med VD udarbejdes og
prissættes et detailprojekt for den nye
vejadgang til lokalplanområdet fra Europavej.
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1e
VD gør opmærksom på, at flagborge, skiltning
mv. inden for vejbyggelinjen langs Europavejen
kræver VD´s tilladelse.

Ad 1e og 1f
For at samle de bebyggelsesregulerende
bestemmelser mv. for området kan der som
bemærkning til lokalplanens bestemmelser 6.10
– 6.12 tilføjes følgende:
”Opmærksomheden henledes på, at etablering
af flagborge, skiltning mv. inden for
vejbyggelinjen langs Europavejen kræver
Vejdirektoratets forudgående tilladelse.”

1f
VD anbefaler, at der til lokalplanens § 6
Bebyggelsens udseende tilføjes et forbud mod
”animerede” reklamer, dvs. lysskærme med
skiftende eller levende billeder. Henviser til
færdselslovens § 99, stk. 3, hvorefter Politiet
kan påbyde skilte, opslag, lysindretninger mv.
fjernet, hvis de kan virke vildledende eller være
til ulempe for færdslen.

Ad 1f
Som bemærkning til bestemmelse 6.13 kan der
tilføjes følgende:
”Opmærksomheden henledes på, at Politiet
med henvisning til Færdselsloven kan påbyde
skilte, opslag, lysindretninger mv. fjernet, hvis
de kan virke vildledende eller være til ulempe
for færdslen.”

Center for Teknik og Miljø indstiller:
At lokalplanens bestemmelse 3.3 ændres fra:
”Delområde 2 skal anvendes til erhverv
inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3”
til:
”Delområde 2 skal anvendes til erhverv
inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3 samt
dagligvare- og udvalgsvarebutikker.”
At der til lokalplanens bestemmelse 13.1
tilføjes:
”Vejdirektoratet til ændring af eksisterende
vejadgang til delområde 2 via vejen C – D
fra Saltebakken”
At Frederikshavn Kommune oplyser bygherre
om, at når der er vished for at der etableres
butikker i området bør bygherre rette
henvendelse til Vejdirektoratet. Bygherre skal
i dialog med VD fastlægge omfanget af en
trafikanalyse, der kan danne grundlag for
stillingtagen til om det er nødvendigt at
ændre krydset Saltebakken/Europavej.
At der som bemærkning til lokalplanens
bestemmelser 6.10 – 6.12 tilføjes:
”Opmærksomheden henledes på, at
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etablering af flagborge, skiltning mv. inden
for vejbyggelinjen langs Europavejen
kræver Vejdirektoratets forudgående
tilladelse.”
At der som bemærkning til bestemmelse 6.13
tilføjes følgende:
”Opmærksomheden henledes på, at Politiet
med henvisning til Færdselsloven kan
påbyde skilte, opslag, lysindretninger mv.
fjernet, hvis de kan virke vildledende eller
være til ulempe for færdslen.”

2. Steen Hviid Mortensen, Saltebakken 46A
9900 Frederikshavn
Dokumentnr. 1294380
Mener ikke byggeri i 10 etager passer på dette
sted i Frederikshavn. 5 etager vil være
passende.

Ad. 2
Der er som bilag 5 til lokalplanen udarbejdet
studier, der belyser hvilke skygger et byggeri i
op til 10 etager, som lokalplane skaber
mulighed for, vil kaste morgen og aften i hhv.
januar, april, juli og oktober måned.
Som bilag 6 til lokalplanen er der udarbejdet
visualisering der belyser hvordan byggeriet vil
fremstå i det bynære kystlandskab.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
At indsigelsen ikke giver anledning til
ændringer i lokalplanen.

3. Redaktionel ændring

Ad. 3

Der er en uklarhed i lokalplanens bestemmelse
5.5, der alene omhandler lokalplanens
delområde 1 - jfr. kortbilag 2.
Det fremgår af bestemmelse 5.5, at det
maksimale etageareal indenfor delområde 1 og
2 (der refererer til en tidligere underinddeling
af delområdet)ikke må overstige henholdsvis
10.900 m2 og 6.400 m2.
For så vidt angår bebyggelsens placering og
omfang arbejdes der ikke længere med en
underinddeling af delområdet.

Lokalplanens bestemmelse 5.5 er i øjeblikket
formuleret således:
”Det maksimale etageareal må ikke overstige:
delområde 1 – 10.900 m2
delområde 2 – 6.400 m2 .”
Bestemmelsen vedrører alene lokalplanens
delområde 1, som er vist på kortbilag 2. Det
forvirrer, at det fremgår at delområdet er
yderligere underinddelt i delområde 1 og
delområde 2.
For at undgå misforståelser, og idet
bestemmelsen alene vedrører lokalplanens
delområde 1, bør bestemmelsen ændres til:
”Det maksimale etageareal må ikke overstige
17.300 m2.”

Lokalplan FRE. BC.15.13.01, bolig- og erhvervsområde v.
Saltebakken i Frederikshavn
Center for Teknik og Miljø indstiller:
At lokalplanens bestemmelse 5.5 ændres
fra:
”Det maksimale etageareal må ikke
overstige:
delområde 1 – 10.900 m2
delområde 2 – 6.400 m2”
til:
”Det maksimale etageareal må ikke
overstige 17.300 m2.”
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for at omdanne området ved Saltebakken med den gamle Martin-fabrik til et attraktivt bolig- og erhvervsområde.
Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.BC.15.13.01 til offentlig debat i perioden fra den 24.02.2016 til den 20.04.2016. I denne periode var
det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.
Der er kommet én indsigelse. Indsigelsen har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. Der er kommet bemærkninger fra vejdirektoratet,
der har medført tilføjelse af bemærkningstekst til bestemmelse 6.10-6.12
og 6.13 samt tilføjelse til bestemmelse 3.3 og 13.1. Herudover er pkt. 5.5 rettet pga. fejlagtig delområdeopdeling.
Lokalplanen 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
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk
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FRE.BC.15.13.01

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

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

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

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

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

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

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
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.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Området ved Saltebakken har gennem en lang årrække været et erhvervsområde, der senest har huset MARTIN-fabrikken. Fabrikken har de sidste
fem år stået tom. Der udarbejdes lokalplan med henblik på at omdanne
det gamle fabriksområde til et attraktivt bolig-og erhvervsområde, hvor
erhvervsdelen afgrænses til erhverv, der er forenelig med etablering af
boliger.

Eksisterende fabriksbygninger inden for lokalplanområdet.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet er beliggende i byzone i den sydlige del af Frederikshavn ved Frederikshavn Marina. Området omfatter ca. 52.700 m² og består ved lokalplanens udarbejdelse primært af fabriksbygninger og eksisterende parcelhuse. Fabriksbygningerne er ved lokalplanudarbejdelsen
ubenyttede. Øst for Saltebakken ligger et område, der anvendes til vinteropbevaring af lystbåde.
Området afgrænses mod vest af Statsvej 437/E45 og mod syd af Saltebakken. Vest og syd for lokalplanområdet ligger desuden større parcelhuskvarterer. Nord for området ligger Renseanlægget og Frederikshavn Marina. Mod øst ligger en række parcelhuse mellem lokalplanområdet og havet.
Omkring lokalplanområdet ligger vejen Saltebakken. Saltebakken er i dag
eneste vejadgang til Renseanlægget og Søsportshavnen.

Frederikshavn Marina beliggende øst for lokalplanområdet.

Her ses dele af renseanlægget.
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Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål at omdanne et nedslidt og ubenyttet fabriksområde til et attraktivt bolig- og erhvervsområe, hvor der skabes mulighed for opførelse af etageboliger i op til 10 etager. Etageboligerne vil få
udsigt over Frederikshavn Marina og Kattegat. For at minimere indbliksgerne for eksisterende boliger i naboområderne fastsætter lokalplanen
krav om, hvordan etageboligerne skal orienteres.
Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder, der udlægges til følgende anvendelse:
Delområde 1
Delområde 2
Delområde 3
Delområde 4
Delområde 5

Etageboligbebyggelse
Erhverv inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3
Åben-lav boligebyggelse
Oplagsplads for Frederikshavn Marina
Eksisterende vejareal, ny vejadgang til renseanlægget og Frederikshavn Marina samt oplagsplads
for Frederikshavn Marina

Delområde 1
Der kan etableres 17.300 m² etageareal til etageboligbebyggelse inden for
delområde 1. Bebyggelsen skal placeres inden for de etagefelter, der er
angivet på kortbilag 4. Bebyggelse, der ligger tættere end 20 m på vejskel
mod Saltebakken, skal orienteres så de primære åbninger, defineret som
vinduer i køkken, alrum og stue, vender som anført på kortbilag 4.
Bebyggelsen mod Saltebakken orienteres så de primære åbninger vender
væk fra renseanlægget, der ligger som nabo mod nord. Dette skal medvirke til at minimere lugt-og indbliksgener.
Den maksimal bygningshøjde knytter sig til antallet af etager og fordeler
sig således:
• 2 etager
8,5 m
• 3 etager
- 11,5 m
• 4 etager
- 14,5 m
• 6 etager
- 21,0 m
• 7 etager
- 24,0 m
• 8 etager
- 27,5 m
• 10 etager - 34,0 m
Delområde 1 underopdeles i 1a og 1b for at give mulighed for, at stueetagen
i 1b kan bygges sammen med erhvervsbebyggelsen i delområde 2. Herved
kan erhvervsdelen brede sig til delområde 1. Forudsætningen er dog at
adgangen til den erhvervsmæssige anvendelse alene sker fra delområde 2.
Bebyggelsen må ikke placeres nærmere vejskel end 5 m mod Saltebakken
og delområdegrænsen mod delområde 5.
Bebyggelsens facader skal udføres som træbeklædning, blank mur i tegl,
pudset eller vandskuret murværk eller overfladebehandlet beton. Til
maks. 1/3 af bebyggelsen kan der dog anvendes andre materialer. Lokalplanen fastsætter ikke hvilke der skal anvendes, men giver et eksempel
herpå. Facaderne skal fremstå med materialets naturlige overflade eller
males i farverne dannet af hvid, sort eller farver inden for jordfarveskalaen. Til maksimalt 1/5 af bebyggelsens facade kan der dog anvednes andre farver.
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Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 20 % af boligetagearealet. Heraf skal mindst 50 % af opholdsarealet anlægges som fælles
friareal. Lokalplanen fastlægger ikke hvor friarealet skal placeres. Til hver
bolig skal der etableres et privat opholdsareal på mindst 4 m².

Inspiration og eksempler
Billederne viser et eksempel på den bebyggelse, der kan opføres inden for
delområde 1.

Havneholmen ved Københavns Havn tegnet af Lene Tranbjerg.

Boliger i Sacheon, SydKorea tegnet af A.E.A_Atelier
Espa:ce Architectes

79&Park i Stockholm, Sverige tegnet af Bjarke Ingels Group
(BIG)
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Delområde 2
Inden for området kan der etableres maksimalt 4100 m² etageareal til erhverv, heraf kan der etableres én dagligvarebutik med et etageareal på
maks. 1000 m². Ny bebyggelse kan etableres i maks. 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 10,5 m. Bebyggelsen skal placeres inden for de
etagefelter, der er angivet på kortbilag 2.
Bebyggelsens facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset eller vandskuret murværk , træ, metalplader, transparent glas eller beton. Facaderne skal fremstå med matrialet naturlige overflade eller males i farverne
dannet af hvid, sort eller farver inden for jordfarveskalaen. Til maksimalt
1/5 af bebyggelsens facade kan der dog anvednes andre farver.
Taghældningen skal være mellem 0 og 50 grader. Der må ikke anvendes
blanke og reflekterende tagmaterialer. Der kan opsættes solfanger og solceller på eller integreret i tagfladen.
Der gives mulighed for at opsætte to pyloner inden for lokalplanområdet.
En i den nordlige del og en i den sydlige del af delområde 2. Der kan herudover opsættes et facadeskilt pr. virksomhed på facaden.
Der skal indrettes udendørs opholdsareal til erhverv svarende til mindst
10 % af etagearealet.
Delområde 3
Nye ejendomme kan udstykkes med en mindste grundstørrelse på 700 m²
ekskl. vej. Der kan opføres én bolig på hver ejendom. Bebyggelsen kan
etableres i maksimalt 2 etager med kælder. Den maksimale bygningshøjde
må være 8,5 m og bebyggelsesprocent maks. 30.
Facader skal udføres som blank murværk i tegl eller fremstå med vandskurede/pudsede vægge givet farve inden for jordfarveskalaen. Op til 1/3
af facaden kan opføres i andre materialer og farver.
Hegn i skel skal være levende hegn.
Taghældningen skal være mellem 0 og 50 grader. Der må ikke anvendes
blanke og reflekterende tagmaterialer. Der kan opsættes solfanger og solceller på eller integreret i tagfladen.
Delområde 4
Området kan fortsætte den eksisterene brug til vinteropbevaring af lystbåde samt klargøring af disse. Der kan ifm. vinteropbevaring af både opføres midlertidig bebyggelse.
Delområde 5
Området kan fortsætte den eksisterene brug til vinteropbevaring af lystbåde samt klargøring af disse. Der kan ifm. vinteropbevaring af både opføres midlertidig bebyggelse. Inden for området kan der etableres ny adgang fra Statsvej 437/E45 til renseanlæg og Frederikshavn Marina.
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Illustrationsplanen nedenfor viser et eksempel på hvordan lokalplanområdet kan indrettes.

N

Europavejen

n
Saltebakke

Søsportsvej

Illustrationsplanen viser et eksempel på indretning af lokalplanområdet.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt
at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny
som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi.
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for et område, der i
kommuneplanens retningslinjer er udpeget som værdifuldt kulturmiljø Frederikshavn Syd. Den del der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø omfatter ny vejadgang til renseanlægget og udgør alene vejareal.
Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende inden for et område udpeget som lavbund i kommuneplanens retningslinjer. Inden for disse arealer
bør man sikre, at der ved byggeri og anlæg tages højde for vandstandsstigning.
Lokalplanen fastsætter en mindste sokkelkote for områdets byggeri på 2,5
m DVR90.
Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme FRE.E.12.17
og FRE.O.12.08.
FRE.E.12.17 fastlægger områdets anvendelse til erhverv med virksomheder
inden for virksomhedsklasse 2-4. Der kan ikke etableres nye boliger inden for rammeområdet. Bebyggelsesprocenten er 50 for rammeområdet.
FRE.O.12.08 fastlægger rammeområdets anvendelse til offentlige formål
Inden for begge rammeområder kan bebyggelsen kun etableres i 2 etager
med en maksimal bygningshøjde på 10,5 m.
Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer i forhold til anvendelse, etageantal, bebyggelsesprocen
og bygningshøjde. Der udarbejdes et kommuneplantillæg, som sikrer den
nødvendige overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.
Miljøscreeningen af nærværende lokalplan viser, at der er flere af de undersøgte miljøforhold der vurderes at kunne blive påvirket af lokalplanen.
Der er derfor udarbejdet miljøvurdering af følgende emner:
• Gener (lugt og støj) fra renseanlægget
• Trafikken ifm. udvidelse af vejkryds
• Visuelle og rumlige forhold ved højt byggeri
Miljørapporten var offentliggjort samtidig med lokalplanen. En sammenfattende redegørelse af miljørapporten findes som bilag til lokalplanen.
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Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for
Frederikshavns 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
herfor, jf. planlovens §5b, nr. 1.
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Lokalplanen inddrager ikke nye arealer, men
fastlægger alene bestemmelser for byfornyelse af
arealer som allerede er del af Frederikshavn by.
ca.

4 00

m

På nedenstående billeder er påvirkningen af kystlandskabet visualiseret, baseret på den illustrationsUTM 32-koordinat plan, der er vist på side 13. Visualiseringen er desuden
N = 6365459
vist i større udgave i bilag 6 Visualiseringen viser et
E = 592005
eksempel på den påvirkning, der kan ske af kystlandFotostandpunkt

Billede taget fra havet med retning mod lokalplanområdet. Der er ca. 400 m fra fotostandpunkt til lokalplanområdet. Billedet er taget ca. 2,5 m over havoverfladen med et Sony LT25i kamera med brændvidde 4 mm (35 mm ækvivalent) og blænde f/2.4.

Visualisering af bebyggelse som det kan komme til at se ud inden for lokalplanområdet. Bebyggelsen er her vist som hvide
kasser.
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skabet med udgangspunkt i det maksimale etageantal tilladt i lokalplanen. Bebyggelsen er indplaceret mellem eksisterende bebyggelse. Det er
tydeligt, at bebyggelsen vil være synlig fra kysten. I hvilket omfang vil afhænge af det endelige projekt, herunder de endelige bygningshøjder og
farvevalg.
Detailhandel
Som udgangspunkt kan der i henhold til kommuneplanen planlægges for
detailhandelsbutikker inden for de afgrænsede områder som fremgår af
kommuneplanen. Lokalplanområdet ligger ikke inden for et af disse afgrænsede områder. Kommuneplanens retningslinje 6.5 fastlægger dog, at
der uden for de udpegede centre kan etableres dagligevarebutikker med
en størrelse op til 1000 m² og op til 200 m² for udvalgsvarebutikker. Det
anbefales en minimumafstand på 500 m til nærmeste dagligvarebutik.
Den nærmeste dagligvarebutik i forhold til lokalplanområdet er Netto ved
Skøjtealleen, der ligger ca. 600 m fra lokalplanområdet.
I det tillæg til kommuneplanen, der følger lokalplanen ændres kommuneplanens detailhandelsstruktur for Frederikshavns, idet der inden for området kan etableres et nyt Lokalcenter med samlet butiksareal til dagligvarer på op til 3.000 m² samt et samlet butiksareal til udvalgsvarer, der
knytter sig til fritidssejlads, på op til 500 m².
Lokalplanen giver mulighed for etablering af dagligvarebutik indenfor
området med et bruttoetageareal på op til 1000 m² og udvalgsvarebutik
med et bruttoetageareal på op til 500 m².
Ved lokalplanens udarbejdelse er planloven under behandling med henblik på liberalisering af planlovens bestemmelser. I den forbindelse drøftes en ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser. I lokalplanprocessen har ejer ønsket mulighed for etablering af dagligvarebutik med et
bruttoetageareal på op til 2000 m², hvilket imidlertid ikke er muligt inden
for den gældende planlov. Såfremt planlovens detailhandelsbestemmelser
ændres vil Frederikshavn Kommune imødekomme en ansøgning om større
butiksstørrelse.
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Inden for lokalplanområdet ligger der to bygninger, Saltebakken 65 og
67, registreret med bevaringsværi 8 - lav bevaringsværdi. I Frederikshavn
defineres bygninger i lokalplaner med bevaringsværdier fra 1-4 som bevaringsværdige.

Eksisterende parcelhuse ved den nordlige del af Saltebakken, hvoraf et par er registreret med bevaringsværdi 8.
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@dchZ`kZchkjgYZg^c\

Det kan blive nødvendigt at nedrive de eksisterende boliger Saltebakken
65-71, hvis lokalplanområdet i sin helhed skal udnyttes som anført i nærværende lokalplan.
Vindsus/Turbulens
Når vind rammer en høj facade og derved tvinges nedad kan der opstå
turbulens omkring bebyggelsen. En fremherskende vind fra vest vil typisk
skabe vindnedslag på bygningens vestfacade og turbulens på bygningens
østside.

IgZZ`hZbeaZgek^cYZchhig³bc^c\Zgdb`g^c\[dgh`Zaa^\ZWn\c^c\hineZg#
Tre
eksempler på vindens strømninger
7Zb²g`]kdgYVcYZc]³_ZWn\c^c\cZYZghiÆig²``ZgÆk^cYZccZY#@^aYZ
i^aY^V\gVbbZiZg?Vc<Z]a!A^kZibZaaZb]jhZcZ!6g`^iZ`iZch;dgaV\!
omkring
forskellige bygningstyper.
@³WZc]Vkc'%%(!h#&+-#
Bygningshøje og afstand mellem bygningerne har betydning for lævirkning
og turbulens. Kilde: Højhushåndbog,
Realdania, 2005 s. 91.

Jo større en bygnings dimension er, desto højere vindhastighed og større
turbulens vil præge vindmiljøet omkring bygningen. Opholdsarealer, der
er forblæste vil ikke blive fyldt med liv og aktivitet. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelse om, at udendørs opholdsarealer på terræn skal
placeres og udformes så vindsus og turbulens minimeres.
Forholdet omkring vindgener afhænger i høj grad af samspillet mellem
bygningsvolumen og omgivelserne såsom terræn, vegetation og bebyggelse. Vegetation kan fungere som en afværgeforanstaltning for vindgener. Tætte trækroner kan f.eks. dæmpe kastevinde fra bebyggelsen.
I forbindelse med fastlæggelsen af det endelig byggeprojekt skal det dokumenteres, hvordan eventuel turbulens håndteres.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning
i form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke
opvarmes med el medmindre det sker med en bæredygtig varmekilde.

Eksempel på vindens strømninger omkring en bygning. Kilde: Højhushåndbog, Realdania, 2005 s. 92.

Opføres byggeriet som lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til
kollektiv varmeforsyning. Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav, der stilles for, at et byggeri kan karakteriseres
som lavenergibyggeri.
Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S
i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandsplanen er området fælles kloakeret,
hermed menes, at regn- og spildevand afledes i samme ledning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må
afledes til fællessystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det
offentlige kloaksystem.
Iht. den gældende spildevandsplan skal området på sigt separatkloakeres
- dvs. regn- og spildevand i hver sin ledning. Det anbefales derfor, at interne kloakanlæg på grundene etableres som separatsystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 40 % af
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af
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regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende 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
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Der skal om nødvendigt etableres støjafskærmning i forhold til Europavejen, således at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer i bebyggelsen ligger under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj
på 58 dB.
Skyggeforhold
Der er udarbejdet skyggeberegninger, der viser skyggekast for lokalplanområdet mod naboejendommene syd, sydøst og vest for lokalplanområdet, jf. bilag 5. Beregningsresultatet er sammenfattet i nedenstående tabel.
Årstid

Sommer

Efterår

Vinter

Forår

Dato

Juli

oktober

Januar

April

Solopgang

ca. kl. 4.30

ca. kl. 7.12

ca. kl. 9.39

ca. kl. 6.42

Solnedgang

ca. kl. 21.57

ca. kl. 18.46

ca. kl. 15.48

ca. kl. 19.47

Syd

Mulig skyggepåvirkning af

Ingen skyggepåvirkning

Ingen skyggepåvirkning

Ingen skyggepåvirkning

Saltebakken 28-44 +

den nordligste del af ha-

31-35

ven på Saltebakken 35 fra

Ingen skyggepåvirkning

Mulig skyggepåvirkning

ca. kl. 20.20 til solnedgang.
Sydøst

Mulig skyggepåvirkning

Mulig skyggepåvirkning

Saltebakken 46-52

fra ca. kl. 19.50 til solned-

fra ca. kl. 17.45 til sol-

gang.

nedgang.

Mulig skyggepåvirkning fra

Mulig skyggepåvirkning

Mulig skyggepåvirkning

Mulig skyggepåvirkning

Vest for Statsvej 437/ solopgang til ca. kl. 6.30

fra solopgang til ca. kl.

fra solopgang til ca. kl.

fra solopgang til ca. kl.

E45

8.40

10.30

8.15

Vest

fra ca. kl. 18.35 til solnedgang.

Beregningerne er baseret på illustrationsplanen vist på side 13. Såfremt
der opføres bebyggelse med mindre bygningshøjde end angivet på kortbilag 4 kan dette medføre mindre skyggekast end de beregnede.
Samlet vurderes det på baggrund af de beregnede skyggekast, jf. bilag 5,
at skygger fra lokalplanområdets bebyggelse i mindre omfang vil være til
gene for boligbebyggelsen syd, vest og øst for lokalplanområdet. Nord for
lokalplanområdet ligger der ingen boliger. Skyggegenerne vurderes således værende af mindre væsentlig karakter.
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Ɣ
Lugt

Ɣ

Støj

Ɣ

slambehandling er overdækket for

Ɣ
Lugt – 20 m zone

omgivelserne. Der er erfaring for
afgiver
derfor er
Støj – 50 m zone

Ɣ m zone
Lugt – 100
Ɣ
Ɣ

MIDDELVIND

De blå
ligger
encentreret
afstand af 50
Ɣ arealer
Zonerne
erindenfor
angivet
udmefra
ter fra de installationer på renseanlægget, der erfaringsmæssigt afgiver støj.

Vindretning

Ɣ

Vindstyrke

Model, der viser hvor stor en procentdel af tiden vinden er
VINDRETNING
blæst i en given retning. Kompascirklen er inddelt i 10˚-intervaller.
F.eks. har der i 4 % af tiden været vind mod nord.

Aerosoler er små partikler eller
dråber, som svæver i luften.

VINDRETNING

De røde arealer ligger indenfor en afstand af hhv. 20
og 100 meter fra de installationer på renseanlægget,
der erfaringsmæssigt afgiver lugt.

Model, der viser hvor kraftig MIDDELVIND
vinden har blæst, når den er
blæst i en given retning. Kompascirklen er inddelt i 10˚-intervaller.
F.eks. ses at vinden fra øst mod vest er kraftigere end vind
fra andre verdenshjørner.

Renseanlægget
Renseanlægget overholder alle krav til udledning og emissioner. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan forekomme støj og lugt fra anlægget. De
åbne anlæg kan give anledning til lugt, aerosoler og støj. Visuelt vil man
se brunt vand bevæge sig og indimellem vil der forekomme skum på overfladerne. Anlæg og tanke kan medføre bl.a. plaskelyde. Herudover vil der
være motorlyde fra transport samt af- og pålæsning.
Det ses kun yderst sjældent, at lokalplanområdet er i vindsiden af renseanlægget. Den dominerende vindretning er mod nordøst, væk fra lokalplanomrrådet. I det tidsrum , hvor der er registreret vind i retning af lokalplanområdet er vinden kun svag, dvs. under 2 m/s.
Lokalplanen er medvirkende til at forebygge de miljømæssige konflikter,
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der kan opstå, når renseanlæg og boliger er naboer. Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser som skal være med til at minimere renseanlæggets genepåvirkning af boligerne vedr. lugt og indblik til renseanlæggets åbne tanke.
Lokalplanens bestemmelser omfatter orientering af boligerne samt en minimum afstand mellem boliger og renseanlæg. Herudover skal indsugning
til ventilation placeres på bygningens sydside for at få den så langt væk
fra renseanlægget som muligt. Indretning af opholdsarealer bør tage udgangspunkt i at minimere eventuelle lugt- og støjgener på opholdsarealerne.
Lugtpåvirkningen vil afhænge af vejr og vindretning. Man kan ikke forvente, at lugtgenerne med lokalplanens bestemmelser vil forsvinde helt.
Der må forventes lejlighedsvis lugtgener.
Trafik til og fra renseanlægget kan ligeledes give anledning til støj. Især
tung trafik som slamsugere, slamtransport med hænger og sættevogn
med kemikalier kan give anledning til vibration og støj.
Lokalplanen udlægger ny adgangsvej til Statsvej 437/E45. Denne vej giver
lettere adgang til renseanlægget. Støjpåvirkningen fra tung trafik mindskes derved.
Lokalplanen påtænkes ledsaget af en deklaration, der pålægger bygherren, at afholde ekstraudgifter til eventuelle miljømæssige afskærmninger
mm. i forhold til renseanlægget.
Lokalisering af virksomheder
I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det
på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af
omgivelserne. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og trafik.
Jordforurening
I forbindelse med tidligere arealanvendelse kan der være sket forurening
af nogle af ejendommene i lokalplanområdet. I området er matr.nr. 124ba
Bangsbo, Frederikshavn Jorder registreret som uafklaret. Dette kan medføre
særlige bindinger i forbindelse med byggearbejde eller ændret anvendelse
af ejendommene. Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland kan kontaktes for yderligere oplysninger.
Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træffes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der
skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til
grundvand, arealanvendelsen mv.
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Eksisterende trebenet kryds ved Europavejen og Thodesvej. I baggrunden ses en
af bådoplagspladserne ved Frederikshavn Marina.

Veje
Lokalplanområdet har vejadgang fra den offentlige vej Saltebakken. Saltebakken fungerer i dag som adgang til Frederikshavn Marina og Renseanlægget. Lokalplanen giver mulighed for ny adgang til Statsvej 437/E45
ved at lave det eksisterende trebenet kryds ved Thodes vej til et firbenet
kryds med ny vejadgang til Renseanlæg og Frederikshavn Marina. Der skabes på denne måde mulighed for at differentiere tung trafik til hhv. renseanlæg/Marina og til lettere trafik til eksisterende og ny boligbebyggelse.
Den nye vejadgang er ikke en forudsætning for, de øvrige muligheder lokalplanen skaber.
Den nye vej fra Statsvej 437/E45 udlægges som en ca. 20 m bred vej fra
Statsvej 437/E45 til Søsportsvej. Kørebanebredden skal være mindst 6,5 m.
Der udlægges desuden en 14,5 m bred vej fra Renseanlægget til vejen til
Søsportsvej.

Registreringen er foretaget i
2014 på en målestation ud for
Klitgade / Stenstrupsgade, hvor
fartgrænsen er 60 km/t.

På Statsvej 437/E45 er der i 2014 foretaget registrering af trafikken. Der er
talt 14.000 køretøjer pr. døgn med en gennemsnitlig hastighed på 54,3
km/t. På strækningen ud for lokalplanområdet er Statsvej 437/E45 firsporet med to spor i begge retninger og midterrabat. Fartgrænsen på det pågældende sted er 70 km/t. Udkørslen fra Saltebakken er etableret med to
svingbaner, med en længde på ca. 20 m. Frederikshavn Kommune vil lægge vægt på, at det indendørs støjniveau, der stammer fra trafik på Europavejen og renseanlægget, ikke overstiger 33 dB(A) i primære opholdsrum.
Primære opholdsrum er normalt defineret som opholds- og soverum.
Lokalplanområdets placering ved Hovedlandvej 438/E45 gør lokalplanområdet synligt for bilisterne til og fra Frederikshavn. Af hensyn til trafiksikkerheden fastsætter lokalplanen bestemmelse om etablering af minimum
5 m bred grønt bælte, hvorpå der skal plantes solitære træer med 6 til 8 m
mellemrum. Træerne vil med tiden understrege vejens forløb og give bilisternes indblik til lokalplanområdet et perspektiv.
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Den nordlige del af Saltebakken ved eksisterende overkørsel
til fabriksområdet.

Den østige del af Saltebakken ved eksisterende overkørsel
til fabriksområdet.

Inden for lokalplanområde udlægges en ny 8 m øst-vest gående bred privat vej med overkørsel til Saltebakken. Vejen skal anlægges med en kørebanebredde på mindst 6 m og giver adgang til lokalplanområdets boligbebyggelse. Vejen ligger ca. 15 m nord for eksisterende overkørsel på
stedet. I forbindelse med vejen udlægger lokalplanen to større parkeringsområder der knytter sig til boligbebyggelsen. I den nordlige del af
Saltebakken ved renseanlægget udlægger lokalplanen et parkeringsareal,
hvortil der er adgang til dels Saltebakken og ny vej beliggende i udlagt
erhvervsområde ved lokalplanområdets vestlige grænse. Ny overkørsel til
Saltebakken ligger ca. 15 m øst for eksisterende overkørsel på stedet.
Erhvervsområdet ved lokalplanområdets vestlige grænse får selvstændig
vejadgang til Saltebakken. Den eksisterende overkørsel ved lokalplanområdets sydvestlige hjørne bibeholdes, herfra udlægges en 9 m bred vej
mod nord. Denne forbindes med en række parkeringsarealer inden den
munder ud i den nordlige del af Saltebakken. Kørebanebredden skal være mindst 6,5 m, hvor der etableres parkering vinkelret på kørebanen skal
kørebanebredden være mindst 7 m.

Den sydlige del af Saltebakken ved eksisterende overkørsel til fabriksområdet.
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Antallet af parkeringspladser fastlægges i henhold til den faktiske udnyttelse. For åben-lav boligbebyggelse skal der anlægges 2 P-pladser på egen
grund. For etageboliger skal der anlægges minimum 1,5 P-plads pr. bolig
og for erhverv afhænger antallet af P-pladser af hvilket erhverv der etableres, jf. parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune.
Parkeringspladserner til erhverv og etageboliger anlægges inden for de på
kortbilag 2 viste parkeringsarealer. Dele af parkeringsarealerne skal anlægges som handicapparkeringspladser. Parkeringsarealerne kan indgå i
dobbeltudnyttelse af parkeringsarealerne i henhold til ”’Parkeringsnorm”
for Frederikshavn Kommune.
Arbejdsdag, dagtimer
Funktion

Morgen

Eftermiddag

Aften

Lørdag
formiddag

Aften åben
(indkøb)

Beboelse

50

60

100

60

75-90

Butikker

30

50-75

5

100

100

Kontorer

100

90-100

5

5

5-10

Uddrag af tabel vedr. dobbeltudnyttelse fra s. 12 i Parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune. Tallene i tabellen angiver parkeringsbehovet i % på forskellige
tidspunkter. Parkeringsbehovet er baseret på erfaringstal.

Parkeringsnormen anfører, at der er størst pres på parkeringsarealerne
om eftermiddagen. Behovsprocenten kan derfor ligge til grund for beregningen af antallet af parkeringpladser inden for lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger, at der minimum skal anlægges p-pladser svarende til
1 plads pr. etagebolig inden for areal udlagt hertil. Resten af parkeringspladserne kan findes som del af dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne
på delområdet til erhverv.
Parkeringspladserne skal gøres grønne. 50 % af pladserne skal etableres
med græsarmeringssten eller lignende materiale, der giver et grønt udtryk. Resten skal etableres med fast belægning som f.eks. asfalt, der giver
bedre tilgængelighed. Herudover skal parkeringsanlægget begrønnes med
beplantning, der bryder de befæstede flader. Det tilplantede areal skal
svare til 1 træ pr. 10 P-pladser.
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser om etablering af cykelparkering både i forbindelse med etageboliger, butikker og erhverv.
Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune
Lokalplanen fastsætter krav om at stiforbinde vejen A-B med erhvervsområdet. Stien skal sikre en gennemgående offentlig adgang fra Frederikshavn Marina til erhvervsområdet.
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Kollektiv trafik
Lokalplanområdet betjenes med kollektiv trafik via Frederikshavn Banegård og rutebilsstation beliggende ca 2 km nord for lokalplanområdet.
NT’s x-bus til/fra Aalborg har desuden stoppested på statsvej 437/E45 ved
Thodesvej. Herudover kører der bybusser og regionalbus til/fra Aalborg på
Søndergade, hvortil der er adgang via gangtunnel mellem Rønnestvej/Saltebakken og Nyborgvej.

Hovedlandevej 438/E45
Sal

vej
Rønnest

teb
akk
en

Til venstre for Saltebakken ses gangtunnel under Europavejen. Gangtunnellen
forbinder Rønnestvej med Nyborgvej.

Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat
bestemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser
mellem disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Arealerne skal anlægges efter gældende Bygningsreglement, p.t. BR10 og SBI anvisning 230.
Der skal etableres handicapparkering tæt på hovedindgangen eller adgangsarealerne. I denne forbindelse er ”tæt på” inden for en afstand af
30 m.
For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.
I forbindelse med nyetablering og omdannelse af eksisterende butikker
skal der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser. Antallet
af cykelparkeringspladser afhænger af den faktiske anvendele
Cykelparkeringspladserne skal etableres i umiddelbar nærhed af hovedindgangen.
Kystbeskyttelse
I henhold til Lov om Stormflod og Stormfald er én af forudsætningerne for
at få erstattet stormflodsskader, at ny bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:
• Frederikshavn: 1,45 m DVR90
Lokalplanen fastsætter en mindste sokkelkote på 2,5 m DVR90 for at forhindre oversvømmelse af bebyggelsen. Eksisterende terræn inden for lokalplanområdet har koter omkring 2,5 - 3,5 m DVR90.
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Kloakledninger, der ved lokalplanens udarbejdelse, ikke er
tinglyste fremgår af kortbilag 2.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende tinglyste servitutter relevante:
1. Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., tinglyst 11.06.1965 på
matr.nr. 124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder
2. Dok om oversigt, tinglyst 28.08.1967 på matr.nr. 124ba Bangsbo,
Frederikshavn Jorder
3. Dok om ekspropriation, tinglyst 21.12.1981 på matr.nr. 124ba, 136c,
136d, 136e, 136f og 168ag Bangsbo, Frederikshavn Jorder
4. Lokalplan nr. 707-1, tinglyst 29.06.1984 på matr.nr. 124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder
5. Dok om adgangsbegrænsning, tinglyst 28.09.1984 på matr.nr.
124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder
6. Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., tinglyst 09.07.1975 på
matr.nr. 168ag Bangsbo, Frederikshavn Jorder
Ad 1) Kloakledning beliggende i den nordlige del af lokalplanområdet, jf.
kortbilag 2. Udnyttelse af lokalplanområdet i henhold til kortbilag 2 kan
betyde krav om omlægning af kloakledningen.
Ad 2) Oversigtsareal ved Saltebakken, jf. Kortbilag
Ad 3) Byggelinjebestemmelse i forhold til bl.a. Statsvej 437/E45 og Saltebakken. Der er pålagt 20 m byggelinje i forhold til Statsvej 437/E45s midterlinjer samt 7,5 m byggelinje i forhold til Saltebakkens midterlinje. Byggelinjerne fremgår af kortbilag 2.
Ad 4) Lokalplan der afløses af nærværende lokalplan., jf. afsnit ”Aflysning
af planer og servitutter”.
Ad 5) Adgangsbegrænsning til Statsvej 437/E45.
Ad 6) Kloakledning beliggende på den østlige side af Saltebakken, jf. kortbilag 2.
Tilladelser fra andre myndigheder
Ny overkørsel til Statsvej 437/E45 beliggende over for Thodesvej kræver tilladelse fra Vejdirektoratet, der er vejmyndighed for Statsvej 437/E45.
Aflysning af planer og servitutter
Lokalplan FRE.707-1 aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse for den
del, der er omfattet af nærværende lokalplan.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1.

Formål

Lokalplanens formål er:
1.1

at området kan omdannes fra nedslidt erhvervsområde til et attraktivt bolig- og erhvervsområde,

1.2

at der skabes mulighed for etageboliger i op til 10 etager inden for
dele af lokalplanområdet,

1.3

at forebygge miljømæssige konflikter mellem aktiviteter i tilstødende områder og lokalplanområdet,

1.4

at forebygge, at trafikke på statsvej 437/E45 giver anledning til en
unødvendig støjbelastning på de udendørs opholdsarealer inden
for lokalplanområdet,

1.5

at regulere/bearbejde lokalplanområdets afgrænsning mod statsvej 437/E45 herunder at sikre etablering af en række solitære træer
der markerer hovedlandevejens forløb,

1.6

at bebyggelsen indrettes med grønne friarealer,

1.7

at hver bolig får adgang til et privat opholdsareal,

1.8

at der skabes mulighed for ny vejadgang til statsvej 437/E45,

1.9

at muliggøre etablering af dagligvarebutik.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 124ba, 168ag, 168ah,130e, 130f, 130g, 130k, 136c, 136d,
136e, 136f, 201e, 201d, dele af litra ”cz” og dele af matr.nr. 201a alle
Bangsbo, Frederikshavn Jorder samt alle parceller, der efter den
24.02.2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet opdeles i delområde 1, 2, 3, 4 og 5 som vist på
kortbilag 2 og 3. Delområde 1 underopdeles i 1a og 1b.

2.3

Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.

Arealanvendelse

Delområde 1
3.1
Delområde 1 skal anvendes til etageboliger til helårsbeboelse.
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3.2

Inden for område 1b kan der etableres erhverv i stueplan såfremt
bebyggelsen integreres med bebyggelse inden for delområde 2 og
såfremt adgangen til dette erhverv skabes fra delområde 2.

Delområde 2
3.3
Delområde 2 skal anvendes til erhverv inden for virksomhedsklasse 1, 2 og 3 samt dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

Bolig
Bolig
Delområdegrænse

Bolig

3.4

Der må ikke etableres boliger i området.
Erhverv

Delområde 3
3.5
Delområde 3 skal anvendes til åben-lav boliger til helårsbeboelse.

omr. 1b

omr. 2

Skitse vedr. pkt. 3.2.

3.6

Der må maks. opføres eller indrettes 1 bolig pr. ejendom.

3.7

Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed som
almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt erhverv og kontorvirksomhed m.v. under følgende forudsætninger:
• at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen,
• at ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer
karakter af bolig, og
• at den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige ændringer af trafikforholdene i området, eller skaber et øget behov
for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

Delområde 4
3.8
Delområde 4 skal anvendes til offentlige formål, der knytter sig til
en lystbådhavn som f.eks. bådoplag og klargøring af båd.
3.9

Der må ikke etableres boliger i området.

Delområde 5
3.10
Delområde 5 skal anvendes til sti- og vejareal samt offentlige formål, der knytter sig til en lystbådhavn som f.eks. bådoplag og
klargøring af båd.
Fælles bestemmelser
3.11
Der kan uanset ovenstående anvendelser for delområderne inden
for hver enkelt delområde etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets lokale forsyning.

4.

Udstykning

Delområde 1, 2, 4 og 5
4.1
Ingen bestemmelser.
Delområde 3
4.2
Ejendomme kan udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700
m² ekskl. vej.
Fælles bestemmelser
4.3
Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er
større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom.
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5.

Bebyggelsens placering og omfang

Delområde 1
5.1
Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 4 viste etagefelter.
5.2

Ny bebyggelse må maksimalt opføres med det etageantal, der er
anført på kortbilag 4 for det enkelte etagefelt.
Tekniske anlæg som ventilationsanlæg, elevatortårn og lign. kan
overstige øverste etage og tæller ikke som en etage.

5.3
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelsens samlede bygninghøjde i de enkelte etagefelter må
ikke overstige:
2 etager
8,5 m
3 etager
- 11,5 m
4 etager
- 14,5 m
6 etager
- 21,0 m
7 etager
- 24,0 m
8 etager
- 27,5 m
10 etager - 34,0 m
Højden måles fra et af Frederikshavn Kommune fastlagt niveauplan.

5.4

Der kan etableres tagterrasse. Denne tæller som en etage på bebyggelsen.

5.5

Det maksimale etageareal må ikke overstige 17300 m².

5.6

Bebyggelse skal opføres med en mindste sokkelkote på 2,5 m
DVR90.

5.7

Bebyggelse inden for delområde 1b og 2 kan bygges sammen på
tværs af delområdegrænserne.

5.8

Såfremt der ikke bygges på tværs af delområde 1b og 2 må bebyggelse inden for de nævnte delområder ikke ligge nærmere delområdegrænsen mellem delområde 1b og 2 end 5 m.

5.9

Ny bebyggelse, herunder også altaner, altangange og lign. må ikke
placeres nærmere vejskel mod Saltebakken og delområdegrænsen
mod delområde 5 end 5 m.

5.10

Randbebyggelse, defineret som bebyggelse, der ligger tættere end
20 m på Saltebakken samt delområdegrænserne mod delområde 2
og 5, skal placeres således, at bygningens primære vinduesåbninger i facaden følger sigtelinjeretningen vist på kortbilag 4.

Ad 5.10: Primære vinduesåbninger defineres som vinduer i køkken, alrum og stue.

Delområde 2
5.11
Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 4 viste etagefelter.
5.12

Det maksimale etageareal må ikke overstige 4100 m².

5.13

Bygninger må have en højde på maks. 10,5 m, målt fra et af Frederikshavn Kommune fastlagt niveauplan.
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5.14

Bebyggelse skal opføres med en mindste sokkelkote på 2,5 m
DVR90.

5.15

Det samlede butiksareal til dagligvarer må højest udgøre 3000 m².
Den enkelte dagligvarebutik må have et butiksareal på maksimalt
1000 m².

5.16

Der kan etableres én udvalgsvarebutik, der forhandler udvalgsvarer, som relaterer sig til fritidssejlads. Butikken må have et etageareal på maksimalt 500 m².

5.17

Vareindlevering til dagligvarebutik skal ske fra pkt. C, jf. kortbilag 2.

5.18

Vareindleveringen skal være adskilt fra kundeparkering og indgangsparti. Vareindlevering skal ske via støjafskærmet og overdækket varegård.

Delområde 3
5.19
Der må opføres én bolig på hver ejendom.
5.20

Bygninger må maks. opføres i 2 etager med kælder med en maks.
højde på 1,25 over terræn.

5.21

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30.

5.22

Bygninger må have en højde på maks. 8,5 m, målt fra et af Frederikshavn Kommune fastlagt niveauplan.

Delområde 4 og 5
5.23
Der må ikke etableres bebyggelse inden for delområde 4 og 5.
Undtaget er dog bygninger til tekniske anlæg til områdets lokale
forsyning.

6.

Til maks. 1/3 af bebyggelsens facade samt til sækundære bygninger
kan der anvendes andre materialer som f.eks. stål, kobber, zink og
aluminum.
Facader skal fremstå med materialernes naturlige overflade eller
males i farver dannet af hvidt, sort eller farver inden for jordfarveskalaen. Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbejdet
af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Socialministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006.
Til maks. 1/5 af bebyggelsens facade kan der anvednes andre farver.
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Udvalgsvarer er varer, der bliver
ved med at eksistere samtidig
med brugen, og som først går
til grunde efter nedslidning over
en længere periode. Udvalgsvarer er f.eks. bøger, møbler, beklædning og hårde hvidevarer.
Butikker, der sælger dagligvarer, betragtes som dagligvarebutikker, herunder også varehuse som har et betydeligt salg
af udvalgsvarer.

Ad 5.23: Der kan ifm. vinteropbevaring af både opføres midlertidig bebyggelse.

Bebyggelsens udseende

Delområde 1
6.1
Minimum 2/3 af bebyggelsens facade skal udføres som træbeklædning, blank mur i tegl, pudset eller vandskuret murværk, eller
overfladebehandlet beton. Dog kan andre bæredygtige materialer
tillades såfremt det indgår i en samlet helhed for ejendommen og
projektet. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer.

6.2

Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med at de forbruges (dvs. kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer er f.eks.
madvarer, drikkevarer, artikler
til personlig pleje og husholdningsartikler.

Sekundære bygninger er udhuse, garager, carporte, drivhuse,
skure, cykelskure, transformere,
pumpestationer ol. mindre bygninger

Lokalplan FRE.BC.15.13.01 ● Lokalplanbestemmelser

6.3

Indsugning til ventilation skal placeres på bygningens sydside.

6.4

Ventilationsafkast på tage, nord for vej A-B, skal trækkes mindst
1,0 m tilbage i forhold til bygningens facade.

6.5

På bygninger nord for vej A-B skal facaden mod renseanlægget
være en lukket facade, dvs. der ikke må være primære, oplukkelige vinduer og/eller altaner i facaden.

Delområde 2
6.6
Facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset eller vandskuret murværk, træ, metalplader, transparent glas eller beton. Dog
kan andre materialer tillades såfremt det indgår i en samlet helhed for ejendommen og projektet. Der må ikke anvendes blanke
eller reflekterende materialer.
Til maks. 1/3 af bebyggelsens facade kan der anvendes andre materialer.
6.7

Ad 6.10-6.12: Opmærksomheden
henledes på, at etablering af
flagborge, skiltning mv. inden
for vejbyggelinjen langs Europavejen kræver Vejdirektoratets
forudgående tilladelse.

Frederikshavn Kommune vil gerne i dialog med virksomheder, der ønsker skiltning. Derfor
opfordres disse til at kontakte
kommunen for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes
og opsættes.I øvrigt henledes
opmærksomheden på Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på
idrætsanlæg mv. i det åbne land.

Ad 6.13: Opmærksomheden henledes på, at Politiet med henvisning til Færdselsloven kan påbyde skilte, opslag, lysindretninger mv. fjernet, hvis de kan
virke vildledende eller være til
ulempe for færdslen.

Facader skal fremstå med materialernes naturlige overflade eller
males i farver dannet af hvidt, sort eller farver inden for jordfarveskalaen. Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Socialministeriets
publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006.
Til maks. 1/5 af bebyggelsens facade kan der anvednes andre farver.

6.8

Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1,0 m tilbage i forhold til bygningens facade.

6.9

Der kan opsættes 2 pyloner i princippet som vist på kortbilag 2.
Med i princippet menes at placeringen kan tilpasses den endelige
indretning af delområde 2.
Den enkelte pylon må være maks. være 7,5 m høj til overkant skilt
og maks. 1,5 m bred.

6.10

Der må ud over pylonerne maks. opsættes ét skilt pr. virksomhed.
Skiltet må ikke overstige 10 m² og skal placeres på facaden.

6.11

Skilte skal tilpasses bygningernes proportioner og udformning og
være diskrete i farve, størrelse og belysning.

6.12

Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske
udformning. Skiltning og reklamering må hverken helt eller delvis
dække arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer,
gesimser, bånd, indfatninger og pilastre, eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.

6.13

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

Delområde 3
6.14
Facader på åben-lav beboelsesbygninger skal udføres som blank
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murværk i tegl eller fremstå med pudset eller vandskuret murværk, som er kalket eller malet i farverne inden for jordfarveskalaen. Delpartier (mindre end 1/3) kan udføres i andre materialer
og farver.
6.15

Facader på mindre, sekundære bygninger må udføres i andre materialer.

Fælles bestemmelser
6.16
Tage skal gives en hældning på mellem 0 og 50 grader.
6.17

Tage på Sekundære bygninger som cykelskure og lign. kan have en
anden hældning end bolig/erhvervsbygningen.

6.18

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.

6.19

Der må opsættes solfangere og solceller på eller integreret i tagfladen, såfremt de er antirefleksbehandlede, og opsættes i kvadratiske eller rektangulære former.

7.

Ubebyggede arealer

Delområde 1
7.1
Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 20 % af boligetagearealet. Mindst 50 % heraf skal anlægges som fælles friareal for beboere inden for delområde 1. Fællesarealet skal etableres inden for delområde 1 og skal uanset placering være tilgængelig for samtlige beboere inden for delområdet.
Opholdsarealer kan placeres på terræn, på dæk, som terrasser eller som tagterrasser.
7.2

Der skal til hver bolig minimum etableres et 4 m² privat opholdsareal, f.eks. som altan.

7.3

Fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god
helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke,
borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle friarealerne. Det skal samtidig sikres, at de
funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.

7.4

De ubebyggede arealer skal fremstå som ét samlet areal.

7.5

Der kan opsættes hegn omkring private opholdsarealer på terræn.
Hegn skal være levende hegn. Der må dog opstilles faste hegn
omkring terrasser udført i materialer, der giver samme udtryk som
bebyggelsens altaner.

7.6

Der kan opsættes faste hegn eksempelvis som arkitektoniske, læskabende og afskærmende elementer inden for opholdsarealerne.

7.7

Fælles friarealer/fælles opholdsarealer vedligeholdes af grundejerforeningen.

7.8

Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sor-
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Ad 7.1: Udendørs opholdsarealer bør placeres så de egner sig
til ophold. Det vil bl.a. sige. at
de solbeskinnes, ikke er udsat
for vindpust eller vindturbulens
forårsaget af høje bygninger og
ikke udsættes for støj fra trafikken på Europavejen eller lugtgener fra renseanlægget.
I forbindelse med fastlæggelsen af det endelig byggeprojekt
bør det dokumenteres, hvordan
opholdsarealer er placeret i forhold til eventuel vindsus og turbulens eller hvordan sus og turbulens håndteres på opholdsarealerne.
Lugtgener kan f.eks. minimeres ved at placere opholdsarealerne på bygningens sydside modsat renseanlægget eller ved
at afskærme opholdsarealerne
mod renseanlægget.
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Inventar (bænke, skraldespande, orienteringsskilte mv.) i friarealet bør etableres således, at
de enkelte inventartyper er fælles for hele arealet.

tering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med
Frederikshavn Kommunes regulativ.
7.9

Parkeringsarealerne skal begrønnes med træer og beplantning,
der bryder de store befæstede flader og skygger for solen. For
hver 200 m² parkeringsareal skal der begrønnes 5 m². For hver 10
p-pladser skal der plantes 1 træ.

Der findes mange kvalificerede måder at indrette friarealer
på. Derfor stiller lokalplanen ikke krav om, at det skal ske på en
bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren dokumentere, at friarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentationen
skal som hovedregel være i form
af en målfast plantegning, hvor
inventar, belægninger og beplantning er vist.

7.10

50 % af parkeringsarealerne skal befæstes med græsarmeringssten eller lignende materiale, der giver et grønt udtryk.

7.12

Der skal indrettes udendørs opholdsarealer til erhverv i delområde 4. Størrelsen af arealet skal være mindst 10% af etagearealet.

Det er vigtigt, at ubebyggede arealer - ikke mindst fælles
opholdsarealer - disponeres på
en hensigtsmæssig måde, hvad
angår terræn, indretning, beplantning, udstyr og belysning.
Frederikshavn Kommune står
gerne til rådighed med råd og
vejledning. Henvendelse kan ske
til Park & Natur, tlf. 9931 3131.

7.13

50 % af parkeringsarealerne skal befæstes med græsarmeringssten eller lignende materiale, der giver et grønt udtryk.

Resten af parkeringsarealerne skal af hensyn til tilgængelighed
have en fast ensartet belægning som f.eks. asfalt.
Delområde 2
7.11
Parkeringsarealerne skal begrønnes med træer og beplantning,
der bryder de store befæstede flader og skygger for solen. For
hver 200 m² parkeringsareal skal der begrønnes 5 m². For hver 10
p-pladser skal der plantes 1 træ.

Resten af parkeringsarealerne skal af hensyn til tilgængelighed
have en fast ensartet belægning som f.eks. asfalt.
7.14

Et bælte med en bredde på minimum 5 m langs Statsvej 437/E45
skal grønnes og beplantes med træer placeret med 6 - 8 m mellemrum, jf. kortbilag 2.

Delområde 3
7.15
Hegn i skel skal være levende hegn. Dette gælder også hegn nærmere skel end 1,0 m.
Ad 7.14: Træerne skal enten være
Søjleavnbøg - Carpinus betulus
‘Fastigiata eller Søjleeg - Quercus robur ‘Fastigata’

Fælles bestemmelser
7.16
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for
lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer
ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.
7.17

Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer
i direkte tilknytning til bebyggelsen.

7.18

Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted inden for delområde inden for delområde
1, 2 og 3.
Større både og uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares på
de ubebyggede arealer, fællesarealer, på veje eller i indkørsler inden for delområde 1, 2 og 3.

7.19

P-båse, veje, stier og fortove skal hver for sig udføres i materialer,
der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.
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8.

Veje, stier og parkering

Delområde 1
8.1
Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken

Lyskilder med samme belysningsfunktion bør være ens på
de ubebyggede arealer inden for
delområde 1, 2 og 3.

• i princippet ved punkt A og G, jf. kortbilag 2.
• via delområde 2 i princippet som vist på kortbilag 2.
Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i
forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.
8.2

Der udlægges areal til intern vej A-B. Interne veje udlægges med
en minimumsbredde på 8 m med en kørebanebredde på mindst
6 m. Den endelige linjeføring og udformning herunder hjørneafskæringer vil blive bestemt med fastlæggelsen af det endelige
vejprojekt.

8.3

Alle nye veje inden for delområde 1 udlægges som private fællesveje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for
vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje.

8.4

Der skal udlægges 1,5 parkeringsplads pr. etagebolig. Parkeringspladserne skal som udgangspunkt anlægges inden for areal udlagt som parkeringsareal, jf. kortbilag 2. Men da parkeringspladserne kan indgå i dobbeltudnyttelse efter bestemmelserne i ”Parkeringsnorm” for Frederikshavn Kommune. Skal der inden for
delområde 1 som minimum anlægges parkeringspladser svarende
til 1 p-plads pr. bolig inden for delområde 1. Resten af parkeringspladserne kan ligge på delområde 2 som del af dobbeltudnyttelse
af parkeringspladserne inden for lokalplanområdet.

8.5

Der skal udlægges areal til cykelparkering i tilknytning til bebyggelsen inden for delområde 1, jf. ”Parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune”.

Delområde 2
8.6
Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken i princippet ved punkterne C og F, jf. kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.
8.7

Der udlægges areal til interne veje C-D og E-F. Interne veje udlægges med en minimumsbredde på 9 m med en kørebanebredde på
mindst 6,5 m. Hvor der etableres parkering vinkelret på kørebanen skal kørebanen have en bredde på mindst 7 m.
Den endelige linjeføring og udformning herunder hjørneafskæringer vil blive bestemt med fastlæggelsen af det endelige vejprojekt.

8.8
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Alle nye veje inden for delområde 2 udlægges som private fællesveje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for
vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje.

Ved beregning af antallet af
parkeringspladser kan der tages
hensyn til dobbeltudnyttelse i
henhold til ”Parkeringsnorm”
for Frederikshavn Kommune.
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Parkeringspladserne inden for
delområde 2 kan indgå i dobbeltudnyttelse af parkeringsanlæg inden for lokalplanområdet. Parkeringspladserne kan
således være til rådighed for
hele lokalplanområdet i perioder, hvor pladserne ikke ellers anvendes ifm med den erhvervsmæssige anvendelse af
delområde 2.

8.9

Parkering for erhvervsbyggeri inden for delområde 2 skal etableres
inden for de på kortbilag 2 viste parkeringsområder i delområde 2.
Antallet af parkeringspladser afhænger af den faktiske erhvervsbyggeri, jf. ”Parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune”.

8.10

Der skal udlægges areal til cykelparkering i tilknytning til bebyggelsen inden for delområde 2.
Der skal anlægges cykel P-pladser svarende til den faktiske erhvervsanvendelse, jf. ”Parkeringsnorm for Frederikshavn Kommune”.

8.11

Der skal etableres handicapparkering tæt på indgang. Ideelt i
højst 30 meters gangafstand.

8.12

Ved samlede parkeringsanlæg til mere en 30 biler skal der indrettes parkeringsbåse til motorcykler svarende til 3 % af det samlede
antal parkeringsbåse til biler.

Delområde 3
8.13
Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken.
8.14

Der skal udlægges minimum 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal anlægges på egen grund.

Delområde 4
8.15
Vejadgangen skal ske fra den offentlige vej Saltebakken i princippet som vist på kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at vejen
godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af
den endelige vejstruktur.
Delområde 5
8.16
Vejadgangen skal ske dels fra den eksisterende offentlige vej Saltebakken og dels via ny overkørsel til Statsvej 437/E45 i princippet
ved pkt. G som vist på kortbilag 3.
8.17

Der kan etableres ny adgangsvej fra lokalplanområdet til statsvej
437/E45 benævnt vej G-H-I på kortbilag 3. Vejen udlægges som offentlig vej med en bredde på mindst 19,9 m og en kørebanebredde
på mindst 6,5 m.

8.18

Der kan etableres ny vejadgang fra vej G-H til renseanlægget på
matr.nr. 135ø Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Vejen skal udlægges
med en bredde på 14,5 m.

Fælles bestemmelser
8.19

Der skal etableres stiforbindelse mellem vej A-B ved. pkt. B og
delområde 2. Stiforbindelsen skal udlæges som 4 m bred sti. Forbindelsespunktet i delområde 2 afhænger af parkeringsarealets
indretning.

8.20

Der skal etableres stiforbindelse mellem lokalplanområdets delområder.

8.21

Parkeringsarealerne skal ligge bag byggelinjerne vist på kortbi-

Lokalplanen fastlægger ikke den
endelig linjeføring på strækningen G-H, men angiver blot princippet herfor.
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lag 2.
8.22

Parkeringspladser skal følge bestemmelserne i ”Parkeringsnorm”
for Frederikshavn Kommune.

8.23

Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for
alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gældende
Bygningsreglement og SBI anvisning 230.

9.

Tekniske anlæg

9.1

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.2

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på
facader.

9.3

Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt
6 om bebyggelsens udseende.

9.4

Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.

9.5

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, medmindre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav,
der stilles for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri, jf. Planlovens §§ 19 og 21a.

9.6

Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

10.

Grundejerforening

Delområde 1
10.1
Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for
samtlige grundejere inden for delområde 1.
10.2

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier inden for delområde 1. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i privatvejsloven, samt lov om offentlige veje mv. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen
henlægges til foreningen.

10.3

I det omfang at der af hensyn til kravet om parkeringspladser er
behov for at benytte parkeringsarealer på delområde 2 for at opfylde parkeringskravet inden for delområde 1 skal grundejerforeningen deltage i drift og vedligeholdelse af parkeringsarealer på
delområde 2 efter et fordelingstal baseret på det antal parkeringspladser, der er behov for.

Delområde 2
10.4
Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for
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samtlige grundejere inden for delområde 2.
10.5

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, veje, belysning, fællesanlæg og stier inden for delområde 2. Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i privatvejsloven, samt lov om offentlige veje mv. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen
henlægges til foreningen.

Fælles bestemmelser for delområde 1 og 2
10.6
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Frederikshavn Kommune.
10.7

Grundejerforeningen skal oprettes senest når Frederikshavn Kommune kræver det.

10.8

Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikshavn Kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte
sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

11.

Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommunes anvisninger.

11.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
kollektiv varmeforsyning eller der efter lokalplanens bestemmelse 9.5 er truffet beslutning om, hvordan bebyggelsen opvarmes.

11.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering
som anført under lokalplanens punkt 8.

11.4

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles fri- og
opholdsarealer som anført i lokalplanens punkt 7.

11.5

Ny bebyggelse inden for delområde 1 og 2 må ikke tages i brug før
der er etableret grønt beplantningsbælte som anført i i pkt. 7.14.

12.

Lokalplan og byplanvedtægt

12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan FRE.BC.15.13.01 ophæves lokalplan FRE.707-1 ”for et område mellem Europavej 3 og Kattegat nord for Saltebakken i Frederikshavn”, tinglyst 29.06.1984, for det område, der er omfattet af
lokalplan FRE.BC.15.13.01.

13.

Tilladelse fra andre myndigheder
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13.1

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

Vejdirektoratet til etablering af ny vejadgang til statsvej
437/E45.
Vejdirektoratet til ændring af eksisterende vejadgang til
delområde 2 via vejen C-D fra Saltebakken.

14.

Lokalplanens retsvirkninger

14.1

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

14.2

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

14.3

I lokalplanens § 9.5 stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter
planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning
Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 17.02.2016 i henhold til
planlovens § 24.
På byrådets vegne.

Birgit Hansen
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør

Lokalplanen er endelig vedtaget den xx.xx. 2016 i henhold til planlovens
§ 27.

På byrådets vegne

Birgit Hansen
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.2016.
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Udsnit af matrikelkort den 19.10.2015

Lokalplangrænse
Privat fællesvej på matrikelkortet

Lokalplan FRE.BC.15.13.01
Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken
Målforhold 1:3500
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Europavejen

Kortbilag 2

Saltebakken

40
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80
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Principiel vejadgang
Lokalplangrænse
Delområdegrænse
Områdebetegnelse
Underopdeling

Lokalplan FRE.BC.15.13.01
Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken

Vejareal
Parkeringsareal
-inkl. eksempel på indretning

Offentlige ikke tinglyste kloakledninger
-omtrentlig placering

Areal til offentlige formål

Oversigtsareal - tinglyst 28.08.1967
- omtrentlig placering

Pylon
- omtrentlig placering

Spildevandsledning - tinglyst 09.07.1975
-omtrentlig placering

Vejbyggelinje - tinglyst 21.12.1981
-omtrentlig placering

Spildevandsledning - tinglyst 11.06.1965
-omtrentlig placering

Eksisterende transformerstation (EL)

Areal til placering af solitære træer
- inkl. eksempel på placering

Målforhold 1:2000
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Offentlige ikke tinglyste kloakledninger
-omtrentlig placering

Areal til offentlige formål

Spildevandsledning - tinglyst 09.07.1975
-omtrentlig placering

Pylon
- omtrentlig placering

Spildevandsledning - tinglyst 11.06.1965
-omtrentlig placering

Vejbyggelinje
- tinglyst 21.12.1981
-omtrentlig placering

Areal til placering af solitære træer
- inkl eksempel på placering

Målforhold 1:2000

Principiel placering af ny offentlig vej
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Kortbilag 4
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Saltebakken

Lokalplangrænse

Maks. 3 etager

Delområdegrænse

Maks. 4 etager

Randbebyggelse

Maks. 6 etager

Sigtelinje

Maks. 7 etager

Ingen bebyggelse tilladt

Maks. 8 etager

Maks. 2 etager

Maks. 10 etager

Lokalplan FRE.BC.15.13.01
Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken
Målforhold 1:2000
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Bilag 5
Skyggekast for lokalplanområdet er baseret på det projekt, der er vist på illustrationsplanen. Der er tale om et
eksempel på, hvordan området kan indrettes, der kan derfor forekomme ændringer. Men den viste bebyggelse
tager udgangspunkt i lokalplanens maksimale højder for bebyggelse i de enkelte delområder, hvorfor skyggekastberegningen vil vise et tilnærmelsesvist billede af skyggepåvirkningen.

Januar kl. 09.39

Januar kl. 15.48
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April kl. 07.42

April kl. 18.48
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juli kl. 06.30

Juli kl. 19.57
50

Lokalplan FRE.BC.15.13.01 ● Bilag

Oktober kl. 08.12

Oktober kl. 17.46
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Bilag 6
Billede taget fra havet med retning mod lokalplanområdet. Der er ca. 400 m fra fotostandpunkt (se. side 15) til lokalplanområdet. Billedet er taget ca. 2,5 m over havoverfladen med et Sony LT25i kamera med brændvidde 4 mm (35 mm ækvivalent) og blænde f/2.4.
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Visualisering af bebyggelse som det kan komme til at se ud inden for lokalplanområdet. Bebyggelsen er her vist som hvide
kasser.
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Bilag 7
19.05.2016

Sammenfattende redegørelse
Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.13.01 og kommuneplantillæg nr. 15.13 for bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken i Frederikshavn har været i høring fra den 24. februar til den 20. april 2016. I forbindelse med udarbejdelse af
planerne vurderede Frederikshavn Kommune, at der skulle gennemføres en vurdering af de miljømæssige konsekvenser iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Derfor har planforslagene været fulgt af en Miljørapport.
Vægtningen i miljørapporten er foretaget på baggrund af en scoping, hvor de væsentligste påvirkninger er blevet afdækket.
Ifølge miljøvurderingslovens § 9 skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en sammenfattende redegørelse for:
hvordan miljøhensyn og miljøvurderingen er indarbejdet i planerne
hvordan indsigelser og bemærkninger indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning i planerne
hvorfor de vedtagne planer er valgt ud fra rimelige alternativer og
hvordan de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb, der blandt andet rummer
den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og
arkæologisk arv.
Med baggrund i den indledende screening og scoping af planerne har Frederikshavn Kommune vurderet, at miljørapporten særligt skal fokusere på emnerne gener (lugt og støj) fra renseanlægget, trafikken ifm. udvidelse af
vejkryds, samt adgangsforhold til erhvervs- og butiksområde, boligområde, renseanlæg og Marina samt visuelle
og rumlige forhold ved højt byggeri. I fordebatten indkom der desuden følgende bemærkninger, der ligeledes er
vurderet; gener ved boligområdets nærhed til marina og autocamper, etablering af erhvervs- og butiksområde i
tilknytning til boligområde, indbliksgener og reflektion af trafikstøj fra Europavej pga. det høje byggeri.

Miljøhensyn i planerne
Renseanlæg
I lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser, for at undgå/minimere de væsentligste lugtgener. Således skal
opholdsarealer og altaner/primære vinduesåbninger orienteres modsat renseanlægget (dvs. på sydsiden af bebyggelsen) eller afskærmes mod renseanlægget. Indsugning til ventilation placeres så langt væk fra renseanlægget som muligt (dvs. ligeledes på sydsiden)
Desuden skal bebyggelse placeres indenfor byggefelter, der giver en grøn zone/parkering mod renseanlægget, således at der opstår størst mulig buffer.

Trafik
Lokalplanen giver mulighed for etablering af en ny vejadgang til renseanlægget mv. fra et nyt kryds ved Thodesvej, således at særlig lastbiltrafik til renseanlæg og Marinaen ikke skal gennem boligområdet.

Visuelle forhold
Det vurderes, at kystlandskabet påvirkes af byudviklingen, hvilket landskabet alt andet lige vil gøre, når man
etablerer nye byområder. Det sikres, via lokalplanens bestemmelser, at der skabes variation i bebyggelsens højder, hvilket bidrager til en bymæssig tilpasning af det forholdsvis høje byggeri.

Øvrige forhold
De øvrige forhold har ikke medført særlige bestemmelser i lokalplanen.
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Indsigelser og bemærkninger fra den offentlige høring
I planernes offentlige høring er der indkommet 2 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne fremgår af bilag til Byrådets endelige behandling af planforslagene.

Indsigelserne og bemærkninger har berørt følgende emner:
Trafik
Vejdirektoratet har en række bemærkninger, der bl.a. vedrører trafikafviklingen i krydset Europavej og Saltebakken, således vil VD have en nærmere trafikanalyse inden der etableres en dagligvarebutik i området. På baggrund
af analysen vil VD tage stilling til, hvorvidt der skal foretages ændringer i krydset. Desuden skal udformningen af
det nye kryds ved Thodesvej ske i dialog med VD.
VD havde desuden bemærkninger til skiltning mv. ud mod Europavej.
Bebyggelsens højde
Der er indkommet en indsigelse fra nabo til byggeriet, der mener byggeri i 10 etager er for højt på det pågældende
sted, den bør reduceres til 5 etager.
Bemærkningerne og indsigelserne har resulteret i følgende ændringer i lokalplanen:
De indkomne bemærkninger har resulteret i en supplering af lokalplanens bestemmelser vedr. skiltning.
På baggrund af vurderingerne i miljørapporten og lokalplanen vedr. påvirkning af kystlandskabet vurderer Frederikshavn Kommune at byggeriet er tilpasset bymiljøet, hvorfor der ikke sker en reduktion af etageantal.

Valg af alternativ
I Miljørapporten er der ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet.
Det er besluttet at fastholde hovedalternativet, idet det samlet vurderes, at de negative påvirkninger af miljøet
afhjælpes med lokalplanens bestemmelser.

Overvågning
Renseanlæg
Frederikhavns Kommune er myndighed for planlægning og skal, via myndighedsbehandling og tilsynsforpligtigelse, sikre overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
Staten ved Miljøcenter Aalborg er tilsynsmyndighed for renseanlægget.

Trafik
Der vurderes ikke at være behov for overvågning udover kommunens og trafikstyrelsens almindelige overvågning
af trafikmængder og færdselssikkerhed.

Visuelle forhold
Overvågning sker via kommunens myndighedsbehandling og tilsyn med overholdelse af lokalplanens bestemmelser.

Øvrige forhold
Overvågning sker via kommunens myndighedsbehandling og tilsyn med overholdelse af lokalplanens bestemmelser, samt tilsyn med virksomheder herunder eventuelle overskridelser af støjgrænser.
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Kommuneplantillæg nr. 15.13
Kommuneplantillæg nr. 15.13 er udarbejdet for at ajourføre de tre rammeområder
FRE.BC.15.13, FRE.E.12.17 og FRE.O.12.08.

Rammeområdenr.

FRE.BC.15.13

Områdenavn

Saltebakken

Overordnet anvendelse

Lokalcenter

Generelle
anvendelsesbestemmelser

Ingen bestemmelser

Anvendelse

Området kan anvendes til boligformål.
Boligerne kan opføres som Etage-, tætlav eller åben-lav bebyggelse. Der kan
også opføres eller indrettes mindre ikke
generende virksomheder, der kun giver
anledning til mindre påvirkning af omgivelserne, dvs. virksomhedsklasse 1, 2 og 3.
Der kan desuden opføres dagligvare- og
udvalgsvarebutik inden for området.
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Detailhandel

I området kan der etableres én dagligvarebutik på maks. 1000 m² bruttoetagemeter samt én udvalgsvarebutik på maks.
500 m², der forhandler udvalgsvarer, der
relaterer sig til fritidssejlads.
Det samlede maksimale butiksareal til
dagligvarer: 3000 m²
Det samlede maksimale butiksareal til
udvalgsvarer: 500 m²

Virksomhedsklasse

Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de generelle rammebestemmelser.

Nuværende zonestatus

Byzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

Maks. 50 % for ejendomme til erhverv
Maks. 30 % for ejendomme til åben-lav
Maks. 40 % for ejendomme til tæt-lav
Maks. 90 % for ejendomme til etagebebyggelse

Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 10 etager
Maks. 34 m

Bevaringsværdige bygninger

En bygning, der er registreret med en
bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har
været offentlig bekendtgjort, relevante høringsparter har haft mulighed for at
fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren,
om den efter planlovens § 14 vil nedlægge
forbud mod nedrivning.
Det er alene byrådet, der beslutter, om
bygningen må nedrives eller skal bevares.
Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det det centrale register
over fredede og bevaringsværdige bygninger.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt

Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås
en god helhedsvirkning. Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne, således at skiltningen ikke virker skæmmende. Skorstene, afkast fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende den enkelte
virksomhed skal så vidt muligt samles, så
der tilstræbes en god helhedsvirkning.
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Større masteanlæg skal søges minimeret
og samordnet med andre.
Grundstørrelse

Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer

Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et ordentligt
udseende. Udendørs oplag skal afskærmes med hegn eller tæt beplantning. Den
enkelte grund skal afskærmes med beplantning eller anden form for hegn.

Parkering

Se de generelle rammebestemmelser for
parkering.

Andre forhold

Trafik:
Der etableres vejadgang til området via
eksisterende vej Saltebakken. Saltebakken kan fortsat fungere som vejadgang til
Frederikshavn Marina og renseanlægget
umiddelbart nord for området.
Trafikstøj:
Ved ombygninger og nybygninger skal det
sikres, at støj fra trafik på E-45 ikke giver anledning til et støjniveau såvel inden døre som på udendørs opholdsarealer der overstiger de vejledende bestemmelser for støj.
Øvrige miljøforhold:
Ved ombygninger og nybygninger skal
det sikres, at miljøpåvirkning fra renseanlægget ikke giver gener i boligområdet
såvel inden døre som på de udendørs opholdsarealer.
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Rammeområdenr.

FRE.O.12.08

Områdenavn

Område ved
havn Marina.

Overordnet anvendelse

Område til offentlige formål.

Generelle
anvendelsesbestemmelser

Ingen bestemmsler.

Anvendelse

Offentligt område så som havn for lystbåde og rekreative anlæg, parkering, bådpladser samt tilhørende klubhus samt
bygninger der knytter sig til opbevaring
og vedligeholdelse af lystbåde, joller eller
lystfiskeri. Der kan desuden opføres eller
indrettes bygninger hvorfra der drives restaurant, cafeteria eller lignende.

Nuværende zonestatus

Byzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

På Søsporthavnen: Maks. 25 % for den
enkelte ejendom.

Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 2 etager.
Maks. 10,5 m.
Byrådet kan for enkelte særlige bygninger
godkende en større højde.
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Bevaringsværdige bygninger

En bygning, der er registreret med en
bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har
været offentlig bekendtgjort, relevante høringsparter har haft mulighed for at
fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren,
om den efter planlovens § 14 vil nedlægge
forbud mod nedrivning.
Det er alene byrådet, der beslutter, om
bygningen må nedrives eller skal bevares.
Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det det centrale register
over fredede og bevaringsværdige bygninger.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt

Større masteanlæg skal søges minimeret
og samordnet med andre.

Grundstørrelse

Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer

Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om ubebyggede arealer, beplantning
og hegn der sikrer, at områdets beliggenhed tæt ved E-45 og hovedlandevejen
udnyttes aktiv.

Parkering

Se de generelle rammebestemmelser for
parkering.

Andre forhold

Trafik:
Der skal sikres mulighed for en lettere og
mere indbydende vejadgang fra det overordnede vejnet til området – en vejadgang der i højere grad end i dag udnytter
det rekreative potentiale der knytter sig
til en Marina og en lystbådehavn.
Der skal sikres fortsat offentlig adgang til
den overordnede rekreative gang- og cykelsti Nordsøstien der forløber gennem
området.
Støj:
Der skal fastsættes nærmere bestemmelser i lokalplanen om støjafskærmning.
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Rammeområdenr.

FRE.E.12.17

Områdenavn

Saltebakken

Overordnet anvendelse

Erhvervsområde og offentlig område Renseanlæg.

Generelle
anvendelsesbestemmelser

De konkrete rammebestemmelser for området supplerer de generelle rammebestemmelser for erhvervsområder i gl. Frederikshavn Kommune.

Anvendelse

I området kan etableres virksomheder,
som kun giver anledning til mindre påvirkning af omgivelserne, dvs. virksomhedsklasse 2, 3 og 4.
Der kan ikke etableres nye boliger i området.

Virksomhedsklasse

Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de generelle rammebestemmelser.

Nuværende zonestatus

Byzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

Maks. 50 % for den enkelte ejendom.
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Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 2 etager
Maks. 10,5 m
Enkelte bygningsdele kan tillades i en
større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvenddiggør det og
den samlede løsning tilgodeser de æstetiske 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 offentlig bekendtgjort, relevante høringsparter har haft mulighed for at
fremkomme med bemærkninger til nedrivningen og byrådet har meddelt ejeren,
om den efter planlovens § 14 vil nedlægge
forbud mod nedrivning.
Det er alene byrådet, der beslutter, om
bygningen må nedrives eller skal bevares.
Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det det centrale register
over fredede og bevaringsværdige bygninger.
Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt

På renseanlægsområdet må bygningernes rumfang for den enkelte ejendom ikke overstige 3m³ pr. m² nettogrundareal.
Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås
en god helhedsvirkning. Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne, således at skiltningen ikke virker 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

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer

Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et ordentligt
udseende. Udendørs oplag skal afskærmes med hegn eller tæt beplantning. Den
enkelte grund skal afskærmes med beplantning eller anden form for hegn.

Parkering

Se de generelle rammebestemmelser for
parkering.

Andre forhold

Trafik:
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Der skal sikres mulighed for en lettere
vejadgang fra det overordnede vejnet til
erhvervsområdet og renseanlægget – en
vejadgang der i højere grad end i dag adskiller den tunge trafik til og fra renseanlægget fra trafik til boligområdet omkring
Saltebakken.
Støj:
Ved ombygninger og nybygninger mod
E45 skal de vejledende bestemmelser for
trafikstøj benyttes.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.13 vedtages til fremlæggelse i perioden fra den 24.02.2016 til den 20.04.2016.
På byrådets vegne.

Birgit Hansen
borgmester

Michael Jentsch
kommunaldirektør

Kommuneplantillæg nr. 15.13 er endeligt vedtaget den xx.xx.2016.
På byrådets vegne.

Birgit Hansen
borgmester
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Michael Jentsch
kommunaldirektør
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Dokument om miljømæssige afskærmninger
I forbindelse med lokalplanlægning for matr.nr. 124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder (herefter benævnt
matr.nr. 124ba), hvorved dele af ejendommens anvendelse ændres fra erhverv til boligformål, er det besluttet,
at Frederikshavn Renseanlæg beliggende på matr.nr. 135ø Bangsbo, Frederikshavn Jorder (herefter benævnt
matr.nr. 135ø) skal friholdes for ekstraudgifter, der i henhold til den på underskriftstidspunktet gældende
lovgivning må komme til miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger på matr. nr. 124ba og
matr. 135ø, som følge af anvendelsesændringen på matr.nr. 124ba.
Miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger handler om at afskærme beboerne i
boligområdet imod støj, transporter, lugt, aerosoler fra renseanlægget samt indblik mod samme.
Undertegnede ejere af ejendommene matr.nr. 124ba og matr.nr. 135ø pålægger derfor ejendommene
følgende bestemmelser gældende for de til enhver tid værende ejere af ejendommene og evt. parceller heraf:
1. Ekstraudgifter til etablering af miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger i forhold
til Frederikshavn Renseanlæg, der er påkrævet for at overholde de på underskriftstidspunktet
gældende lovmæssige krav i forhold til boligbebyggelse på matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf,
pålægges den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf, der anvendes eller
kan anvendes til boligformål efter det fordelingsprincip, der er angivet i punkt 7.
2. Forpligtelsen efter pkt. 1 omfatter alene ekstraudgifter til miljømæssige afskærmninger o. lign.
afværgeforanstaltninger, der er afstedkommet som følge af etablering af boliger på matr.nr. 124ba og
evt. parceller heraf. Ejer af matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf skal således ikke betale for etablering
af miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger, som Frederikshavn Renseanlæg
alligevel skal etablere, hvis matr.nr. 124ba i sin helhed fortsat havde været anvendt til erhverv. Ejer af
matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf skal heller ikke betale for miljømæssige afskærmninger o. lign.
afværgeforanstaltninger, som alligevel skal etableres for at sikre øvrige boliger i området, f.eks. boliger
vest for Europavejen eller eksisterende boliger syd for Frederikshavn Renseanlæg beliggende på
matr.nr. 136c, 136d, 136e og 136f alle Bangsbo, Frederikshavn Jorder – hvis en eller flere af boligerne
beliggende på matr.nr. 136c, 136d, 136e og 136f alle Bangsbo, Frederikshavn Jorder måtte være
rykket ned, skal der ved beregninger af omkostninger forholdes, som om boligerne fortsat var
eksisterende.
3. Forud for etablering af miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger efter pkt. 1 og 2
skal Frederikshavn Renseanlæg forelægge de mulige løsningsforslag inkl. et overslag over såvel de
samlede hertil som over ekstraudgifter hertil for ejeren af matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf.
Såfremt det er muligt at etablere miljømæssige afskærmninger o. lign. afværgeforanstaltninger inden
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for matr.nr. 124ba, skal et af løsningsforslagene indeholde dette. Ejeren af matr.nr. 124ba og evt.
parceller heraf udvælger herefter det projekt, der skal gennemføres. Såfremt ejeren af matr.nr. 124ba
og evt. parceller heraf ikke kan blive enige om, hvilket projekt der skal vælges, afgøres det ved simpel
stemmeflerhed blandt de ejere, der skal være med til at betale ekstraomkostningerne jf. punkt 7, idet
de enkelte ejere har et antal stemmer svarende til den enkelte parcels areal.
4. Ejeren af matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf har ret til selv at fremkomme med andre
løsningsforslag efter at have modtaget Frederikshavn Renseanlægs forslag til mulige løsninger.
Frederikshavn Renseanlæg skal dog give samtykke til ejers løsningsforslag før dette kan indgå som
muligt løsningsforslag på linje med de af Frederikshavn Renseanlæg foreslåede, jf. pkt. 3.
5. Ejeren af matr.nr. 124ba kan til enhver tid etablere miljømæssige afskærmninger o. lign.
afværgeforanstaltninger inden for matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf uden samtykke fra
Frederikshavn Renseanlæg.
6. Omkostninger til miljømæssige afskærmninger o.lign. afværgeforanstaltninger, der skal etableres som
følge af en eventuel udvidelse af Frederikshavn Renseanlæg, er uvedkommende for ejeren af matr. nr.
124ba og evt. parceller heraf – det gælder både miljømæssige afskærmninger o.lign.
afværgeforanstaltninger, der etableres af hensyn til eksisterende boligbebyggelse som af hensyn til
kommende boligbebyggelse.
7. Hvis der måtte være forskellige ejere af matr.nr. 124ba samt parceller heraf, sker fordelingen af
ekstraomkostningerne således:
A. alene de parceller, af hensyn til hvilke miljømæssige afskærmninger o.lign.
afværgeforanstaltninger etableres, skal deltage i betaling af ekstraomkostningerne, og
B. ekstraomkostningerne fordeles i forhold til det antal boligkvadratmeter på hver enkelt
parcel af hensyn til hvilke, miljømæssige afskærmninger o.lign. afværgeforanstaltninger
etableres. Ved beregning at dette boligkvadratmetertal indgår det antal boligkvadratmeter,
der måtte være opført, ligesom det antal boligkvadratmeter, der påregnes opført senest 2
år efter, at løsningsforslag jf. pkt. 3 er forelagt de forskellige ejere, indgår.
8. Hvis der ikke mellem ejerne af parcellerne kan blive enighed om, hvorvidt den enkelte parcel skal
deltage i betaling af ekstraomkostningerne og/eller, hvorledes omkostningerne fordeles, skal retten i
Hjørring anmodes om, at der udmeldes en skønsmand, der ud fra objektive kriterier beslutter hvilke
parceler, der skal deltage i fordelingen af ekstraomkostningerne, og hvorledes ekstraomkostningerne
fordeles. Skønsmandens afgørelse kan indbringes for domstolene.
9. De ekstraomkostninger, som Ejeren af matr.nr. 124ba og evt. parceller heraf skal betale, forfalder til
betaling ved påkrav – dog tidligst når miljømæssige afskærmninger o.lign. afværgeforanstaltninger er
etableret/gennemført.
10. Påtaleretten tilkommer den til enhver tidværende ejer af matr.nr. 124ba samt Frederikshavn
Renseanlæg v. Frederikshavn Forsyning, CVR. 25599470.
11. Disse bestemmelser tinglyses servitutstiftende på matr.nr. 124ba og 135ø. Med hensyn til byrder og
hæftelser i øvrigt henvises til tingbogen.
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Ejer af matr.nr. 124ba Bangsbo, Frederikshavn Jorder:

Ejer af matr.nr. 135ø Bangsbo, Frederikshavn Jorder:

Dato:______________

Dato:______________

Saltebakken 29 ApS

Frederikshavn Forsyning A/S
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Forslag til kommuneplantillæg 15.26 for rammeområde SAE.B.04.15

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.26
Nærværende kommuneplantillæg har til hensigt at reducere areal udlagt til boligformål i Kommuneplanen 2014- 2025 for Frederikshavn Kommune.
Kommuneplantillægget lægger konkret op til at rammeområde SAE.B.04.15 reduceres med det areal, der
er beliggende i landzone, svarende til 18,55 ha, der således foreslås udtaget af kommuneplanens udlagte boligområder.
Forslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. juni til den 24. august 2016. I denne periode er det muligt for alle at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag til kommuneplantillægget.
Spørgsmål kan rettes til Center for Teknik og Miljø på tlf 9845 5029 eller mailadressen tf@frederikshavn.
dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den
24. august 2016 og sendes til tf@frederikshavn.dk
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Forslag til kommuneplantillæg 15.26 for rammeområde SAE.B.04.15

Kommuneplantillæg nr. 15.26
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Lokalplanrammer for SAE.B.04.15
Rammeområdenr.		 SAE.B.04.15
Områdenavn

		

Overordnet anvendelse		

Boligområde ved Solsbæk Strand
Boligområde

Anvendelse			
Boligområde.
				
Helårsboliger samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af
				
bydelens behov. Samt i begrænset omfang erhverv med lokal betydning.
				Virksomhedsklasse 1-2.
Virksomhedsklasse
Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de generelle
				rammebestemmelser.
Nuværende zoneforhold

Byzone

Fremtidig zoneforhold		

Byzone

Bebyggelsesprocent		
Maks. 30% for åben-lav
				Maks. 40% for tæt-lav
				
Maks. 45% for anden bebyggelse
Etageantal og bygningshøjde Maks. 1,5 etage
				Maks 8,5 m
Bevaringsværdige bygninger
				

Ingen bestemmelser
.				
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Bygningsforhold i øvrigt
				
				
				
				
				
				
				

Der skal gennem lokalplanlægning for området sikres, at bebyggelsen indpasses 		
under hensyn til rimme-dobbelandskabet, således at de mest fremtrædende
rimmer og dobber bevares som et landskabselement i lokalområdet.
Der skal sikres stiforbindelse til de tilstødende boligområder og til de rekreative 		
områder syd for område SAE.B.04.15.
Bebyggelsen skal opføres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.
Byggeriet skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det gældende byg-		
ningsreglement. P.t. min. energiklasse 2015.

Grundstørrelse 		
For åben-lav boligbyggeri (enfamiliehuse og dobbelthuse) gælder, at
				
grundstørrelsen skal være min. 700 m² pr. bolig (eksl vejareal). For åben-lav
				
boligbyggeri med min. 8 boliger gælder, at grundstørrelsen skal være min.
				
700 m² pr. bolig (inkl. vej- og fællesareal).
				
For tæt-lav boligbyggeri med samlet bebyggelsesplan i 1 etage gælder, at
				
grundstørrelsen skal være min. 600 m² pr. bolig (inkl. vej- og fællesareal)
				
For varieret sammenhængende byggeri i 1 - 1,5 og evt. 2 etager gælder, at
				
grundstørrelsen skal være min. 500 m² (inkl. vej- og fællesareal).
		
Opholdsarealer
		Opholdsarealer skal svare til min. 100 % af etagearealet.
Parkering

		Se de generelle rammebestemmelser for parkering.

Andre forhold
	Trafik:
				
Toldbodvej planlægges forlænget, således at den løber gennem den vestlige
				del af området.

Vedtagelsespåtegning		
				

Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 22. juni 2016 til offentlig
fremlæggelse i henhold til planlovens § 24.

				
Birgit S. Hansen			
Mikael Jentsch
				Borgmester 					Kommunaldirektør
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Kommuneplantillæg nr. 15.26
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Område der udtages af kommuneplanen
Rammeområdenr.		

Intet nr.

Områdenavn

Område ved Solsbækvej

		

Zoneforhold			Landzone
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Rådhusparken i Frederikshavn

Rimmensgade

JUNI 2016

DDO, Copyright COWI
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at omdanne et lidt ”træt”
og uinspirerende grønt parkområde til en nutidig bypark for byens borgere og gæster. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlige
formål som musiske og kulturelle formål, parkeringsformål samt rekreativt område.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.O.15.09.01 til offentlig debat
i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.
Lokalplanforslaget 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,
Finn Rasmussen på telefon 98 45 62 19 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune 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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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv,
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger
kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller
tilslutning til fællesanlæg.

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

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

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

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

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

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag
Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området,
f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering,
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.
Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.
Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund
Lokalplanen har baggrund i et politisk ønske om at skabe mere liv i Frederikshavn midtby, herunder også Rådhusparken, der ønskes omdannet
til en moderne bypark, som indbyder byens borgere og gæster til ophold,
hygge, leg, sport og andre fælles aktiviteter - hele året rundt.
For at sikre et naturligt flow gennem området og dermed sammenhæng
med de omkringliggende områder som Værkergrunden - byudviklingsområdet umidelbart vest for Rådhusparken og gågaden via Hangaardsvej skal
der centralt i lokalplanområdet sikres en øst/vest-gående stiforbindelse.
Dette konflikter med den eksisterende parkeringsplads langs Parallelvej,
der i dag også opleves som en barriere mellem parken og Parallelvej. Parkeringspladsen ønskes derfor flyttet. Dette kan ikke lade sig gøre i henhold til gældende planlægning, hvorfor der udarbejdes ny lokalplan, der
skal sikre omdannelse af Rådhusparken i overensstemmelse med de politiske ønsker for området.

Eksisterende parkeringsplads
langs Parallelvej.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål at sikre områdets anvendelse til offentlige formål som musiske og kulturelle formål, parkering og bypark.
Lokalplanområdet opdeles i tre delområder.
Delområde 1
Delområde 1 omfatter et areal ved Det Musiske Hus. Området kan anvendes til musiske og kulturelle formål som f.eks. musikskole, teater og koncertsal. Bestemmelserne for området er i store træk en videreførelse af
bestemmelserne fra lokalplan FRE.O.15.09.01. Lokalplanen fastsætter en
række bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende samt opholdsarealer for ansatte i Det Musiske Hus.

Det Musiske Hus
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Delområde 2
Delområde 2 omfatter dels den eksisterende parkeringsplads vest for det
Musiske Hus og dels et område beliggende syd herfor. Områdets fremtidige anvendelse er parkeringsplads. Området kan i perioder inddrages til
andre formål f.eks. til friluftskoncerter eller som markedsplads ved et torvemarked. Der kan ikke etableres bebyggelse inden for delområde 2. Undtaget er dog mindre bygninger og anlæg til områdets tekniske forsyning
samt midlertidige bygninger, der står i kortere tid i forbindelse med et arrangement.
Eksisterende beplanting kan fjernes i det omfang det er nødvendigt for at
skabe plads til parkeringspladser. Lokalplanen indeholder bestemmelser
om, at parkeringsarealerne skal begrønnes. Det kan derfor være nødvendigt at etablere ny beplantning, når parkeringsarealet er etableret.

Eksisterende parkeringsplads
vest for Det Musiske Hus.

Delområde 3
Delområde 3 omfatter den sydlige del af lokalplanområdet. Området kan
anvendes til bypark med faciliteter til fysisk udfoldelse samt kulturelle og
rekreative formål. I området kan der f.eks. etableres faciliteter til boldspil, legeplads, parkour, skaterområde, leg med vand, skøjtebane o.lign.
I området kan der etableres mindre permanente bygninger og anlæg, herunder toiletbygning, pavilion og ”servicestation” for cyklister, hvor cyklen
serviceres og pumpes. Bygninger og anlæg skal overvejende placeres i forbindelse med hovedstierne og de skal understøtte byparkens funktioner.
Der er desuden mulighed for etablering af en kiosk.
De ubebyggede arealer skal anlægges som en sammenhængende overvejende grøn bypark, der indbyder til ophold og leg. Områdets belysning skal
etableres med henblik på at skabe tryghed, men skal også skabe oplevelser i parken. Belysningen må ikke være generende eller
blændende for trafikanter i eller omkring parken.
Den eksisterende beplantning i området kan fjernes i
det omfang placeringen ikke kan indpasses med de nye
nye aktiviteter i området. Det skal desuden sikres, at der
findes både solbeskinnede arealer og arealer med skygge. Ny beplantning skal være med til at skabe disse områder.
Illustrationsplanen på kortbilag 3 viser et eksempel på,
hvordan lokalplanområdet kan indrettes.
Eksisterende beplantning i Rådhusparken.
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Skaterbane
Fælledparken, København

Inspiration og eksempler
Billederne viser et eksempel på de faciliteter, der kan etableres inden for
delområde 3.

Streetfodbold
Østre Anlæg, København

Cykelservicestation
Malmø

Streetbasketbane
Aalborg Havnefront

Vandlegeplads
Darling Harbour
Australien

Fittness
Riss Skov, Risskov

Parkour
Plug N Play-park,
Ørestaden

Skøjtebane
Århus
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Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der er beliggende i byzone, omfatter et areal på ca.
25.000 m² i Frederikshavn midtby. Mod nord grænser området op til rådhuset, biblioteket og Rådhuspladsen. Langs den vestlige grænse ligger
Rådhus Alle med Værkergrunden, der tidligere husede de kommunale forsyningsselskaber, vest herfor. Mod øst afgrænses lokal-planområdet af
Parallelvej med ca. 100 m til gågaden i Danmarksgade. Syd for lokalplanområdet mødes Parallelvej, Rimmensgade og Rådhus Alle i et lyskryds.
Den nordøstlige del af lokalplanområdet er bebygget med ”Det Musiske
Hus” - et kulturhus og spillested. Vest og syd for Det Musiske Hus ligger der
to eksisterende parkeringsområder. Resten af lokalplanområdet er indrettet som bypark. Parken er det eneste større sammenhængende offentlige
rekreative areal i den centrale del af Frederikshavn bymidte. Rådhusparken er indrettet med nord/syd-gående stianlæg, der forbinder rådhuset
og Det Musiske Hus med lyskrydset Rådhus Alle og Rimmensgade, hvor også Freddy Fræk skulpturen ”Vinden” står. Parken omfatter desuden flere
sammenhængende områder med træ- og buskbeplanting.

Eksisterende nord/syd gående sti i
Rådhusparken.

Rådhusparken set fra lyskrydset
Rimmensgade / Rådhus Alle.
Til højre i billedet ses ”vinden”

Da rådhusparken blev anlagt var der fokus på at sikre en nord-sydgående forbindelse. Parkens eksisterende hovedsti markerer et kulturhistorisk spor, idet den er anlagt, hvor den tidligere jernbanebaneforbindelse
til Sæby forløb. Idet parken nu i højere grad skal binde byen sammen fra
vest mod øst opleves hovedstien og den eksisterende beplantning nogle
steder som en barrierer.
Der er i områdets nord-vestlige del, i tilknytning til Råhuset og Det Musiske Hus - med vejadgang fra Rådhus Allé, indrettet et parkeringsanlæg
med 22 p-pladser. Med adgang fra Parallelvej er der indrettet et parkeringsanlæg med 64 p-pladser. På parkeringsanlægget ved Parallelvej er
der indrettet p-plads med elladestander.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt
at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny
som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi.
Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle rammer blandt
andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det danske
klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang levetid. Det
anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2 udslip
under produktionen.
12
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Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygtige byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde
huse på et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet er beliggende i et område til byomdannelse. De udpegede områder skal primært omdannes til nye byfunktioner eller nye boligområder. Lokalplanen har til formål at omdanne den eksisterende park
så den indeholder forskellige funktioner, der henvender sig til forskellige aldersgrupper. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen.
Lokalplanområdet er beliggende i et område til flersidig anvendelse, hvor
der skal tages et samtidigt hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab
og rekreative værdier samt fortsat bosætning og erhverv. Lokalplanen
fastsætter områdets anvendelse til kulturhus og spillested, parkering samt
rekreative formål. Rådhusparken kan indrettes med eksempelvis natur i
form af grønne pletter og beplantning samt legeplads, skaterbane o.lign.
Lokalplanen tager således hensyn til både natur og rekreative værdier og
vurderes i overensstemmelse med retningslinjen for flersidig anvendelse.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde FRE.O.15.01 - Bycentret. Områdets anvendelse er offentlige formål
som offentlige institutioner, kultur- og fritidsfunktioner, grønne områder
samt parkering.
Området er beliggende i byzone. Bebyggelsesprocenten for området som
helhed er 40 %. Bebyggelse kan etableres i op til 3,5 etager med en maksimal bygningshøjde på 15 m .
Kommuneplanrammen anfører at eksisterende torve, pladser og rådhusparkens nuværende omfang skal opretholdes. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse hermed, da eksisterende parkeringsplads flyttes til anden
placering og antallet af parkeringspladser øges. Der er som følge heraf udarbejdet kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen.
Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby
Frederikshavn Kommune ønsker at udvikle byens centraltbeliggende arealer bedst muligt og skabe en attraktiv og levende bymidte, der inviterer
til ophold, besøg og beboelse.
De væsentligste udfordringer i midtbyen er de eksisterende trafikforbindelser, der primært er orienteret nord/syd og dermed begrænser sammenhængen i øst/vestlig retning. Der er derfor behov for at skabe bedre forbindelse mellem bydele mod øst og vest.
Der efterspørges desuden rekreative, børnevenlige opholdssteder tæt
på gågaden, som kan supplere et besøg i gågaden for småbørnsfamilier og turister. Der efterspørges en midtby med et fornyet, ungdommeligt
”look”, der kan give byen særpræg, byde på overraskelser og har kant.
Det er en politisk målsætning af Rådhusparkens indretning tænkes på ny,
så parken bl.a. kan skabe lettere forbindelse imellem gågademiljøet, Fø13
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tex og det attraktive byudviklingsområde umiddelbart vest for Rådhusparken. Rådhusparken skal udvikles således at den bliver et attraktivt tilbud for både byens borgere og turister. Parken skal opleves som et rekreativt og naturligt mødested med plads til fysisk udfoldelse, ophold og
oplevelser. Der skal skabes rum og mulighed for at parken kan benyttes
hele året og af alle befolkningsgrupper.
Lokalplanens udlæg af ny øst/vest gående hovedsti, drejning af parkeringsarealerne samt anvendelsesbestemmelser, der bl.a. giver mulighed
for etablering af aktiviteter til fysisk udfoldelse, legeplads mv. er forhold
der tager udgangspunkt i ”Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby”.
Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med ”Oplæg til udvikling af
Frederikshavn Midtby”.
Byens borgere har været involveret i udviklingsprocessen. Både gennem
forskellige møder, på forårsmesse i Frederikshavn, byvandring og via de
sociale medier. Unge har bidraget med ideer og input, og der er gennemført interviews med forskellige aktører. Endvidere er der hentet inspiration fra andre byer.
Kilmatilpasningsplan
Klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune indeholder en risikokortlægning, som har baggrund i en sårbarhedskortlægning og en værdikortlægning. Risikokortlægningen sammenholder sandsynligheden for
oversvømmelse med de værdier, der kan gå tabt i de enkelte områder.
Lokalplanområdet ligger ifølge Klimatilpasningsplanen inden for et område, hvor der er risiko for oversvømmelse i forbindelse med ekstreme vejrforhold.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering 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 væsentligt påvirket af lokalplanforslaget. Miljøscreeningen vedlægges
som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af
lokalplanen.
Museumsloven
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes
til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren kan
forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder
økonomiske konsekvenser.
Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i
form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overensstemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke
opvarmes med el.
Eksisterende ledningsanlæg inden for lokalplanområdet skal respekteres
eller omlægges efter aftale med ledningsejerne.
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Opføres byggeriet som lavenergibebyggelse vil der ikke være tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning. 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.
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Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S
i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandplanen er området separatkloakeret,
hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det
offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn om bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til
det offentlige kloaksystem.
Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 60 % af
det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af
regnvand på grunden. Frederikshavn 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 lokalplanområdet findes offentlige kloaksystemer beliggende på private arealer. Frederikshavn Spildevand A/S vil foranledige, at kloaksystemet tinglyses med en deklaration, som bl.a. indeholder vilkår om, at der indenfor en nærmere fastsat afstand ikke må bygges, foretages beplantning af
træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn
af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn Spildevand A/S have
adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder.
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.
Støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Jordforurening
”Matr.nr. 519b Frederikshavn Bygrunde er kortlagt på vidensniveau 1 iht.
Lov om forurenet jord. V1-kortlægningen har baggrund i ejendommens tidligere anvendelse som godsbaneareal med kul- og olieoplag. Inden for lokalplanområdet omfatter det V1-kortlagte areal den eksisterende parkeringsplads vest for Det Musiske Hus. Lokalplanen udlægger området til fortsat parkering. Der skal ikke ske anvendelsesændring af arealet.
Matr.nr. 531 Frederikshavn Bygrunde er registreret som uafklaret jf. Lov
om forurenet jord. Uafklaret betyder, at Region Nordjylland har ejendommen under behandling. Dette kan medføre særlige bindinger i forbindelse
med byggearbejde eller ændret anvendelse af ejendommen. Frederikshavn
Kommune og Region Nordjylland kan kontaktes for yderligere oplysninger.
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Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træffes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der
skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til
grundvand, arealanvendelsen mv.
Veje
Lokalplanområdet har vejadgang fra Parallelvej og Rådhus Alle. Rådhus
Alle, der ligger vest for lokalplanområdet, har oprindeligt været tiltænkt
som centerring, og benyttes til en vis grad som sådan. Rådhus Alle er, på
strækningen ud for rådhuset, en såkaldt ”§ 40 vej” i medfør af færdselsloven, dvs. en vej med en anbefalet hastighed på 40 km/t. Strækningen
har denne status på grund af fodgængerkrydsning ved Passagen igennem
rådhuset.

Rådhus Alle med fodgængerkrydsning ved Passagen.

Parallelvej med den
eksisterende parkeringsplads.
Hangaardsvej ses til højre i billedet.

Den eksisterende parkeringsplads langs Parallelvej drejes 90˚ og flyttes så
den forbindes med den eksisterende parkeringsplads vest for Det Musiske
Hus. En omlægning af det eksisterende parkeringsareal vil øge antallet af
parkeringspladser i området og skabe bedre forbindelse og adgangsforhold til Det musiske hus i forbindelse af afholdelse af arrangementer. Det
eksisterende parkeringsareal langs Parallelvej nedlægges som parkeringsareal. Belægningen kan bibeholdes og anvendes til andre formål end parkering.
Der etableres ny overkørsel til Parallelvej. Denne placeres syd for Det Musiske Hus således, at den eksisterende nordlige overkørsel fra Parallelvej til
eksisterende parkeringsplads flyttes lidt længere mod nord – tættere på
Det Musiske Hus. Ved Rådhus Allé kan eksisterende overkørsel til den eksisterende parkeringsplads vest for Det Musiske Hus benyttes som overkørsel for den samlede parkeringsplads, eller der kan etableres en ny overkørsel som erstatning for eksisterende overkørsel til Rådhus Allé.
Parkeringsarealet anlægges i overensstemmelse med retningslinjerne i
Vejregler og ”Parkeringsnorm” for Frederikshavn Kommune. Lokalplanen
fastsætter i overensstemmelse hermed, at parkeringsarealerne skal be16
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grønnes med træer og beplanting samt, at der bør opsættes bykort, stivejvisning og etableres afslapningsarealer inden for parkeringsarealet.
Inden for parkeringsarealet skal der etableres aflæsningsmulighed og parkering for lastbiler med ærinde til Det Musiske Hus.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for stier inden for lokalplanområdet. Den præcise placering af stierne fastlægges ikke. Lokalplanen fastlægger alene principperne herfor. Hovedstier skal være fællesstier, der er
for både gående og cyklende trafikanter. På hovedstierne skal der være
fokus på tilgængelighed for barnevogne, rollatorer, kørestole, og gangbesværede.
Inden for lokalplanområdet kan der udlægges stiforbindelse, der forbinder
Værkergrunden, byudviklingsområdet umiddelbart vest for Rådhus Alle,
med byområdet øst for Parallelvej. Forbindelse til byområdet øst for lokalplanområdet kan f.eks. ske via Hangaardsvej og Tordenskjoldsgade. Nord
for Det Musiske Hus ligger der en eksisterende sti, som forbinder Værkergrunden med Tordenskjoldsgade. Herudover kan der udlægges stiforbindelse, der forbinder lyskrydset Rådhus Alle og Rimmensgade med Det Musiske Hus og Rådhuspladsen. Parkens stiforbindelser vil blive et nøgleelement i udviklingen af hele området og den planlagte øst/vest forbindelse
vil skabe et naturligt flow af mennesker, der vil benytte parken som passage til og fra midtbyen.
Udover hovedstierne kan der etableres stier, som bl.a. sikrer forbindelse
mellem byparkens opholdszoner.
Eksisterende sti beliggende nord for
Det Musiske Hus.

Kollektiv trafik
Lokalplanområdet betjenes via bybusrute på Parallelvej dels ved Hangaardsvej og dels ved Rådhuspladsen. Kollektiv trafik af regional karakter
sker via banegården og rutebilsstationen beliggende ca. 500 m fra lokalplanområdet.
Tilgængelighed
For at sikre tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at alle veje, torve, p-pladser og stier samt forbindelser mellem
disse, skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Arealerne skal anlægges efter gældende Bygningsreglement.
Der skal etableres handicapparkering. For hver 25 p-pladser skal der etableres 2 handicap p-pladser. For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.
Kystbeskyttelse
Terrænændringer på strandbredder og kyststrækninger kræver tilladelse
fra Kystdirektoratet.
I henhold til Lov om Stormflod og Stormfald er én af forudsætningerne for
at få erstattet stormflodsskader, at ny bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektoratet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:
• Frederikshavn: 1,45 m DVR90
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Det eksisterende terræn inden for lokalplanområdet har koter over den
anbefalede mindste sokkelkote for Frederikshavn.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.
Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende servitutter lyst inden for lokalplanområdet.
Matr.nr. 519b Frederikshavn Bygrunde
1. Lokalplan 15.01.11, tinglyst 05.10.2001
2. Deklaration om henstandsaftale af tilslutningsbidrag til kloakforsyningen, tinglyst 26.03.2007
Matr.nr. 531 Frederikshavn Bygrunde
3. Lokalplan 15.01.11, tinglyst 05.10.2001
Ad 1 og 3) Lokalplan, der aflyses med vedtagelsen af nærværende lokalplan. Lokalplanen bør efterfølgende aflyses i tingbogen.
Ad 2) Aftale om at betaling af tilslutningsbidrag til Forsyningen først skal
se ved ændret anvendelse af ejendommen.
Aflysning af planer og servitutter
Lokalplan 15.01.11 aflyses i sin helhed ved lokalplanens endelige vedtagelse.

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 indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte
som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets offentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort,
dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forslaget).
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Kommuneplantillæg nr. 15.29
Kommuneplantillæg nr. 15.29 er udarbejdet for at oprette nyt rammeområde
FRE.O.15.09.

Rammeområdenr.

FRE.O.15.09

Områdenavn

Rådhuspark i Frederikshavn

Overordnet anvendelse

Område til offentlige formål

Generelle
anvendelsesbestemmelser

De konkrete rammebestemmelser for
området supplerer de generelle rammebestemmelser for Bycentret.

Anvendelse

Offentlige formål (offentlige institutioner,
kultur- og fritidsfunktioner, grønne områder samt parkering).

Nuværende zonestatus

Byzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelsesprocent

Maks. 40 % for området som helhed.

Etageantal og
bygningshøjde

Maks. 3 etager
Maks. 15,0 m

Bevaringsværdige bygninger

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

Ingen bestemmelser

Grundstørrelse

Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede
arealer

Rådhusparken skal opretholdes som
offentligt rekreativt areal.

Parkering

Se de generelle rammebestemmelser for
parkering.

Andre forhold

Ingen bestemmelser

Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg nr. xx.xx vedtages til fremlæggelse i perioden fra den DATO til den DATO.
På byrådets vegne

Birgit Hansen
borgmester
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 - med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte
område.

1.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre,
1.1

at området kan anvendes til offentlige formål som musiske og
kulturelle formål, parkering og bypark.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr 531 Frederikshavn Bygrunde, litra ”db” smst. og del af
matr.nr. 519b smst. samt alle parceller, der efter den 01.06.2016
udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet opdeles i delområde 1, 2 og 3, som vist på kortbilag 2.

2.3

Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.

Arealanvendelse

Delområde 1
3.1
Delområde 1 må bebygges. Bygningerne må anvendes til musiske
og kulturelle formål f.eks. musikskole, musisk hus, teater- og koncertsal, samt restaurant, café og administration, der knytter sig til
disse aktiviteter.
Delområde 2
3.2
Delområde 2 må anvendes til parkeringsplads.
3.3

Parkeringspladsen kan anvendes til andre formål som friluftskoncert, torvemarked o.lign arrangementer af kortere varighed.

Delområde 3
3.4
Delområde 3 må anvendes til grønt område i form af bypark med
faciliteter til fysisk udfoldelse samt kulturelle og rekreative formål, herunder f.eks. boldspil, legepladser, teater, opvisning og afslapning.
3.5

Der kan etableres pavillioner, skure, toiletbygning, servicestation
for cykler o.lign mindre bebyggelser og anlæg til understøttelse af
byparkens funktioner.

3.6

Der kan etableres én kiosk med en størrelse på maks. 100 m².
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Fællesbestemmelser
3.7
Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

4.

Udstykning

4.1

Ingen bestemmelser.

5.

Bebyggelsens placering og omfang

Delområde 1
5.1
Bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag nr. 2 viste byggefelt.
5.2

Bebyggelse må opføres i indtil 3 etager og gives en højde på maksimalt 15 m. Mod Rådhuspladsen må bebyggelse ikke gives en højde mindre end 8 m.

Delområde 2
5.3
Der må ikke etableres bebyggelse inden for delområde 2.
Undtaget er mindre bygninger og anlæg til områdets tekniske forsyning og bygninger, der opsættes ifm. et arrangement af kort varighed for derefter at blive fjernet igen.
Delområde 3
5.4
Bebyggelse må opføres i 2 etager.
5.5

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra et fastlagt niveauplan.

5.6

Ny bebyggelse skal overvejende placeres i tilknytning til en hovedsti, jf. kortbilag 2.

Fællesbestemmelser
5.7
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % beregnet for lokalplanområdet som helhed.

6.

Bebyggelsens udseende

Delområde 1
6.1
Bebyggelsens ydre skal gives karakter, et nutidigt udtryk og høj
arkitektonisk kvalitet.
6.2

Bebyggelsen skal opføres i miljørigtige materialer og gives et ydre
udtryk, der i sin helhed harmonerer med materialevalget. Vinduesrammer skal udføres i træ, jern eller aluminium.

6.3

Bebyggelsen skal primært orienteres mod Rådhuspladsen, men
skal også gives et udtryk der fra Tordenskjoldsgade opfattes som
markant og dragende.

6.4

Bebyggelsen skal gives en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.
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6.5

Det skal ved tegninger, fotografi eller lignende illustreres, hvordan nybyggeri inden for området tilpasses eksisterende omkringliggende byggeri.

6.6

Facader på nyt byggeri indenfor området skal udformes således,
at støj fra trafikken på Rådhus Allé, aktiviteter på de udendørs opholdsarealer og de offentlige rekreative areal syd for bebyggelsen
ikke generer aktiviteterne i bebyggelsen.

6.7

Der må ikke opsættes udvendige antenneanlæg.

7.

Ubebyggede arealer

Delområde 1
7.1
Inden for delområde 1 skal der dels indrettes udendørs opholdsareal for ansatte i byggeriet og dels indrettes udendørs opholdsarealer for aktiviteter, der knytter sig til aktiviteter, som finder
sted i bebyggelsen.
7.2

Opholdsarealer placeres indenfor byggefeltet vist på kortbilag nr.
2.

7.3

For hver 100 m² etageareal skal der anlægges mindst 15 m² tilgængeligt og anvendeligt udendørs opholdsareal til byggeriets ansatte.

7.4

Opholdsarealerne skal indrettes med stier, belægning, bænke og
borde og beplantes således, at det indbyder til og er egnet til ophold. Arealerne skal have en ældre- og handicapvenlig indretning.

7.5

Opholdsarealerne skal anlægges efter en samlet plan der sikrer
arealernes sammenhæng til det omkringliggende offentlige rekreative areal. Planen skal angive stier, belægning og beplantning
samt placering af borde, bænke, belysning og cykelparkering.

7.6

Opholdsarealer skal indrettet således at støj fra trafikken på Rådhus Allé og Parallelvej ikke giver anledning til et støjniveau på
arealerne, der overstiger miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj.

Delområde 2
7.7
Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for delområde 2. Arealerne skal brydes af grønne kiler eller del-elementer,
der begrønnes med træer og beplantning, som bryder de store befæstede flader og skygger for solen. For hver 200 m² parkeringsareal skal mindst 5 m² begrønnes. For hver 10 p-pladser skal der
plantes mindst 1 træ.
7.8

I tilknytning til parkeringsanlæg opsættes der bykort og stivejvisning og der indrettes anslapningsarealer.

Delområde 3
7.9
De ubebyggede arealer skal anlægges som en sammenhængende
overvejendde grøn bypark, der indbyder til ophold og leg.
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7.10

Der kan etableres anlæg til fysisk udfoldelse/leg som f.eks. legeplads, skaterområde, parkourområde, skøjtebane, område til
vandleg, område til boldspil o.lign.

7.11

Belysning langs stierne og ved anlæg til fysisk udfoldelse skal
etableres med henblik på at skabe tryghed og oplevelse/stemning
i byparken.

7.12

Bygninger, bygningsdele, træer, beplantninger, anlæg, flader mv.
i parken kan belyses eller markeres med effektbelysning. Belysningen må ikke være generende eller blændende for trafikanter i
eller omkring området.

7.13

Delområde 3 skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde,
affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning
udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der
omfatter hele delområdet. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden.

7.14

Der skal etableres ny beplantning, der sikrer, at der både findes
solbeskinnede arealer og arealer med skygge i området.

7.15

Permanent campering eller lignende er ikke tilladt inden for delområde 3.

7.16

Der kan foretages terrænregulering til skabelse af anlæg til fysisk
udfoldelse. Herudover må der ikke ske terrænregulering nærmere
skel end 1 m. Inden for lokalplanens område i øvrigt må der ikke
ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

Fællesbestemmelse
7.17
Eksisterende beplantning skal søges bevaret, men kan fjernes i
det omfang placeringen ikke harmonerer med behovet for etablering af nye aktiviteter i området, stianlæg, parkering, legepladser mv.
7.18

Bygninger og anlæg til områdets tekniske forsyning skal afskærmes af beplantning.

7.19

Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer.

7.20

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

7.21

Veje, fortove, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for sig
udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de
respektive arealers funktion. Lokalplanen stiller således ikke krav
om, at der skal befæstes på en bestemt måde, men det skal sikres,
at der er en gennemgående linje i bygherres valg af befæstelse.
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Ad 7.16: Terrænregulering til anlæg til fysisk udfoldelse kan
f.eks. være
fordybninger / huller ifm skaterbane eller bakker til leg.
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8.

Veje, stier og parkering

Delområde 1
8.1
Delområde 1 har vejadgang via interne veje og stier i delområde 2.
Ad 8.2: Hvis rådhuspladsen skal
nyindrettes, vil det være oplagt
at etablere cykelparkering, der
knytter sig til anvendelsen af
Det Musiske Hus på rådhuspladsen umiddelbart nord for husets
hovedindgang.

8.2

Der skal i umiddelbar tilknytning til hovedindgangen til byggeriet inden for delområde 1 etableres 50 overdækkede cykelparkeringspladser.

Delområde 2
8.3
Vejadgangen til delområde 2 skal ske fra Parallelvej og Rådhus Alle.
Overkørsel til Parallelvej skal etableres syd for delområde 1.
Overkørsel til Rådhus Alle skal ske via eksisterende overkørsel, jf.
kortbilag 2 og/eller via ny overkørsel syd for denne.

Ad 8.7: Med ”i princippet” menes, at stiadgangen godt kan
flyttes nogle meter i forbindelse
med den endelige fastlæggelsen
af stiforløbet.

Ad 8.10: Cykelparkeringen skal
placeres mellem adgangsvejen til rådhusparken og målet den aktivitet cykelparkeringen
knytter sig til. Der bør anvendes
cykelstativtyper, der kan betjene så mange cykeltyper som
muligt og hvor cykelstellet kan
fastlåses til stativet.

8.4

Parkeringspladser skal følge bestemmelserne i ”Parkeringsnorm”
for Frederikshavn Kommune.

8.5

For hver 25 parkeringspladser skal der etableres 2 afmærkede handicapparkeringspladser. Én skal indrettes som almindelig handicapplads med målene 3,5 x 5 m og én skal som handicapplads til
kassebil med målene 4,5 x 8 m.

8.6

Der skal etableres aflæsningsmulighed samt parkering for lastbiler
med ærinde til Det Musiske Hus.

Delområde 3
8.7
Vejadgangen til delområde 3 skal ske fra Parallelvej og Rådhus Alle
via stiadgangene i princippet som vist på kortbilag 2.
8.8

Eksisterende parkeringsplads beliggende langs Parallelvej skal
nedlægges som parkeringsplads. Eksisterende overkørsler hertil
skal nedlægges. Eksisterende belægning kan bibeholdes.

8.9

Der skal sikres et netværk af forbindelsesmuligheder til og gennem byparken via opholdszoner, gangstier mv.

8.10

Der skal udlægges et passende areal til cykelparkering.

Fællesbestemmelser
8.11
Der kan gennem lokalplanområdet udlægges stiforbindelser, der
forbinder Værkergrunden - byudviklingsområdet umiddelbart
vest for Rådhus Alle - med det eksisterende byområde øst for Parallelvej - f.eks. fra Værkergrunden til Hangaardsvej og Tordenskjoldsgade.
Der kan gennem lokalplanområdet udlægges stiforbindelser, der
forbinder byområdet syd for Rådhusparken med Det Musiske Hus
og Rådhuspladsen
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8.12

Der kan udover de i 8.11 nævnte stiforbindelser udlægges stiforbindelser der sikrer, at Rådhusparken ikke opleves som en barriere i byen, men tværtimod binder de omkringliggende byområder sammen.

8.13

Hovedstier udlægges med en bredde på minimum 3,0 m.
Øvrige stier udlægges med en bredde på minimum 2,0 m.

8.14

Alle adgangsveje, torve, stier, p-pladser og adgange til nye bygninger skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gældende Bygningsreglement.

8.15

Hovedstier skal etableres som fællesstier med niveaufrie overgange med tilgængelighed for barnevogne, rollatorer, kørestole,
gangbesværede mv.

8.16

Hovedstier skal anlægges med fast belægning.

9.

Tekniske anlæg

9.1

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.2

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på
facader.

9.3

Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse.

9.4

Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af
fjernvarme.

9.5

Ny bebyggelse skal tilsluttes det separatkloakerede spildevandsnet efter anvisninger fra Frederikshavn Forsyning A/S.

10.

Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
det separatkloakerede kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Forsyning A/S.

10.2

Ny bebyggelse i delområde 1 må ikke tages i brug før de udendørs
opholdsarealer er anlagt og indrettet i overensstemmelse med
pkt. 7.1-7.6.

11.

Lokalplan og byplanvedtægt

11.1

Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan FRE.O.15.09.01 ophæves lokalplan FRE.15.01.11, Det Musiske
Hus, tinglyst 05.10.2001, i sin helhed.
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Ad 8.14: Der henvises til Bygningsreglement 2010 og til SBIanvisning 258

Ad 8.15: Fællessti defineres som
en sti, der er beregnet til både
fodgængere og cyklister.

Ad 8.16: Fast belægning er en
belægning, der sikrer at gang
og kørsel kan ske ubesværet.
Det kan f.eks. være komprimeret grus, asfalt, fliser, metalplader eller kunststof.

Ad 9.4: Krav om tilslutning til
kollektiv varmeforsyning som
betingelse for ibrugtagen af ny
bebyggelse fraviges for bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse.
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12.

Lokalplanens retsvirkninger

12.1

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

12.2

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

12.3

I lokalplanens § 9.4 stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse
har byrådet efter planlovens §19, stk. 4 pligt til at dispensere fra
dette krav og efter planlovens §20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
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Vedtagelsespåtegning
Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx. xx. xxxx i henhold
til planlovens § 24.
På byrådets vegne

Birgit Hansen
borgmester

Mikael Jentsch
kommunaldirektør
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Kortbilag 2
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Kortbilag 3

Illustrationsplan, der viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan indrettes.
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Bilag 4

Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.
Screening for forslag til:
Lokalplan nr. FRE.O.15.09.01 - Rådhusparken i Frederikshavn
Kommuneplantillæg nr. 15.29
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 5/6-2016
Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
BISL
NATUR:
SILI
PLAN:
LAEN
VEJ:
MOME

0. Indledende Screening

Ja / Nej

Bemærkninger

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

PLAN

Planen giver ikke mulighed for aktiviteter, der er angivet på
bilag 3 og 4.

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

NATUR

NEJ

Nej

Planernes område ligger ikke indenfor eller i nærheden af
et internationalt naturbeskyttelsesområde

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

37

Bilag ● Forslag til Lokalplan FRE.O.15.09.01

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

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

Kvalitet eller omfang af levesteder
for vildtlevende planter eller dyr

NATUR

Planen medfører ingen ændringer i forhold til
eksisterende, da området forbliver en grøn
park

0

−

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

0

NATUR

Der findes ingen sjældne eller udryddelsestruede planter eller dyr indenfor lokalplanområdet.

−

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

0

NATUR

Der findes ingen økologiske forbindelser af
værdi indenfor området.

−

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

0

NATUR

Der findes ingen beskyttede naturtyper indenfor området.

0

NATUR

Planen vil ikke berøre bygge- og beskyttelseslinjer

−
−

Bygge- og beskyttelseslinjer

−

Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Planen behandler ikke dette emne

−

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

0

NATUR

Planen behandler ikke dette emne

−

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

0

NATUR

Ingen ændringer i forhold til eksisterende
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2. Befolkning og menneskers sundhed
− Sundhedsrisiko (inkl. mental sundhed) herunder støj, lugt, vibrationer, reflekser, skygge

0/+1

MILJØ

Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte arealanvendelse, hverken
internt i området eller i forhold til de omkringliggende arealer.
Hvis nyindretning af parken kan medføre forbedrede muligheder for rekreativ benyttelse, vil det
være positivt for sundheden.
Støjende arrangementer kan reguleres med miljøbeskyttelsesloven.

− Trafik

0

VEJ

Ingen væsentlige trafikale konsekvenser. Lokalplanen stiller krav om etablering af grønne kiler
m.v. i parkeringsarealet. Det er vigtigt, at det samtidig sikres, at pladsen udformes, således at den
ikke giver anledning til fremkommelighedsproblemer.

− Tilgængelighed (handicappede)

0

VEJ

Ingen påvirkning.

− Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0

VEJ

Ingen påvirkning.

− Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ
NATUR

Ingen påvirkning.

PLAN

Forud for udarbejdelsen af planerne er der gennemført en borger- og brugerinddragelsesproces
for udvikling af en del af Frederikshavn Midtby
med henblik på at udvikle attraktive og indbydende by- og boligmiljøer. I denne forbindelse er der
også arbejdet specifikt med udvikling af Rådhusparken.
Placeringen af det eksisterende parkeringsareal
langs Parallelvej virker som en barriere for områdets tilknytning til midtbyarealerne mod øst. For at
åbne parkområdet mod midtbyen omplaceres
parkeringsarealet fra at ligge langs områdets østgrænse til at være placeret længst mod nord.
Herved vil parkeringsarealet være placeret i
umiddelbar nærhed af ”Det Musiske Hus”. Samtidig åbnes der op for at parkeringsarealet i forbindelse med arrangementer kan anvendes til andre
aktiviteter, f.eks. afholdelse af friluftskoncerter
m.v. Parkeringsarealet udformes således at det
indeholder grønne kiler og rekreative elementer.

− Byernes funktion og bymiljø herunder 0/+1
bynatur

I forbindelse med borger- og brugerinddragelsesprocessen for området er der udarbejdet en dispositionsskitse for den fremtidige anvendelse af
arealerne. Dispositionsskitsen har dannet grundlag for udarbejdelsen af planforslagene.
Det vurderes at en realisering af planforslaget vil
kunne medvirke til en øget rekreativ nyttiggørelse
af Rådhusparken som rekreativt areal centralt
beliggende i Frederikshavn by. Det vurderes desuden at den ændrede placering af parkeringsarealet vil kunne have positiv effekt for driften af Det
Musiske Hus.
− Risiko for brand, eksplosioner, uheld 0
eller for ulykker og emissioner

MILJØ

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

0

MILJØ

Vurderes ikke at være tilfældet.

− Risiko for ulykker ved transport af
stoffer og materiale
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

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

Påvirkning

3. Jordbund
− Jordens overflade, anvendelighed
eller dyrkningsværdi

0

MILJØ

Stort set uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Eksisterende jordforurening

0/-1

MILJØ

Matr.nr. 519b er kortlagt på vidensniveau 1 iht.
Lov om forurenet jord på grund af ejendommens tidligere anvendelse som godsbaneareal.
Matr.nr. 531 er uafklaret iht. Lov om forurenet
jord, og indgår i Regionens igangværende
kortlægningsarbejde.
I forbindelse med indretning af faciliteter i området skal der ske en konkret vurdering i forhold til kortlægningen.

− Risiko for jordforurening

0

MILJØ

Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, udgør ikke risiko for jordforurening.

− Flytning af forventet potentielt forurenet jord

0/-1

MILJØ

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

− Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb

0

MILJØ

Der forventes ikke væsentlige ændringer i
spildevandsafledningen fra området.

− Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Der forventes ikke væsentlige ændringer i
spildevandsafledningen fra området.

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

0

MILJØ

Der forventes ingen ændringer i vandkvaliteten.

− Nedsivning

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Der forventes ingen væsentlig ændring i
grundvandsmængde eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Der forventes ikke væsentlige ændringer i
spildevandsafledningen fra området.

4. Vand
4.1 Overfladevand

4.2 Grundvand

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

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

Påvirkning

5. Luft
− Udledning til luften

0

MILJØ

Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, forventes ikke at give anledning til
særlige udledninger til luften.

− Luft- og støvgener

0

MILJØ

Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, forventes ikke at give anledning til
særlige udledninger til luften.

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

0

MILJØ

Der forventes ingen ændring i luftkvaliteten.

− Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Der forventes ingen ændring i nedbørskvaliteten.

0

MILJØ

Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse.
Det vurderes ikke at være nødvendigt med
særlige tilpasninger til forventede klimaændringer.

0/+1

PLAN

Planforslagene vurderes set i forhold til nuværende forhold at kunne medvirke til en øget
brug af arealerne til rekreative formål og fritidsaktiviteter.

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

7. Materielle goder
− Materielle goder (af almennyttig
karakter)

41

Bilag ● Forslag til Lokalplan FRE.O.15.09.01

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

Indvirkvirkning
+1: Positiv
0: Neutral
-1: Nega-

Påvirkning

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

0

PLAN

Planen behandler ikke dette emne.

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

0

NATUR

Ingen påvirkninger, idet planområdet er beliggende midt i Frederikshavn by

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

0

NATUR

Ingen påvirkninger, idet planområdet er beliggende midt i Frederikshavn by

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

0

PLAN

Arealerne er beliggende i den centrale midtby i
Frederikshavn

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

0

NATUR

Ingen påvirkninger

− Fredede områder

0

NATUR

Der findes ingen fredede områder indenfor planområdet

− Rumlig oplevelse

0

PLAN

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at den eksisterende træbeplantning i området kan fjernes i
det omfang træernes placering ikke harmonerer
med behovet for etablering af nye aktiviteter i
området, stianlæg, parkering, legepladser m.v.
Lokalplanen stiller samtidig krav om, at der skal
etableres ny beplantning, der sikrer, at der fortsat
både findes solbeskinnede arealer og arealer med
skygge i området. Den eksisterende træbeplantning i området er ca. 30-35 år gammel. Der vil
som følge heraf kunne være tale om en ændring
af den rumlige oplevelse. I takt med at den nye
beplantning vokser i højde, vil området antage en
ny rumlig dimension. Der er i den sydlige del af
området placeret en skulptur ”Vinden” af Freddy
Fraek. Denne skulptur er et væsentligt element i
den rumlige oplevelse af området set fra syd.
Hverken det gældende plangrundlag eller det
aktuelle planforslag forhindrer en fjernelse eller
flytning af skulpturen (der er dog ingen aktuelle
planer om at flytte skulpturen).
De ændringer, planforslaget giver mulighed for,
vurderes derfor ikke at være en væsentlig negativ
påvirkning af området.
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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

9. Kulturarv
− Kulturhistoriske helheder, samt
værdifulde spor eller enkeltelementer

0

PLAN

Den nuværende Rådhuspark blev etableret i
begyndelsen af 1980’erne efter at banegården
blev flyttet til dens nuværende placering i byen
og sporarealerne blev nedlagt. En del af Rådhusparken blev senere inddraget til bebyggelse i forbindelse med opførelsen af Det musiske
Hus i 2004.

− Fortidsminder

0

NATUR

Der er ikke registreret fortidsminder indenfor
planområdet

− Sten- og jorddiger

0

NATUR

Der er ingen sten- eller jorddiger indenfor
planområdet

NATUR

Ingen påvirkninger

− Kirkeomgivelser
− Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Ingen registreringer

− Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen registreringer

PLAN

Området indeholder ikke historiske bygninger.

PLAN

Ingen registreringer

− Historiske bygninger og mindesmærker
− Bevaringsværdige landskaber

0

Opsamling / Konklusion
Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af
de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket
væsentligt af planforslaget og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.
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VVM-anmeldelse af Etape 3 udvidelse af Skagen Havn
Over de senere år er Skagen Havn blevet udvidet med følgende to etaper.

›

1. etape af havnens udvidelse (2007) omfattede etablering af ca. 11 ha bagland ved sandopfyldning afgrænset med en stenkastning beliggende syd for
havnens ydermoler og vest for havnens indsejling (se Fig. 1).

›

2. etape af havnens udvidelse (2015) var en videreudbygning af 1. etape med
etablering et nyt havneafsnit (Ydrebassin) og en ny indsejling til havnen.
Projektet omfattede ca. 580 lbm kajanlæg, 1.100 m ny Sydmole og 145 m ny
Nordmole (se Fig. 1).

Skagen Havn ønsker at igangsætte Etape 3 af havnens udvidelse. Udvidelsen sker
ved opfyldning uden for den eksisterende havn beliggende øst for den nuværende
indsejling og syd for eksisterende Nordmole (se Fig. 1 og vedhæftede skitseforslag).

Figur 1
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Etapevis udvidelse af Skagen Havn.
Etape 3 udvidelsen er fremhævet med orange.
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Anmelders navn og adresse:
Skagen Havn
Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark
Kort beskrivelse af projektet
Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn omfatter:

›

Etablering af ca. 15,5 ha bagland ved opfyldning uden for den eksisterende
havn beliggende øst for den nuværende indsejling og syd for den eksisterende Nordmole.

›

Etablering af ca. 730 lbm kajanlæg.

›

Etablering af nye stenkastninger omkring det opfyldte område.

›

Fjernelse af den eksisterende ydermole.

›

Forlængelse af den under etape 2 udvidelsen etablerede Nordmole.

›

Uddybning til kote -9 m foran de nye kajanlæg.

Vejadgang til havneudvidelsen foregår via Strandpromenaden og Coasterkaj i den
eksisterende havns nordøstlige hjørne. Herudover vil der blive etableret en 10 m
bred adgangsvej, som anlægges langs den nye stenkastning.
Formålet med udvidelse er at imødekomme behovstilkendegivelser fra eksisterende virksomheder på havnen og eksterne virksomheder.
Skagen Havn oplever, at de nuværende virksomheder ved organisk vækst har behov for arealer til udvidelser et behov, som ikke kan opfyldes i den nuværende
havn.
Såfremt der kan stilles arealer og kajanlæg til rådighed, foreligger der tilkendegivelser fra hhv. fiskere og nye virksomheder om at etablere permanente og faste
basefaciliteter i Skagen. Disse behov kan ikke indpasses i den nuværende havn.
En mindre del af det nye areal i havneudvidelsen forudsættes reserveret til NanoLNG-anlæg og faciliteter for purging af gastanke.
Den fremtidige kaj skal kunne anvendes til mange formål (multi-purpose) og forberedes derfor for nyttelaster svarende til den nye Krydstogtskaj (Etape 2 anlagt
kajanlæg) og for modtagelse af de største skibe, som i dag kan gå ind i den østlige
del af havnen. Dvs. container, gods- og fiskefartøjer på op til 130-140 m længde
og dybgange på op imod 8,5 m.
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Forhold til VVM
Projektet er omfattet af Bekendtgørelse nr. 579 af 29/05/2013 om miljømæssig
vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM).
Ifølge bekendtgørelsen skal der udarbejdes en VVM-redegørelse inden der kan
gives tilladelse til projektet idet projektet er omfattet af bekendtgørelsens § 2 pkt.
1 "Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med
havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes af
fartøjer på over 1.350 tons".
Fredninger og internationale beskyttelsesområder
Skagen Havn ligger i nærheden af en række fredede områder og internationale
beskyttelsesområder.
Havnen grænser således op til to fredede områder mod nordøst: "Skagen Sønderstrand" og "Skagen Gren og omliggende vande". Umiddelbart sydvest for havnen
ligger desuden det fredede område "Damstederne".
Nord for Skagen ligger Natura 2000-område nr. 1 "Skagens Gren og Skagerrak",
og mod syd ligger Natura 2000-område nr. 2 " Råbjerg Mile og Hulsig Hede"
Vi vil kontakte jer i nærmeste fremtid med henblik på drøftelse af det videre forløb.
Med venlig hilsen

Claus Quist Nielsen

Anmeldelsen vedlægges:
›

Skitseforslag. Udvidelse af Skagen Havn - Etape 3.

Kopi til: Skagen Havn, Havnevagtvej 30, 9990 Skagen
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Formålet med med dette ideoplæg er at indkalde
idéer og forslag i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 4 og Planlovens §23c.
Idéer og forslag til VVM- og planlægningsarbejdet
skal være modtaget hos Frederikshavn Kommune
senest den xx. xxxxx 2016.

UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN - Etape 3
Frederikshavn Kommune og Trafik- og Byggestyrelsen indkalder ideer og forslag i forbindelse
med planlægningen for udvidelse af Skagen Havn. Den forestående planlægning vil omfatte
kommuneplantillæg og lokalplan samt VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Baggrund

Beskrivelse af projektet

Skagen Havn er i stadig udvikling, og er veletableret
inden for fiskeri, maritim service, gods, krydstogt og
bunkring.

Udvidelsen sker ved udfyldning uden for den eksisterende havn - øst for den nuværende indsejling og syd
for den eksisterende Nordmole.

Havneudvidelserne fra 2007 (etape 1) og 2015 (etape 2),
er realiseret, og de opfyldte landarealer er stort set
udnyttet eller reserveret. På grund af fortsat stor efterspørgsel ikke mindst blandt eksisterende kerneaktører på havnen, er der behov for at udvide kaj- og
landarealer med etape 3 i den østlige del af havnen.

Ved udvidelsen skabes op til ca. 730 lbm nyt kajanlæg
og op til ca. 15,5 ha nyt opfyldt areal - bagland til brug
for havnevirksomheder og vejanlæg.

Under arbejdet med udarbejdelsen af havnens Strategi
2020 udtrykte særligt fiskeindustrien og fiskerirelaterede virksomheder et stort behov for yderligere landareal. Det primære formål med den nye Havneudvidelse er derfor at imødekomme den efterspørgsel, der
er udtrykt indenfor havnens kerneområde på fiskeriet.

Ved etablering af udvidelsen vil havnens indsejling blive markeret af det eksisterende molehoved på Sydmolen og et nyt tilsvarende molehoved på den forlængede
ydre Nordmole. Indsejlingsbredden kan blive reduceret
fra 265 m til 220 m.

Udvidelsen vil konsolidere Skagen Havn og muliggøre
større og nye forretningsmuligheder for både havnen
og dens virksomheder og dermed skabe nye rammer
for havnens og byens fremtidige udvikling.

Foran det nye kajanlæg uddybes havnen til 9 meters
vanddybde.

På ydersiden etableres en ny stenkastning. Denne udføres efter samme princip som Etape 1 udvidelsen fra
2007, men med splashzone og eventuel bølgeskærm bag
stenkastningen for at reducere overskyl på baglandet.
Figur 1

Kort over den etapevise udvidelse af Skagen Havn.

Kommune- og lokalplanlægning
Skagen Havn er i Kommuneplan 2015 for Frederikshavn Kommune udpeget som højt prioriteret erhvervshavn.
Udvidelsesarealet for Etape 3 er idag delvist omfattet af kommuneplanramme SKA.H.01.09, hvor der kan
etableres virksomheder inden for virksomhedsklasse
4-8, som skal kunne anvendes til f.eks.:
•
•
•

•

Industri- og større værkstedsvirksomhed
Handels- og lagervirksomhed
Transport- og speditionsvirksomhed med tilknytning til havnen samt administration i tilknytning
hertil
Der må etableres moler.

Som grundlag for at realisere projektet, er Frederikshavn Kommune indstillet på at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for Etape 3. I den forbindelse fastlægges de nærmere anvendelses- og udnyttelsesbestemmelser for udvidelsesområdet.

VVM og Miljøvurdering
Havneudvidelsen er et VVM-pligtigt anlæg, det vil sige at der skal udarbejdes en Vurdering af Virkningerne
på Miljøet i en VVM-redegørelse. Trafik- og Byggestyrelsen er myndighed for søterritoriet, mens Frederikshavn Kommune er myndighed på land.

Figur 2

Frederikshavn Kommune skal endvidere gennemføre en miljøvurdering af lokalplanforslag og kommuneplantillæg iht. Lov om miljøvurdering af planer og
programmer.
Frederikshavn Kommune og Trafik- og Byggestyrelsen
har besluttet at udarbejde en fælles VVM- og miljørapport i parallelle processer.
Formålet med VVM-redegørelsen og miljøvurdering
af planforslagene er, at alle væsentlige miljøforhold i
forbindelse med et projekt eller en plan er belyst, så
der tilvejebringes det bedst mulige grundlag at træffe
beslutning ud fra.
I VVM og Miljørapport vil der være en beskrivelse af det
konkrete projekts kort- og langsigtede virkninger på
miljøet, dvs. anlægs- og driftsfasen. Hvis der påvises
væsentlige miljøpåvirkninger vil der blive anvist foranstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere
for miljømæssige konsekvenser af projektet. Endvidere sammenholdes vurderingerne med 0-alternativet,
dvs. de eksisterende forhold.
Der vil være særlig opmærksomhed på havneudvidelsens nærhed til internationale naturområder, beskyttet flora og fauna, samt fredningsinteresser. Derudover vil forholdet til landskabelige og rekreative interesser blive vurderet, sammen med en lang række
andre forhold.

Skitse af Etape 3 udvidelsen i sammenhæng med den eksisterende havn.

Indkaldelse af forslag, idéer og synspunkter

Yderligere oplysninger
- kan fås ved henvendelse til

Idéer og forslag til VVM- og planlægningsarbejdet skal
være modtaget hos Frederikshavn Kommune senest
den xx. xxxxx 2016. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Lars Enevoldsen
Telefon: 98 45 63 75
E-mail: tf@frederikshavn.dk
Trafik- og Byggestyrelsen
Jens Hork
Telefon xx xx xx xx
E-mail: hork@tbst.dk

Eller e-mail: tf@frederikshavn.dk

Den videre proces
Første led i planlægningsprocessen er denne debatfolder. Senere i forløbet vil VVM-redegørelse/miljørapport
blive fremlagt sammen med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i en ny offentlighedsperiode, som
bliver af mindst otte ugers varighed.
Her bliver der igen mulighed for at sende bemærkninger og indsigelser til Frederikshavn Kommune og Trafik- og Byggestyrelsen.

FAKTA
Hvad er VVM?
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkningen på Miljøet. Formålet med VVM-redegørelsen er at give
det bedst mulige grundlag for den offentlige debat og for den endelige beslutning om projektet. VVM-redegørelsen skal undersøge, beskrive og vurdere projektets direkte og indirekte virkninger på mennesker,
fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv, samt samspillet
mellem ovennævnte faktorer. VVM-redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative påvirkninger.

Hvad er miljøvurdering?
Frederikshavn Kommune skal udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for den planlagte udvidelse af
havnen. Planforslagene skal miljøvurderes i henhold til loven om miljøvurdering af planer og programmer og resultatet skal afrapporteres i en miljørapport.

Koordineret VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er stor grad af overlap i kravene til indholdet i en VVM-redegørelse for selve havneudvidelsen og i
kravene til indholdet i miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelsen.
Derfor har Frederikshavn Kommune og Trafik- og Byggstyrelsen besluttet at gennemføre de administrative processer parallelt og rapportere resultaterne i en samlet rapport, der opfylder kravene til VVM-redegørelse og kravene til en miljøvurdering.
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Ansøgning om igangsætning af planlægning for ejendommen matr. nr. 110fe Bangsbo Frederikshavn
Jorder, beliggende Højrupsvej 23, 9900 Frederikshavn til boligformål
Landinspektørfirmaet LE34 fremsender hermed på vegne af Arne Andersen Vrå A/S ansøgning om igangsætning af
planlægning for ejendommen matr. nr. 110fe Bangsbo, Frederikshavn Jorder til boligformål. Ejendommen er beliggende
Højrupsvej 23, Frederikshavn. Der er vedlagt oversigtskort, der viser forslag til lokalplanplanområdets afgrænsning.
Arne Andersen ejer ejendommen matr. nr. 110fe Bangsbo, Frederikshavn Jorder, som er beliggende i den sydlige del af
Frederikshavn. Ejendommen udgør ifølge BBR et areal på 3572 m² og på arealet findes mod nord, ud til Højrupsvej, en
parcelhusbebyggelse opført i 1965. Mod syd findes en erhvervsbebyggelse, der af ejer benyttes til værksted, lager o. lign.
Det forudsættes for planens gennemførelse, at parcelhusbebyggelsen bevares, mens den resterede erhvervsbebyggelse
nedrives.
Lokalplanområdet afgrænses af Højrupsvej mod nord og Anholtvej mod syd. Nord for Højrupsvej finder man en blanding
af etageboliger, rækkehusboligbebyggelse og åben-lav boligbebyggelse. Ejendommene syd for Anholtvej anvendes til en
blanding af bolig- og erhvervsformål.
På naboejendommen mod vest holder virksomheden AHL SUND Holding Aps til huse og længere mod vest finder man en
række andre erhvervsvirksomheder, f.eks. bilsynhal. betonstøberi, lagerhaller, værksted osv. En lokalplan må ikke
udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, medmindre planen med bestemmelser om etablering af
afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15a. Det skal sikres, at
boligerne indenfor planområdet ikke belastes med et støjniveau, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder. Erhvervsejendommene i området er allerede i dag begrænset i deres
anvendelse og udvidelsesmuligheder pga. deres nære placering ift. de omkringliggende boliger og det vurderes på
baggrund heraf, at der kan etableres yderligere 2 etageejendomme indenfor planområdet. Der vil i planlægningen
foretages en nærmere vurdering og tages stilling til, om der skal foretages særlige afbødende foranstaltninger for at sikre,
at de vejledende grænseværdier kan overholdes.
I 2010 vedtog Frederikshavn Byråd lokalplan FRE.B.11.27.01, der muliggjorde opførelse af Senhjerneskadecenteret og en
række boliger i tilknytning. Centeret blev opført i 2012 på arealerne umiddelbart øst for Højrupsvej 23. Lokalplanen
muliggjorde desuden opførelse af 3 etageejendomme i den nordlige del af planområdet, delområde II, beliggende ud mod
Højrupsvej. Disse etageejendomme er endnu ikke opført, men projektering af projektet er under udarbejdelse.
Bygherre ønsker nu mulighed for at opføre 2 etageejendomme i 2 etager på ejendommen matr. nr. 110fe Bangsbo,
Frederikshavn Jorder. Ejendommene skal rumme i alt 14 boliger med et samlet bruttoetageareal på ca. 1.363 m².
Herudover ønskes parcelhuset mod nord bevaret. Den nye bebyggelse ønskes opført tilsvarende de, som lokalplan
FRE.B.11.27.01 giver mulighed for indenfor planens delområde II. Principperne fra lokalplan FRE.B.11.27.01, delområde II
ønskes videreført i ny lokalplan for området for at sikre en sammenhæng i området. Herunder mulighed for opførelse af
ny bebyggelse i 2 etager, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 45 for
Landinspektørfirmaet LE34 A/S | Medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening | DS/EN ISO 9001 Certificeret
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den enkelte ejendom. Også principper for materialevalg og udseende videreføres fra lokalplan FRE.B.11.27.01. Der
henvises desuden til vedlagte illustrationer, der viser et eksempel på, hvordan ny bebyggelse tænkes opført.
Arealet foreslås disponeret således, at det eksisterende parcelhus mod nord bevares og fortsat sikres vejadgang fra
Højrupsvej.
Mod syd etableres vejadgang til ny bebyggelse fra Anholtvej. Bebyggelsen opføres som vist på dispositionsskitsen vedlagt
denne ansøgning. I tilknytning til bebyggelsen etableres de nødvendige parkeringsarealer. På dispositionsskitsen er vist 14
parkeringspladser, dvs. 1 p-plads pr. etagebolig, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer.
Med en bebyggelsesprocent på ca. 42 pct. sikres plads til, at der kan etableres grønne opholdsarealer i tilknytning til
bebyggelsen, jf. dispositionsskitsen.
Ejendommen matr. nr. 110fe Bangsbo, Frederikshavn Jorder er beliggende indenfor rammeområde FRE.B.11.27 og er
udlagt til boligformål. Rammen giver mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 8,5
meter. Dog gives kun mulighed for bebyggelse i 1,5 etage. Det forudsættes derfor, at der sideløbende med lokalplanen
udarbejdes et kommuneplantillæg, der sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.
Opførelse af yderligere 2 etageejendomme i området - og tilsvarende de, som er planlagt for på arealet matr. nr. 110fn
Bangsbo, Frederikshavn Jorder, vil skabe en god sammenhæng og et kvalitetsløft til området.
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
LE34

Louise Rom Weikert
Bilag:
Oversigtskort – forslag til lokalplanområdets afgrænsning
Illustrationer – ny bebyggelse
Arealoversigt og dispositionsskitse, dateret den 08.03.2016
Screeningsnotat

Landinspektørfirmaet LE34 A/S | Medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening | DS/EN ISO 9001 Certificeret

Side 2 af 2

Relateret document 2/5

Dokument Navn:

Oversigtskort med nyt
lokalplanområde.pdf

Dokument Titel:

Oversigtskort med nyt
lokalplanområde

Dokument ID:

1321367

Relateret document 3/5

Dokument Navn:

Illustration af området.pdf

Dokument Titel:

Illustration af området

Dokument ID:

1321369

Relateret document 4/5

Dokument Navn:

Illustration af
etageejendom.pdf

Dokument Titel:

Illustration af etageejendom

Dokument ID:

1321368

Relateret document 5/5

Dokument Navn:

Arealoversigt og
dispositionsskitse.pdf

Dokument Titel:

Arealoversigt og
dispositionsskitse

Dokument ID:

1318200

Bilagsforside
Dokument Navn:

Kommunale indberetninger - virksomhed og landbrug
2015.pdf

Dokument Titel:

Kommunale indberetninger - virksomhed og landbrug 2015

Dokument ID:

1309995

Placering:

Geosager/Indberetning af Miljøtilsyn 2015/Dokumenter

Dagsordens titel

Miljøtilsyn 2015 for industri og landbrug

Dagsordenspunkt nr

8

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Del 1/3. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i
2015, for perioden 1. jan. – 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013)
kapitel 4.
Kommunenavn
Frederikshavn Kommune
Kommunens bemærkninger til de indberettede oplysninger (max 1500 tegn)
Det fremgår, at kommunen har opfyldt tilsynsforpligtigelsen for 2015
Kommunens kontaktperson, e-mail og telefonnummer vedr. skemaet
Industrivirksomheder Birthe Sloth, bisl@Frederikshavn.dk Tlf. 98 45 63 53 Husdyrbrug Ib Møller Nielsen, ibni@Frederikshavn.dk Tlf. 98 45 53 55
Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.
Kategorier

Antal godkendte
virksomheder ved
tilsynsårets begyndelse
(pr. 1. januar)

Antal godkendelser, Opkrævet
tilladelser eller
brugerbetaling i
anmeldelser i
kr.
tilsynsåret

Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomheder (IED)

8

0

1543.00

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomheder (ekskl. dambrug I202)

106

8

110205.00

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomheder, (kun liste pkt. I202)

1

0

617

Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug (IED). (Omfatter også husdyrbrug, der har en gældende
godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, men som i faktisk forstand
overstiger en af stipladsgrænserne efter § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

21

2

23831.00

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til
husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1 (IED) (Sohold)

7

1

10372.00

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til

5

0

0.00

husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 2 (IED) (Slagtesvin)
Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til
husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 3 (IED) (Fjerkræ)

1

1

13459.00

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1 (IED)
(Sohold)

2

0

0.00

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 2 (IED)
(Slagtesvin)

0

0

0.00

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 3 (IED)
(Fjerkræ)

0

0

0.00

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er
omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(Ikke IED)

4

0

0.00

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til
husdyrbrug, der ikke er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED)

14

2

20004.00

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3
(Ikke IED)

4

0

0.00

Godkendelse efter § 11, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

18

1

6668.00

Tillægsgodkendelse efter § 11, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug

2

2

10866.00

Tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

54

3

6668.00

Godkendelse efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

11

1

1235.00

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 (eller tidligere § 15)

0

1

0.00

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7

99

12

0.00

Del 2/3. Skema 2. Indberetning af tilsynsindsatsen jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 1,2 og
9.
Årlige mål
for
tilsynsindsatsen

Tilsyn

Mindst 40
% af
virksomhed
er og
husdyrbrug
får et tilsyn
hvert år.
(kategori 1
(1a+1b
virksomhed
er og
husdyrbrug)

Virksomheder
anlæg eller
indretninger
omfattet af bilag
1 til
bekendtgørelse
om godkendelse
af
listevirksomhed
er
Virksomheder
anlæg eller
indretninger

Er tilsyns
Antal
målet
basistilsy
opfyldt
n
(summen af
antal
besøgte
virksomhed
er og
husdyrbrug
i hhv.
kategori 1
og kat 2) /
sum af antal
virksomhed
er skal være
≥ hhv. 40 %
eller 25
%)(1)

Antal
virksomhed
er i alt ved
tilsynsårets
afslutning
(31. dec.)

Antal
virksomhede
r som har
fået
minimum ét
fysisk tilsyn
(antal
besøgte
virksomhede
r)

8

1

1

0

0

0

29480

0

106

35

30

5

0

0

105420

0

Antal
Antal
prioritered kampagn
e tilsyn
e tilsyn
ekskl.
kampagne
- tilsyn

Anta Opkrævet
l
brugerbetali
tilsy ng i kr.
n
efter
§7

Opkrævet
brugerbetalin
g, til fremmed
tjenesteydelse
r i kr.

Antal
mark
stakk
e

omfattet af bilag
2 til
bekendtgørelse
om godkendelse
af
listevirksomhed
er (ekskl.
dambrug I202)
Husdyrbrug,
som er omfattet
af § 12, stk. 1,
nr. 1-3, i lov om
miljøgodkendels
e m.v. af
husdyrbrug.
(IED)

30

21

8

13

0

0

32476

0

0

Husdyrbrug,
som er
godkendt efter §
33 i lov om
miljøbeskyttelse
, og som ikke er
omfattet af § 12,
stk. 1, nr. 1-3, i
lov om
miljøgodkendels
e mv. af
husdyrbrug
(Ikke IED)

9

6

1

5

0

1

12503

0

0

Husdyrbrug,
som er
godkendt efter §
12, stk. 2 eller 3,
i lov om
miljøgodkendels

16

13

4

9

0

0

28246

0

0

e m.v. af
husdyrbrug
(Ikke IED)
Husdyrbrug,
som er
godkendt efter §
11, stk. 2 eller 3,
i lov om
miljøgodkendels
e m.v. af
husdyrbrug

19

9

188

85

Virksomheder
der er optaget
på bilag 1 til
bekendtgørelse
om
brugerbetaling
for godkendelse
og tilsyn efter
lov om
miljøbeskyttelse
og lov om
godkendelse
mv. af
husdyrbrug.

138

Virksomheder
omfattet af
branchebekendt
- gørelsen om
autoværksteder
Virksomheder
omfattet af
branchebekendt

Samlet indsats (automatisk)
Mindst 25
% af
virksomhed
er og
husdyrbrug
får et tilsyn
hvert år.
(kategori 2
virksomhed
er og
husdyrbrug)

1

6

2

1

13737

0

25

15

10

0

0

40901

0

84

22

5

11

10

0

33802

0

2

1

0

1

0

0

925

0

45

0

- gørelsen om
renserier
Husdyrbrug,
som har en
tilladelse efter §
10 i lov om
miljøgodkendels
e m.v. af
husdyrbrug

54

16

16

0

0

0

0

0

0

Virksomheder,
som er omfattet
af
bekendtgørelse
om
pelsdyrfarme,
og som har
mere end 3 DE
og højst 25 DE

17

5

0

5

0

0

5094

0

0

Virksomheder,
som er omfattet
af
bekendtgørelse
om
pelsdyrfarme,
og som har
mere end 25 DE
og højst 250 DE

62

27

6

21

15

10

33340

0

0

Øvrige
husdyrbrug,
som har mere
end 3 DE

123

76

59

17

0

1

48115

0

2

Arealer, som er
godkendt efter §
16 i lov om

13

1

0

0

1

0

0

0

miljøgodkendels
e m.v. af
husdyrbrug
Samlet indsats (automatisk)

493

173

Virksomheder omfattet af
bilag 2 til bekendtgørelse om
godkendelse af
listevirksomheder, kun liste
pkt. Dambrug I202. (4)

1

1

35

Antal virksomheder ved tilsynsårets
afslutning (31/12)
Andre virksomheder og
anlæg omfatter § 42 –
virksomheder(2)
Vindmøller(3)
Øvrige Landbrug (4)

1

Antal
øvrige
tilsyn

1200

30

83

0

1258

7

0

0

0

4475

Antal
Opkrævet brugerbetaling i kr.
markstakk
e

0
0

(1) - For perioden 1. januar til 31. december 2015 er tilsynsmålet henholdsvis 40 og 25 %
(2) - Virksomheder som er omfattet af kap. 4, men er undtaget risikovurderingen – og ikke indgår i de årlige tilsynsmål
(3) - Virksomheder som er omfattet af kap. 4, men er undtaget risikovurderingen – og ikke indgår i de årlige tilsynsmål
(4) - Tilsynshyppigheden for dambrug (I202) er reguleret efter dambrugsbekendtgørelsen.

0

Del 3/3. Skema 3. Indberetning af håndhævelser jf. § 12, stk. 1, nr. 5, jf. tilsynsbekendtgørelsen.
Henstillinger

Indskærpelser

Forbud

Påbud

Politianmeldelser

Selvhjælpshandlinger

Virksomheder anlæg
eller indretninger
omfattet af bilag 1 til
bekendtgørelse om
godkendelse af
listevirksomheder

0

0

0

0

0

0

Virksomheder anlæg
eller indretninger
omfattet af bilag 2 til
bekendtgørelse om
godkendelse af
listevirksomheder ekskl.
dambrug I202.

1

0

0

0

0

0

Virksomheder omfattet
af bilag 2 til
bekendtgørelse om
godkendelse af
listevirksomheder, kun
liste pkt. dambrug I202

0

0

0

0

0

0

Virksomheder der er
optaget på bilag 1 til
bekendtgørelse om
brugerbetaling for
godkendelse og tilsyn
efter lov om
miljøbeskyttelse og lov
om godkendelse mv. af
husdyrbrug.

1

3

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er
omfattet af § 12, stk. 1,

3

2

0

0

0

0

nr. 1, i lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug (Sohold).
Husdyrbrug, som er
omfattet af § 12, stk. 1,
nr. 2, i lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug
(Slagtesvin).

0

1

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er
omfattet af § 12, stk. 1,
nr. 3, i lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug
(Fjerkræ).

0

0

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er
godkendt efter § 33 i lov
om miljøbeskyttelse, og
som ikke er omfattet af
§ 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov
om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug

3

0

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er
godkendt efter § 12, stk.
2 eller 3, i lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug

6

7

2

1

0

0

Husdyrbrug, som er
godkendt efter § 11, stk.
2 eller 3, i lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug

2

7

0

0

0

0

Virksomheder omfattet
af

0

2

0

0

0

0

branchebekendtgørelse
n om autoværksteder
Virksomheder omfattet
af
branchebekendtgørelse
n om renserier

0

0

0

0

0

0

Andre virksomheder og
anlæg omfattet § 42virksomheder samt
vindmøller.

30

0

0

0

0

0

Husdyrbrug, som har
en tilladelse efter § 10 i
lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug

7

11

1

0

0

0

Landbrug, som er
godkendt efter § 16 i lov
om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug

0

0

0

0

0

0

Virksomheder, som er
omfattet af
bekendtgørelse om
pelsdyrfarme, og som
har mere end 3 DE og
højst 25 DE

4

4

0

0

0

0

Virksomheder, som er
omfattet af
bekendtgørelse om
pelsdyrfarme, og som
har mere end 25 DE og
højst 250 DE

7

15

0

0

0

0

Øvrige husdyrbrug,
som har mere end 3 DE

24

43

3

2

0

0

Øvrige landbrug

0

0

0

0

0

0
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Til
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Emne:
FKO-6425 Grønholt Skydebaner - Tilbagemelding på brev af 14. marts 2016
fra naboer
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fremsender hermed en tilbagemelding på
brev af 14. marts 2016 fra naboer til Grønholt Skydebaner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Frederikshavn Kommune og naboer til
Grønholt Skydebaner havde den 14. marts 2016 et møde angående støjgenerne
fra Grønholt Skydebaner.

Dato: 19. april 2016
Sagsnr.: 2016/003494
Dok.nr.: 127491
Tillæg: Ingen
Bilag: 1
Sagsbeh.: FES-MINA02
Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

På mødet udleverede naboer et brev, hvori det blandt andet anmodes om, at der
foretages en opmåling af de hårde materialer, som er blevet anvendt på Grønholt
Skydebane siden 2007.

Tlf.: 728 13000
Fax: 728 13005
E-mail: fes@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har vurderet forslaget fra naboerne, og
har i den forbindelse inddraget støjekspertise fra Sweco.

EAN: 5798000201286
CVR: 16 28 71 80

Sweco oplyser, at en opmåling af de materialer, som angivet i brevet, og efterfølgende opsummering til et samlet antal kvadratmeter ikke vil kunne anvendes til
støjmæssig vurdering, idet det er den enkelte vinkels overflades placering og
vinkel, der er afgørende for eventuelle bidrag til støjrefleksioner. Overfladerne
bidrager ikke som en samlet overflade til støjudsendelsen, men bidrager enkeltvis
og uafhængig af hinanden til støjudsendelsen.

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: 728 13141
E-mail: fes-mina02@mil.dk

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil gerne foretage en gennemgang af
Grønholt Skydebaner sammen med naboerne. På denne gennemgang vil Sweco
deltage med støjmæssig ekspertise. På gennemgangen kan Sweco besvare
spørgsmål om skydebanens indretning set i forhold til støjvurderingen. Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse vil ved gennemgangen være opmærksom på forhold, der kan reducere støjgenerne.
Endvidere vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gerne kontaktes af naboer,
når der er støjmæssige gener. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil analysere ved de specifikke situationer, om der er specielle aktiviteter eller særlige vejr-
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forhold, der øger støjgenerne og hvis muligt aflægge et besøg. I disse tilfælde må
naboerne gerne kontakte Henrik Willum på mobil nr. 4138 3245 eller Kristina
Kvist Skovgaard Lauritzen på mobil nr. 4177 9481.
Ved øvrige spørgsmål rettes kontakt til Henriette Charlotte Nikolajsen på mail
FES-MINA02@mil.dk eller mobil nr. 7231 4228.

Med venlig hilsen

METTE MARIE MYGIND
civilingeniør
Chef for Miljø- og Natursektionen

Bilag:
Brev af 14. marts 2016 fra naboer til Grønholt Skydebane.

Intern fordeling:
KTP-PRODUKTIONSAFDELINGEN; KTP-PROJEKTAFDELINGEN; CHPD;
CHDOFRH; CHKDS; KDS03; CHRA; CHMINA; MINA02; MINA06.
Sagsnr.: 2016/003494
Dok.nr.: 127491
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Grønholt, 17.maj 2016
Center for Teknik- & Miljø
Frederikshavn Kommune
Att. Jesper Ø. Christensen

Tilbagemelding på CTM’s mail af 21.april vedr. svar fra Forsvarministeriets Ejendomsstyrelse(FES) efter
mødet mellem FES og repr. for os naboer den 14.marts 2016 vedr. støjgener fra Grønholt Skydebaner.
Kære Jesper
Tak for den fremsendte svarskrivelse fra FES på vores skrivelse til dem af 14.marts og mødet samme dag. Vi
har nu drøftet svaret og sender hermed vores kommentarer og bemærkninger, som du opfordrer os til.
Med hensyn til vores forslag/ønske om en opmåling af alle de anvendte hårde materialer/overflader, som
er blevet anvendt ved ombygning af banerne i 2007/08 og siden, skal vi bemærke, at vi ikke har givet udtryk
for, ”at det samlede antal kvadratmeter vil kunne anvendes til en støjmæssig vurdering”. Det vi fremfører
er ønsket om at få sat objektive mål på anvendelsen af hårde materialer. Hvis en opmåling vil vise at der er
anvendt flere hundrede kvadratmeter – hvilket vi skønsmæssigt vurderer er tilfældet – så vil der med
henvisning til Miljøministeriets Vejledning om beregning af støj fra skydebaner – være belæg for en konkret
vurdering af de enkelte fladers negative bidrag til støjrefleksion fra banen.
Derfor fastholder vi ønsket om opmålingen.
FES foreslår i deres brev, at de arrangerer en gennemgang af Grønholt Skydebaner sammen med os naboer,
hvor man samtidig vil besvare spørgsmål om indretning i forhold til støjvurderingen. For det første har vi
tidligere tidligere haft en fælles besigtigelse af banen. Og for det andet har vi svært ved at tro på at en
gennemgang alene reducerer støjen med så meget som en decibel.
Hvis vi skal give tilsagn om medvirken til den foreslåede gennemgang, forudsætter det, at FES forinden
konkretiserer, hvad det reelt betyder, når de skriver: ”Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil ved
gennemgangen være opmærksom på forhold, der kan reducere støjgenerne.”
FES giver endelig udtryk for, at de gerne vil kontaktes af os naboer, når der er støjmæssige gener. Det vil vi
gerne gøre i lighed med, hvad vi tidligere har gjort til miljøforvaltningen. Vi foreslå, at vi udover de oplyste
mobilnumre også sender sms til dit mobilnummer.
For en ordens skyld vil vi gøre opmærksom på, at vi med ovenstående bemærkninger ikke ophæver vores
krav til PMU om en egentlig støjmåling. Vi skal derfor anmode om en tilkendegivelse fra PMU, hvordan
udvalget forholder sig til FES’s tilbagemelding og vores kommentarer/bemærkninger.
Med venlig hilsen
Britta Olsen
Understedvej 38,
9900 Frederikshavn
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5. Grønholt Skydebaner – status supplerende
støjdæmping
Åben
Sagsfremstilling
Siden 2008 har naboerne omkring Grønholt Skydebaner klaget over støjgener fra
skydeaktiviteterne på banerne, og sagen har gentagne gange været behandlet af Planog Miljøudvalget.

Sagsnr: 08/362
Forvaltning: CTM
Sbh:jecr
Besl. komp:PMU

I december 2011 besluttede PMU at afvise naboernes klage med henvisning til at
Forsvarets dokumentation viser, at støjbelastningen fra skydebanerne ikke overskrider
den fastsatte støjgrænse i miljøgodkendelsen. PMU forudsatte i forbindelse med
afvisningen af klagen, at der blev indledt et tættere samarbejde mellem forsvar, naboer
og kommune. Samarbejdet udmøntede sig i, at der i 2012 og 2013 blev gennemført en
række møder mellem parterne, herunder supplerende undersøgelser og i september
2013 ny beregning af støjbelastningen fra skydebanerne.
Den nye støjberegning belyste flere scenarier end den tidligere beregning, og forholder
sig i større omfang til naboernes kritikpunkter, vedr. terræn, refleksion, bundforhold m.v.
Beregningsrapporten blev præsenteret af FBE og deres støjrådgiver (Grontmij/Acoustica)
for naboernes repræsentant – 31. januar 2014. Resultatet af beregningerne viser mindre
overskridelse af grænseværdien ved skydninger på de korte distancer (0 – 50 meter),
men resultatet ligger indenfor beregningens usikkerhed. Forsvarets foreslår alligevel, at
der gennemføres støjdæmpende tiltag i form af yderligere støjskærme omkring
kortdistancebanen, idet Forsvaret i den konkrete sag,har valgt at lade usikkerheden på
beregningsresultatet komme naboerne til gode.
Det er støjen fra skydning på kortdistance, der giver anledning til de højeste støjniveauer.
Naboernes repræsentant tilkendegav ved mødet i januar 2014, at det stemmer overens
med deres opfattelse og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at naboerne er glade
for, at FBE vil udføre ydereligere støjreducerende tiltag. Naboerne er dog fortsat
bekymrede for om effekten er tilstrækkelig, og er af den opfattelse, at der bør foretages
en støjmåling, idet man er kritisk i forhold til om støjberegningen giver et korrekt billede af
støjen fra banerne.
I henhold til den gældende miljøgodkendelse for Grønholt Skydebaner af 27. juni 1997,
punkt 1.6, er Forsvaret forpligtiget til at dokumenterer overholdelsens af godkendelsens
vilkår, herunder at gennemføre støjberegninger eller støjmålinger i overensstemmelse
med Miljøstyrelsens vejledning 2/1995 om ”Beregning og måling af støj fra skydebaner”.
Plan- & Miljøudvalget tiltrådte 1. september 2014 forvaltningens indstilling om
afvisningen af naboernes klage, som følge af den gennemførte støjberegning i sep.
2013, men udvalget ønskede en nærmere redegørelse, når de supplerende
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støjdæmpende foranstaltninger var gennemført.
Forsvaret har i brev af 9. oktober 2015 meddelt, at de supplerende støjdæmpende
foranstaltninger stod færdige den 3. marts 2015 og at støjniveauet fra skydebanen
hermed er sænket 3 dB fra 78 dB til 75 dB (svarende til støjgrænsen i
miljøgodkendelsen)
Naboerne har i brev af 20. august 2015 tilkendegivet, at man ikke har oplevet nogen
reducerende effekt som følge af de gennemførte støjbegrænsende tiltag.
Naboerne fastholder derfor deres ønske om en støjmåling, idet de fortsat ikke har tillid til
de forudsætninger, som danner grundlag for de gennemførte støj beregninger.
Den fremlagte støjberegning fra september 2013 dokumenterer, at Grønholt skydebaner
drives inden for miljøgodkendelsens rammer og det er CTM’s opfattelse at der ikke i
miljøgodkendelsen er grundlag for at stille yderligere krav om dokumentation herunder
krav om støjmåling.
Miljøstyrelsen anfører i vejledning 1/1995, at støjbelastningen som altovervejende
hovedregel skal bestemmes ved beregninger, og kun i særlige tilfælde skal der foretages
støjmålinger f.eks. hvor der er væsentlig tvivl om virkningen af en bevoksning, ved
forekomsten af en betydende refleksion (dvs. at reflekteret lyd er kraftigere end direkte
lyd) og ved komplicerede terrænforhold.
Støjberegning er gennemført af Grontmij/Acoustica der er akkrediteret af Miljøstyrelsens
referencelaboratorium til beregning og måling af støj fra skydebaner. Grontmij/Acoustica
har endvidere deltaget i en række af samarbejdsmøderne mellem naboer, forsvar og
kommune og har foretaget de supplerende undersøgelser der blev gennemført i samme
periode på banen og ved de nærmeste naboer. I forbindelse med undersøgelserne har
der været opmærksomhed på betydningen af bevoksning, refleksion og terrænforhold og
Grontmij/Acoustica har fastholdt, at de særlige omstændigheder, der tilsiger, at en
støjmåling bør foretages, ikke foreligger ved Grønholt Skydebane.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
1. fastholder afvisningen af naboernes klage med henvisning til at støjberegning fra
Grontmij/Acoustica dokumenterer, at støjen fra Grønholt Skydebaner ikke
overskrider den fastsatte støjgrænse i miljøgodkendelsen
2. meddeler naboerne, at der ikke i miljøgodkendelsen er grundlag for at stille
yderligere krav om dokumentation herunder krav om støjmåling.
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Beslutning
Sagen genoptages efter dialog med parterne.
Bilag
Brev fra naboer til Grønholt Skydebaner – 20. august 2015
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