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1 (Åben) Forslag til lokalplan FRE.E.12.18.01, Erhvervsområde ved
Søndergade/Carl Bruuns Vej
Sags ID: GEO-2015-21247
Sagsbehandler: Lars Enevoldsen
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
I forlængelse af udvalgets beslutning den 3. marts 2015 om at igangsætte udarbejdelsen
af forslag til ny lokalplan for området ved Carl Bruuns Vej/Søndergade foreligger der ny
forslag til lokalplan.
Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at sikre mulighed for, at lokalplanområdet kan
anvendes til etablering af bilsalg/udstilling og autoreparation. Lokalplanområdet har
tidligere været bebygget med parcelhusbebyggelse, men denne bebyggelse er i dag
nedrevet.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at planforslagene
sendes i offentlig debat i 8 uger.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag

-

Lokalplan FRE.E.12.18.01 (1417876 - GEO-2015-21247)
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2 (Åben) Forslag til lokalplan FRE.F.10.21.03 Nordstrand hotellejligheder
Sags ID: GEO-2016-00493
Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 1. marts 2016 om at igangsætte
udarbejdelse af et lokalplanforslag for realisering af et projekt omfattende opførelse af
hotellejligheder på areal beliggende nord for Nordstrand Camping i Frederikshavn,
foreligger nu et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget lægger op til at muliggøre opførelse af 42 hotellejligheder som
fritliggende dobbelthuse i én etage med en maksimal højde på 7,0 meter. Hoteldriften
skal ske således, at den eksisterende reception på campingpladsen også skal fungere
som reception og nøgleudlevering for hotellejligheder. Campingpladsens funktioner som
vandland og funcenter skal ligeledes servicere hotellejlighedernes gæster.
Lokalplanområdet er tidligere lokalplanlagt med henblik på en udvidelse af
campingpladsen, og er i kommuneplanrammerne udlagt som rekreativt område, der kan
anvendes til rekreative anlæg, ferie- og fritidsanlæg med tilhørende overnatningsanlæg,
kursus- og kongrescenter samt campering.
Der er gennemført en miljøscreening af forslaget, der viser, at der ikke er nogle af de
undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive påvirket af planforslaget, og der skal
derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at lokalplanforslaget sendes i offentlig debat.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag




Lokalplan FRE.F.10.21.03 (1426401 - GEO-2016-00493)
Dagsordenpunkt PMU 01.03.2016 (1426153 - GEO-2016-00493)
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3 (Åben) Forslag til lokalplan for Lille Skagen
Sags ID: GEO-2016-00644
Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard
Ansvarligt center: Plan
Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Fagcenteret har i samarbejde med bygherre udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan
SKA.BF.06.02.02 for ”Lille Skagen” – Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej samt
kommuneplantillæg nr. 15.33.
Lokalplanen omfatter den nu nedlagte Hedebo Skolens arealer. Der blev i 2015
udarbejdet en rammelokalplan for området, som åbnede op for anvendelse til turisme-,
ferie- og fritidsformål f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesanlæg
f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs bade- elle legeland, cafeteria,
restaurant – boligformål eller skoleformål. I rammelokalplanen og kommuneplanrammen
er bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom sat til maksimalt 40 %.
Vejadgang til lokalplanens område kan ske fra Frederikshavnsvej (rundkørslen) og to
steder fra Nordsøvej. Det er dog en forudsætning for etablering af vejtilslutning ved
rundkørslen på Frederikshavnsvej, at der er opnået tilladelse dertil fra Vejdirektoratet,
vejmyndigheden og den lokale politimyndighed.
Lokalplan er inddelt i tre delområder. Delområde I må anvendes til boligformål med
maksimalt 85 boliger. Den planlagte boligbebyggelse er struktureret på en sådan måde,
at der skabes et bymiljø som med bygninger, byrum og friarealer refererer til de miljøer
der kendes i Vesterby og Østerby. Gaderne i bebyggelsen er struktureret med snævre og
”knækkede” forløb, der stedvis udvides til småtorve med mulighed for ophold og leg.
Delområde II må anvendes til turisme-, ferie- og fritidsformål, hotel, motel og fællesanlæg
som f.eks. indendørs og/eller udendørs svømmehal/badeland, sportshal, legeland,
restaurant, cafeteria og offentlige formål. Der må bygge inden for et afgrænset byggefelt
maksimalt bygges 10.000 m2 bruttoetageareal.
Delområde III udgør en meget lille del af det samlede område, og må anvendes til
tekniske anlæg som pumpestationer og regnvandsbassin.
Der er i forbindelse med planudarbejdelse udarbejdet en støjrapport, som konkluderer, at
den forreste række af boliger ud mod Frederikshavnsvej vil have et støjniveau over 58
dB. For at kunne placere boliger helt ud til Frederikshavnsvej skal der enten placeres en
skærm på 3,5 m eller 4 m henholdsvis syd eller nord for den eksisterende jordvold.
Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser, som sikrer, at der som forudsætning for
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ibrugtagning af ny bebyggelse på de grunde ud mod Frederikshavnsvej, som er belastet
af for meget støj, skal etableres en støjskærm, der sikrer støjniveauet under 58 dB.
Bygherre har dog til hensigt at søge hastigheden på Frederikshavnsvej på strækningen
ud for lokalplanens område neddroslet fra 70 km/timen til 50 km/timen. Dette kan ændre
situationen omkring støj, således at det ikke vil være nødvendigt at etablere en
støjskærm.
Der åbnes i lokalplanen mulighed for at bebygge den enkelte ejendom med op til 60 %,
hvor rammelokalplan og kommuneplanramme, som før omtalt, fastsætter grænsen til
40%. Lokalplanen ledsages derfor af kommuneplantillæg 15.33, som hæver
bebyggelsesprocenten til 60.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at
forslag til lokalplan SKA.BF.06.02.02 for ”Lille Skagen” – Bolig-, ferie- og fritidsområde
ved Nordsøvej samt kommuneplantillæg nr. 15.33. udsendes i offentlig debat i 8 uger.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

-

Skagen Frederikshavnsvej 1.0 (1608072 - GEO-2016-00644)
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4 (Åben) Ny dagligvarebutik på Chr. X´s Vej i Skagen - Opfølgning på
foroffentlighedsfase
Sags ID: EMN-2016-02387
Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen
Ansvarligt center: Teknik og Miljø
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget blev på mødet den 3. november 2015 præsenteret for
dagligvarekæden LiDL´s forespørgsel, om muligheden for at etablere en dagligvarebutik
på ca. 1200 m2 på Chr. X´s Vej i Skagen.
På baggrund af Udvalgets bemærkninger til bl.a. butikkens udtryk mod hovedlandevejen,
præsenterede Centret på mødet den 3. maj 2016 dagligvarekædens reviderede
projektforslag, der omhandlede en butik på ca. 1400 m2.
Hvor det tidligere projekt forudsatte nedrivning af tre boliger vest for den tidligere
dagligvarebutik (Chr. X vej 53, 55a og 57), samt én bolig øst for (nr. 47), forudsatte det
reviderede projekt dateret 5. april 2016 nedrivning af yderligere én bolig vest for den
tidligere butik (Chr. X Vej 59a).
Idet den ønskede butiksstørrelse overstiger de 1000 m2, som Kommuneplanen skaber
mulighed for det pågældende sted, forudsætter LiDL´s projektforslag, foruden
udarbejdelse af lokalplan, en ændring af Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser.
Ændringen af detailhandelsbestemmelserne forudsætter, i henhold til Planloven,
gennemførelse af en foroffentlighedsfase. Idet der har været usikkerhed om, hvilke
muligheder en ændring af Planloven vil give kommunerne, og for at indkalde idéer og
synspunkter til den forestående planlægning, valgte Centret i perioden 9. til 23. sept.
2016, at gennemføre en foroffentlighedsfase, der omhandlede en udvidelse af Skagens
bymidte.

Der blev i den forbindelse offentliggjort et debatoplæg, der er vedhæftet som bilag.
De idéer og synspunkter, der er indkommet i foroffentlighedsfasen, er refereret og
vurderet i det indsigelsesnotat, der ligeledes er vedhæftet som bilag.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der udarbejdes forslag til tillæg til kommuneplanen og
lokalplan, der skaber de ønskede muligheder. De indkomne synspunkter og
bemærkninger indgår i det videre arbejde, som indstillet i indsigelsesnotatet.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag




Indsigelsesnotat_foroffentlighed_Udvidelse af Skagen bymidte_Bilag til PMU den
1. nov. 2016 (1537145 - EMN-2016-02387)
Debatoplæg_Foroffentlighed_Udvidelse af Skagen Bymidte_Bilag PMU 1. nov.
2016 (1536968 - EMN-2016-02387)

Plan- og Miljøudvalget - 01-11-2016 15:00

Side 8 af 19

5 (Åben) Forslag til tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes
Spildevandsplan 2012-2016 - Separering af Strandby Syd
Sags ID: GEO-2016-03255
Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth
Ansvarligt center: Miljø.
Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Med nærværende tillæg til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet for den
sydlige del af Strandby fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme
ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes til hvert sit
ledningssystem).
I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer.
Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet
udledningen af forurenende stoffer reduceres, herunder næringsstoffer, organisk stof,
bakterier og virus.
Kloaksepareringen medfører et fald i udledning af organisk stof, kvælstof og fosfor på 51
% fra området.
Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i
separate systemer.
Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres
i forhold til en forøget regnintensitet.
Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret
spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt
mere stabil anlægsstyring.
Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget. Screeningen viser, at der ikke er
nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentlig påvirket, og der skal
derfor ikke gennemføres en mijøvurdering.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at forslag til tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 20122016 udsendes i offentlig debat.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forslag til spildevandsplantillæg nr 12 - Separering af Strandby Syd (1638514 GEO-2016-03255)
Bilag 1a Oplandsskemaer - Strandby Syd (1638536 - GEO-2016-03255)
Bilag 2a Udløbsskemaer - Strandby Syd (1638547 - GEO-2016-03255)
Bilag 3a Berørte matrikler - Strandby Syd (1638559 - GEO-2016-03255)
Tegning T.01 - Spildevandsplankort - Strandby Syd (1638568 - GEO-201603255)
Miljøscreeningsskema - Tillæg nr 12 til spildevandsplanen - Separering af
Strandby Syd (1638578 - GEO-2016-03255)
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6 (Åben) Vedtagelse af På Forkant 2030. En potentialeplan
Sags ID: EMN-2016-00603
Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard
Ansvarligt center: Udvikling og Erhvervssekretariatet
Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget har løbende været orienteret om projektet ”På Forkant”, som
Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania står bag, og som Frederikshavn Kommune indgår i
sammen med 25 andre kommuner.
Projektet følger op på de udfordringer, der præsenteres i Frederikshavn Kommunes
udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker”. Det drejer sig bl.a.
om det aktuelle og fremtidige behov hos virksomhederne for at fastholde og tiltrække
kvalificeret arbejdskraft. Et behov, som kommunen kan bidrage til at indfri, ved bl.a. at
arbejde for, at kommunen fortsat er attraktiv at bo i og flytte til – ikke mindst for yngre og
unge børnefamilier. I overensstemmelse med udviklingsstrategien er der fokus på at
styrke og udvikle Skagen, Frederikshavn og Sæby og at gøre de tre hovedbyer til
lokomotiver for hele kommunens udvikling.
Det indgår som en central del af projektet, at udvikling af byerne sker i et tæt samarbejde
med borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og i særlig grad de yngre
og unge børnefamilier.
I den sammenhæng besluttede udvalget på mødet den 5. april 2016 at en række
borgerrelaterede aktiviteter skulle indgå i projektet. Det drejede sig bl.a. om afholdelse af
et møde med et videnspanel bestående af ledende medarbejdere fra
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv samt et arrangement i forbindelse med ”Open By
Night i Frederikshavn.
På baggrund af bl.a. de input, der kom i forbindelse med disse aktiviteter, har
konsulenterne nu færdiggjort potentialeplanen, ”På Forkant 2030. En Potentialeplan”.
Planen fokuserer på udfordringer og potentialer i de tre byer og formulerer leveregler og
visioner for byerne, som skal udgøre et nyt afsæt for deres udvikling, så de også kan
være attraktive at flytte til i fremtiden. Desuden indeholder potentialeplanen en række
konkrete anbefalinger til at realisere leveregler og visioner.
Der er formuleret følgende overskrifter på levereglerne for de tre byer:
Sæby – Købstadens lokale byfællesskab:
- Vi har sat os for, at havnen er samlingspunktet i Sæby
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-

Vi har sat os for, at Sæbys fundament er købstadens byfællesskab
Vi har sat os for, at by og natur forenes i Sæby

Frederikshavn – Danmarks maritime hovedstad:
-

Vi har sat os for, at by og havn mentalt forenes i Frederikshavn
Vi har sat os for at styrke og samle ungemiljøet centralt i Frederikshavn
Vi har sat os for at have én samlet bymidte i Frederikshavn

Skagen – Den internationale kystby:
- Vi har sat os for, at Skagen fortsat er en international kystby
- Vi har sat os for, at hverdagsskagen er Skagens rygrad
Potentialeplanens indhold vedrørende Sæby vil ligge til grund for den masterplan for
Sæby, som p.t. er under udarbejdelse, og som Plan- og Miljøudvalget orienteres om på
mødet i december.
Offentliggørelse af potentialeplanen vil ske i dialog med parterne bag projektet.

”På Forkant 2030. En Potentialeplan” er vedlagt som bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at
vedtage potentialeplanen ”På Forkant 2030. En Potentialeplan”.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag

-

På forkant 2030 - En Potentialeplan_extralowres (1707336 - EMN-2016-00603)
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7 (Åben) Orienteringssag - Afgørelser fra klageinstanser
Sags ID: EMN-2016-00003
Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen
Ansvarligt center: Teknik og Miljø
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser:


Etablering af vinduespoleringsvirksomhed på Pilekrogen 11, Frederikshavn
af 23. september 2016
En nabo har påklaget Frederikshavn Kommunes afgørelse af 9. marts 2016 om
at etableret vinduespoleringsvirksomhed på Pilekrogen 11, Frederikshavn er
umiddelbart tilladt i lokalplanen.
Natur- og Miljøklagenævnet er den 23. september 2016 kommet frem til
følgende:
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Frederikshavn Kommunes afgørelse
af 9. marts 2016 og hjemsender sagen til fornyet behandling. hjemsender
sagen til fornyet behandling, med henblik på, at kommunen træffer en ny
afgørelse under iagttagelse af, at virksomhedens ansatte, efter det under
klagesagens oplysning, kommer 3-4 gange om ugen på adressen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering
Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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8 (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 18. august 2016 meddelt følgende
påbud:
Ejerne af nedenstående ejendomme er meddelt påbud om udbedring af fejl og mangler
på bundfældningstanke:
Sagsnr.
GEO-2016-01947
GEO-2016-01949
GEO-2016-01952
GEO-2016-01964
GEO-2016-02015
GEO-2016-02050
GEO-2016-02006

Adresse
Donstedvej 85, 9330 Dronninglund
Enghøjvej 9, 9750 Østervrå
Estrupvej 22, 9300 Sæby
Havremarken 13, 9970 Strandby
Lille Grønhedevej 19, 9300 Sæby
Møldamvej 56, 9982 Ålbæk
Kæruldvej 14, 9900 Frederikshavn

Påbudsdato
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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9 (Åben) Overskridelse af det bebyggede areal og tilmuring af vindue i
bevaringsværdig bygning, Krøyersvej 11, Skagen
Sags ID: BYG-2016-00371
Sagsbehandler: Gerhard Johansen
Ansvarligt center: Byg
Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om nedrivning af eksisterende
byggeri på 70 m² med 35 m² kælder samt udhuse, opførelse af ny bolig på 154 m² og
garage med skur på 40 m², samt renovering og indvendig ombygning af den 76 m²
bevaringsværdige bygning til anvendelse som anneks for ny bolig.
(Center for Teknik og Miljø har meddelt nedrivningstilladelse til den ikkebevaringsværdige bygning, samt tilladelse til renovering og ombygning af den
bevaringsværdige bygning).
Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.242.B (Boligområde Vesterby, Skagen) fra
april 2010. Lokalplanens formål er:
- At sikre områdets anvendelse til helårsboligformål,
- At beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet,
-

At sikre, at eksisterende og ny bebyggelse fremtræder i harmoni med hinanden
og den bymæssige karakter,
At sikre, at bevaringsværdige huse ikke nedrives eller ombygges uden Byrådets
tilladelse.

Lokalplanens § 7.1 giver mulighed for følgende:
- Bebyggelsesprocent på 35 %.
-

Bebygget areal på 20 %.
Byggeri i op til 1½ etage og op til 7,5 m i højden, dog kun 4,5 m for udhuse.

Det ansøgte nybyggeri udgør følgende:
- Bebyggelsesprocent på 32,1 %
- Bebygget areal på 22,4 %
- Byggeri i 1½ etage og maksimalhøjde på 7,11 m fra terræn til kip.
Kravet til det bebyggede areal overskrides med 2,4 %.
Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplansbestemmelse § 7.1.
Ansøger begrunder sin ansøgning om dispensation fra lokalplanens bestemmelser med,
at bygningen holder sig indenfor rammerne i lokalplanen og giver en harmonisk overgang
fra den markante nabobygning mod vest, og friholder den bevaringsværdige bygning for
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at få så meget indblik til bygningen som muligt.
De nu nedrevne bygninger med grundareal på 70 m² gav et bebygget areal på 20,4% og
med den nye boligs grundareal på ca. 85 m² en forskel på kun ca. 15 m² i forhold til det
tidligere tilladelte.
Der er konstateret ved tilsyn på ejendommen, at der på den bevaringsværdige bygning er
tilmuret et lille smalt vindue. Der søges om lovliggørelse af den udførte tilmuring af
vinduet.
Ansøgers begrundelse for tilmuring af vinduet er, at der er et bagvedliggende teknikrum
og at den ansøgte garage bliver placeret således, at det lille vindue alligevel ikke vil
kunne ses fra vejen.
En tilladelse til det udførte kræver dispensation fra lokalplansbestemmelse § 9.1.
Juridiske konsekvenser
Jævnfør Planlovens § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis
dispensationen ikke er i strid med planens principper, det vil sige blandt andet formål og
anvendelse. Eventuelle dispensationer kan ikke meddeles uden forudgående
naboorientering med mindre forholdet vurderes til at være af underordnet betydning
jævnfør planlovens § 20.
Sagen har været udsendt i høring til de nærmeste 10 naboer og Foreningen for
Bygnings- og Landskabskultur for Skagen og Raabjerg Sogne (By- og Land).
I forbindelse med den foretagne høring har By- og Land og 3 af de hørte naboer
fremsendt bemærkninger til det ansøgte.
Bemærkningerne har været sendt til ansøger til kommentering.
Der er som bilag vedlagt høringsnotat med dertilhørende indsigelser og kommentarer fra
ansøger.
Fagcenterets vurdering
Det er fagcenterets vurdering, at det ansøgte byggeri er forsøgt tilpasset lokalplanens
bestemmelser. Det ansøgte nybyggeri og garage er forsøgt at give så meget indblik som
muligt til den bevaringsværdige bygning.
Dog vurderes det ansøgte byggeris proportioner og overskridelsen af det bebyggede
areal, til ikke at styrke karakteren af bebyggelsen som lokalplanen fastsætter.
Gældende lokalplan har været håndhævet meget restriktivt i området, og der er ingen
tilsvarende sager, hvor der er meddelt dispensation til overskridelse af det bebyggede
areal.
Sammen med den bevaringsværdige bygning kan der ved overholdelse af et bebygget
areal på 20 %, opnås et boligareal på 195 m², hvilket vurderes til at være en fornuftig og
brugbar boligstørrelse.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget godkender, at


det maksimalt bebyggede areal på 20 % overholdes.



der meddeles dispensation til det tilmurede vindue.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

7.
8.

Bilag 1 - Luftfoto og tegninger - Krøyersvej 11 (1706940 - BYG-2016-00371)
Bilag 2 - Høringsnotat, indsigelser og ansøgers kommentarer - Krøyersvej 11
(1706941 - BYG-2016-00371)
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10 (Lukket) Orienteringssag - Meddelte politianmeldelser
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FORORD
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at sikre mulighed
for at arealerne kan anvendes til etablering af bilsalg/udstilling
og autoreparation i det sydlige Bangsbostrand.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.E.12.18.01 til offentlig debat i perioden fra den xxxxxxxxxx til den xxxxxxx xx. I
denne periode har det været 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, Lars Enevoldsen på telefon 98456375 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den xxxxxxxx og skal 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 af 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 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 det 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
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 og offentlighedens kendskab til
den kommunale planlægning.
Overførelse af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan.
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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.

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

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 lokalplanforslaget.
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Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad
formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme der er omfattet af
planen, hvad ejendommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens
bestemmelser, der tinglyses på 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 billedliggør, hvordan området kan
komme til at se ud.
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LOKALPLANREDEGØRELSE
Område for lokalplanen
Området for lokalplanen er placeret i den sydligste del af Frederikshavn.
Lokalplanområdet består af ejendommene Søndergade 247,
Carl Bruuns Vej 1, 3, 5 og 6. Ejendommene har matr. nr. 170ae,
170af, 170h, 170v og 174b samt litra 7000dq og 7000s, alle
Bangsbo, Frederikshavn Jorder.
Området afgrænses mod nord og vest af henholdsvis Viadukten
og Søndergade. Mod øst af E45 og mod syd af automobilfirmaet
Brdr. Hosbond og en enkelt bolig.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og udgør et areal på
ca. 4.000 m2. Der har tidligere været 5 boliger i området, som nu
er nedrevet.
Der er vejadgang til området ad Carl Bruuns Vej.

Baggrund for lokalplanen
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ejerens ønske om
etablering af bilsalg/udstilling og autoreparation i overensstemmelse med detailhandelsplanen for Frederikshavn Kommune.

Lokalplanens formål
Det overordnede formål med lokalplanen er at udlægge et areal
til erhvervs- og butiksformål i form af værkstedsvirksomhed og
forretningslokaler med salg af særligt pladskrævende varegrupper og enkelte boliger til portnere mm.
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Lokalplanens forhold til øvrig planlægning

Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanens område er beliggende i byzone og er i kommuneplanens retningslinie 3.2 udlagt som byomdannelsesområde. Området
har tidligere været anvendt til boligområde, men er nu udlagt til
erhvervsområde.

Kommuneplanens rammer for planlægning
Lokalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde FRE.E.12.18. Lokalplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanens bestemmelser.

Kystnærhedszone
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen midt
i et byområde, der allerede er udbygget.
Lokalplanen vurderes i overensstemmelse hermed, idet der planlægges for et område som allerede ligger inden for kommuneplanens rammer og idet ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet ikke
må opføres med en højde, der overstiger 8,5 m.

Klimatilpasningsplan
Det vurderes ikke at være nødvendigt med særlige tilpasninger til
forventede klimaændringer.

Detailhandel
Lokalplanens område er i kommuneplanens retningslinie 6.1 udlagt
som område til særligt pladskrævende varegrupper (Søndergade syd).
Der er fastlagt en max. butiksstørrelse på 7.000 m 2.

Miljøvurdering
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, da der ikke er nogle af de undersøgte forhold, som vurderes at
blive væsentligt påvirket. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og
afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.
Den bebyggelse lokalplanen muliggør, har meget lokal karakter og vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt, da det vurderes, at der ikke er
væsentlige indvirkninger på miljøet.
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Lokalplanens forhold til forsyning og miljøforhold
i området
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.
Elforsyning
Lokalplanområdet elforsynes af Frederikshavn Elnet A/S.
Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn
Vand A/S i henhold til Frederikshavn Kommunes vandforsyningsplan 2009-2019.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det
offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandsplanen 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.
Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at der indenfor lokalplanområdet findes et offentligt kloaksystem beliggende
på private arealer. Ledningens placering er vist på lokalplankortet - matr.nr. 174b og litra 7000s, Bangsbo, Frederikshavn Jorder. 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.
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Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold
til gældende regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på
www.forsyningen.dk.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området i h.t. Lov om forurenet jord.
Kollektiv trafik
Lokalplanområdet betjenes af kollektiv trafik via bybusforbindelser og
Nordjyllands Trafikselskab.
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. Der skal etableres handicapparkering
tæt på hovedindgangen eller på adgangsarealerne. I denne forbindelse
er ”tæt på” inden for en afstand af 30 m. Der etableres et antal handicap
p-pladser i overensstemmelse 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 x 5 m. For
yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudvalget,
der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.
Støj
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Inden for lokalplanområdet er de vejledende grænseværdier for
virksomhedsstøj 55-45-40 dB(A).
Veje og stier
Eksisterende Carl Bruuns Vej anvendes som vejadgang i lokalplanområdet.
Inden for lokalplanområdet, der er en sidevej til Søndergade skal der etableres
minimum 1 parkeringsplads pr. 30 m2 (bruttoetagemeter) butiksareal, hvoraf
mindst 2 skal udformes som handicapparkering.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig et overblik over tinglyste servittutter,
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 gældende inden for
lokalplanområdet:
Matr. nr. 170af Bangsbo, Frederikshavn Jorder
1. Dok. om oversigt mv., tinglyst den 17.12.1968
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Matr. nr. 170h Bangsbo, Frederikshavn Jorder
1. Anmærkning Y52 Tillægstekst Dok. om ekspropriation/foreløbig ekspropriation, tinglyst den 21.12.1981
Matr. nr. 170v Bangsbo, Frederikshavn Jorder
1. Dok. om vej mv., tinglyst den 25.02.1974
2. Dok. om ekspropriation/foreløbig ekspropriation, tinglyst den 21.12.1981
3. Dok. om adgangsbegrænsning, tinglyst den
28.09.1984
Matr. nr. 174b Bangsbo, Frederikshavn Jorder
1. Dok. om ekspropriation/foreløbig ekspropriation, tinglyst den 21.12.1981
2. Dok. om adgangsbegrænsning, tinglyst den
28.09.1984
Matr. nr. 170ae Bangsbo, Frederikshavn Jorder
1. Dok. om ekspropriation/foreløbig ekspropriation, tinglyst den 21.12.1983
Aflysning af planer og servitutter
Nærværende lokalplan giver ikke anledning til aflysning af servitutter på de omhandlede ejendomme.
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 eller ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra xxxxxxxx og indtil
den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil xxxxxxxxx.
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LOKALPLANBESTEMMELSER
I henhold til bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes
herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1.

Lokalplanens formål

1.1

Formålet med lokalplanen er at udlægge et erhvervs- og
butiksformål i form af værkstedsvirksomhed og forretningslokaler med salg af særligt pladskrævende varegrupper og
enkelte boliger til portnere mv.

2.

Lokalplanens område og zoneforhold

2.1

Lokalplanområdet er beliggende som vist på kortbilag A.

2.2

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter matr. 170ae, 170af, 170h, 170v samt litra ”7000s” og
”7000dq” - alle Bangsbo, Frederikshavn Jorder samt alle
ejendomme, der efter den 25. maj 2016 udstykkes fra de
nævnte ejendomme.

2.3

Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til erhvervs- og butiksformål i
form af værkstedsvirksomhed i virksomhedsklasse 1, 2 og 3
samt forretningsvirksomhed med salg af særligt pladskrævende
varegrupper.

3.2

Der kan desuden etableres mindre butikker, maksimal butiksstørrelse 7.000 m2 med salg af egne produkter i forbindelse med
den enkelte virksomhed. Virksomhedstilknyttede forretninger kan
tillades med en størrelse på op til 200 m2.

3.3

Indenfor lokalplanområdet må der opføres eller indrettes en enkelt
bolig til brug for indehaver, bestyrer, portner eller lignende. Boligen
må ikke udstykkes.

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 omfang og placering

5.1

Bebyggelsesprocenten for området må som helhed
ikke overstige 55.

5.2

Ingen bygninger må opføres med mere end 2 etager.

5.3

Ingen bygnings ydervægge eller tag må være hævet
mere end 8,5 m over det omgivende terræn.

5.4

Bygninger skal placeres i en afstand på mindst 5 meter
fra skel mod vejarealer og mindst 2,5 meter fra øvrige
naboskel. Jvf. dog § 6.5.

6.

Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden

6.1

Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal fremstå
med ensartede materialer og farver samt med ensartet
tagudformning/hældning

6.2

Facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset,
vandskuret, 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.

6.3

Eventuelle bygninger til tekniske installationer skal udformes således, at de tilpasses omgivelserne bedst
muligt.

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. Der må
ikke etableres reflekterende materialer.

6.5

Der kan opstilles en skiltepylon til reklamering for områdets virksomhed (er). Der skal ansøges om Frederikshavn Kommunes tilladelse til opsætningen af pylonskiltet. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om udformning, højde, belysning og logoudformning.
Skiltepylonen kan opføres med en placering som vist
på kortbilag B, en højde på maks. 8 m til overkant skilt
og en bredde på maks. 1,5 m.

6.6

Ud over firma- og logoskilte må der indenfor området
kun opstilles fælles oplysnings- og henvisningsskilte.
Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må
ikke virke dominerende. Skiltene skal med Vejmyndighedens tilladelse placeres i vejens rabatareal, på bygningernes murværk eller på den i § 6.5 nævnte skiltepylon. Skilte og flag må ikke opsættes på master eller
tag, eller således, at dele af skiltet rager op over faca-
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derne. Jvf. dog bestemmelse vedr. skiltepylon.
6.7

Skilte skal tilpasses bygningernes proportioner og udformning og
være diskrete i farve, størrelse og belysning. Der må ikke opsættes
skilte på tage.

6.8

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. 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.

6.9

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

6.10

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

7.

Ubebyggede arealer

7.1

Ubebyggede arealer.
Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse
gives et ordentligt udseende. De skal fremstå ordentlige og
ryddelige

7.2

Der kan etableres udendørs udstilling af biler. Øvrigt udendørs
oplag må alene ske i bygninger eller særligt afskærmede
arealer. Arealer til øvrigt udendørs oplag skal være omgivet
af hegn med en højde på mindst 1,8 meter som skjuler oplaget.

7.3

Befæstede arealer.
Færdselsarealer 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 indenfor hele
lokalplanområdet.

7.5

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 DSstandard.

7.6

Terrænregulering, udførelse.
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
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8.

Opholdsarealer

8.1

Ved udformning af bebyggelsen og de frie opholdsarealer skal der sikres arealer til ophold på 5% af etagearealet, dvs. at der for hver 100 m2 erhvervsareal skal
være mindst 5 m2 tilgængeligt og anvendeligt opholdsareal.

9.

Veje og parkering

9.1

Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m2 butik
med særligt pladskrævende varegrupper. For øvrige
erhverv gælder, at der skal 1 parkeringsplads pr. 50 m 2
eller 0,7 ansat.

10.

Tekniske anlæg

10.1

Tekniske installationer 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.

10.2

Ledninger, kabler mv.
El-ledninger inden for området må kun fremføres under
terræn

10.3

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 byggeri
kan karakteriseres som lavenergibyggeri jf. Planlovens
§§ 19 og 21a.

10.4

Spildevand: Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Spilde vand
A/S

11.

Betingelser for at ny bebyggelse må tages
i brug

11.1

Matrikulær sammenlægning.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før lokalplanområdet er matrikulært sammenlagt

11.2

Kloakering.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen
er tilsluttet det offentlige kloaksystem efter anvisning
fra Frederikshavn Spildevand A/S.

.
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11.3

Parkering.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering
som anført under punkt 9.1.

11.4

Opholdsarealer.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt et areal til
udendørs ophold for de ansatte som anført under lokalplanens
punkt 8.1.

12.

Servitutter

12.1

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.

13.3

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
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Vedtagelsespåtegning
Lokalplanforslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den
xx.xx.xxxx i henhold til planlovens § 24.

Birgit Hansen
borgmester
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kommunaldirektør
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Bilag
Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis
der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Screening for forslag til:
Lokalplan nr. FRE.E.12.18.01 – Erhvervsområde ved Søndergade/Carl Bruuns Vej

Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 11. august 2016

Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
BISL
NATUR:
AKBT
PLAN:
LEMR
VEJ:
MOME

0. Indledende Screening

Ja / Nej

Bemærkninger

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

(PLAN)

Forslaget til lokalplan er udarbejdet med henblik på at sikre
mulighed for, at området kan anvendes til etablering af bilsalg/udstilling og autoreparation. Ifølge lokalplanforslaget
må området kun anvendes til erhvervs- og butiksformål i
form af værkstedsvirksomhed i virksomhedsklasse 1-3
samt forretningsvirksomhed med salg af særligt pladskrævende varegrupper.

Nej

Med dette som udgangspunkt vurderes anvendelsen ikke at
være omfattet af lovens bilag. I øvrigt bemærkes, at området i forvejen i Kommuneplan 2015 er udlagt til erhverv i
virksomhedsklasse 1-3.
− Planen kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt jf. lovens § 3, stk. 2

(NATUR)
Nej

Nærmeste natura2000 område, Åsted ådal, Bangsbo ådal
og omkringliggende overdrevsområder ligger 3 km sydvest for lokalplanområdet. Der vurderes ud fra natura2000planen og målsætningerne for natura2000 området,
at etablering af bilsalg, udstilling og autoreparation på
adressen Carl Bruuns vej, ikke påvirker habitatnaturtyper
og arter på udpegningsgrundlaget væsentligt.

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

Miljøscreening af planforslag - side 1
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Bemærkninger

Eventuel

Myndighed

-1: Negativ

0: Neutral

Indvirkning

+1: Positiv

Påvirkning

1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5)
−Emne
Kvalitet eller omfang af levesteder
for vildtlevende planter eller dyr

0

NATUR

−

Udbredelsen af sjældne eller udryddelsestruede planter eller dyr,
herunder bilag IV-arter og rødlistede arter
− Økologiske forbindelser eller økosystemer såsom arters formering
eller naturlige bevægelses- eller
trækmønstre.
− Naturområder (fx moser, heder,
overdrev, strandenge, rørsumpe,
vandløb, søer, ferske enge og kyster).
− Bygge- og beskyttelseslinjer

0

NATUR

Lokalplanområdet rummer ikke levesteder for
vildtlevende planter og dyr med den eksisterende og fremtidige anvendelse.
Ikke relevant

0

NATUR

Ikke relevant

0

NATUR

Ikke relevant

0

NATUR

−

0

NATUR

Arealet er omfattet af åbeskyttelseslinje efter
naturbeskyttelsesloven §16. Matriklen er bebygget før september 1972 og er derfor undtaget kravet om dispensation.
Ikke relevant

0

NATUR

Ikke relevant

0

NATUR

Ikke relevant

−

−

Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget
Fiskeri, fangster eller de anvendte
metoder i fiskeriet i hav eller ferskvand
Friluftsliv eller færdsel i naturen,
som kan påvirke plante- eller dyrelivet eller vegetationen

Miljøscreening af planforslag - side 2
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Bemærkninger

Eventuel

Myndighed

-1: Negativ

0: Neutral

Indvirkning

+1: Positiv

Påvirkning

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

0

MILJØ

− Trafik

0

VEJ

− Tilgængelighed (handicappede)

0

VEJ

Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte arealanvendelse,
hverken internt i området eller i forhold til de
omkringliggende arealer.
Ingen særlige trafikale konsekvenser. Området
anvendes i forvejen til placering af nye biler (inden klargøring) og biludstilling. Carl Bruuns Vej
er en kort, blind offentlig vej.
Ikke relevant

− Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0

VEJ

Ikke relevant

− Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ
NATUR

Ikke relevant

− Byernes funktion og bymiljø herunder bynatur

0

PLAN

− Risiko for brand, eksplosioner,
uheld eller for ulykker og emissioner
− Risiko for ulykker ved transport af
stoffer og materiale

0

MILJØ

0

MILJØ

Ikke relevant, da området i forvejen er planlagt
til erhverv og en større del af arealet allerede
anvendes til udendørs biludstilling.
Der findes ikke virksomheder som er omfattet
af risikobekendtgørelsen inden for en afstand
på 500 m.
Vurderes ikke at være tilfældet.

3. Jordbund
− Jordens overflade, anvendelighed
eller dyrkningsværdi

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Eksisterende jordforurening

0

MILJØ

Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jordforureningsloven i området.

− Risiko for jordforurening

0

MILJØ

− Flytning af forventet potentielt forurenet jord

0

MILJØ

Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, udgør ikke speciel risiko for jordforurening.
Der forventes ikke at være forurenet jord i området.

− Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

Miljøscreening af planforslag - side 3
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Bemærkninger

Eventuel

Myndighed

-1: Negativ

0: Neutral

Indvirkning

+1: Positiv

Påvirkning

4. Vand
4.1 Overfladevand
Emne
− Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb

0

MILJØ

Der forventes ikke udledt forurenet overfladevand fra området

− Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

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

0

MILJØ

Der forventes ingen ændringer i vandkvaliteten.

− Nedsivning

0

MILJØ

Det forventes ikke at skulle ske nedsivning af
spildevand eller overfladevand i området.

− Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Der forventes ingen negativ påvirkning af
grundvandet

0

MILJØ

Uændret i forhold til nuværende anvendelse.

− Udledning til luften

0

MILJØ

− Luft- og støvgener

0

MILJØ

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

0

MILJØ

− Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, forventes ikke at give anledning til
særlige udledninger til luften.
Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, forventes ikke at give anledning til
særlige udledninger til luften.
Den anvendelse som planforslaget giver mulighed for, forventes ikke at give anledning til
særlige udledninger til luften.
Der forventes ingen ændring i nedbørskvaliteten.

0

MILJØ

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand

5. Luft

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

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

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

PLAN

Miljøscreening af planforslag - side 4
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Bemærkninger

Eventuel

Myndighed

-1: Negativ

0: Neutral

Indvirkning

+1: Positiv

Påvirkning

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

0

PLAN

Området ligger inden for kystnærhedszonen i
en afstand af ca. 280 m fra kysten. Lokalplanområdet er omkranset af eksisterende bebyggelse midt i Frederikshavn By med en højde
på 8,5 m. Som følge heraf vurderes lokalplanen ikke at påvirke oplevelsen af kystens
landskabelige og rekreative værdier.
Planområdet ligger ligeledes inden for retningslinjer i Kommuneplan 2015 for områder
til flersidig anvendelse. Lokalplanforslaget
vurderes ikke at påvirke denne udpegning.

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

0

NATUR

Ikke relevant

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

0

NATUR

Ikke relevant

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

0

PLAN

Ikke relevant

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

0

NATUR

Dele af lokalplanområdet er beliggende inden
for et større historisk areal registreret af Slotsog Kulturstyrelsen. Udpegningen forhindrer
ikke den ønskede anvendelse af lokalplanområdet.

− Fredede områder

0

NATUR

Ikke relevant

− Rumlig oplevelse

0

PLAN

Ikke relevant

Miljøscreening af planforslag - side 5
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Bemærkninger

Eventuel

Myndighed

-1: Negativ

0: Neutral

Indvirkning

+1: Positiv

Påvirkning

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

0

PLAN

Ingen registrering

0

NATUR

Ikke relevant

− Sten- og jorddiger

0

NATUR

Ikke relevant

− Kirkeomgivelser

0

NATUR

Ikke relevant

− Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Ingen registrering

− Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen registrering

− Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Ingen registrering

− Bevaringsværdige landskaber

0

Såfremt der under anlægsarbejdet i området træffes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og fundet anmeldes til Kulturstyrelsen, jf. museumsloven.
PLAN

Ikke relevant med beliggenhed i byen.

Opsamling / Konklusion
Miljøscreening af planforslagene viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som
vurderes at blive påvirket af planforslagene.

Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Miljøscreening af planforslag - side 6
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for etablering af op til 42 hotellejligheder. Lokalplanområdet skal alene omfatte hotellejligheder. Reception og nøgleudlevering skal ske fra Nordstrand
Camping.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.F.10.21.03 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,
Poul Erik Haunstrup på telefon 98 45 50 29 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
Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at etablere hotellejligheder
inden for en del af lokalplanområdet. Dette kan ikke ske inden for eksisterende lokalplan FRE.10.21.02 - Apholmen, der udlægger arealet til campingplads. Der er som følge heraf udarbejdet en ny lokalplan, der ændrer
anvendelsen til hotelformål. Hoteldriften vil fungere således, at den eksisterende reception på campingpladsen Nordstrand også fungerer som reception og nøgleudlevering for lokalplanområdets hotellejligheder. Campingpladsens funktioner som vandland og funcenter skal ligeledes servicere hotellejlighedernes gæster.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at give mulighed for etablering at op til 42 hotellejligheder inden for lokalplanområdet samt friholdelse af 40 m grøn kile
og sikring af stiforbindelse mellem lokalplanområdet og dets naboområder.
Lokalplanområdet inddeles i fire delområder, hvoraf de tre kan indrettes
til hotellejligheder, mens det fjerde udgør fælles friareal for områdets beboere.
Delområde 1, 2 og 3 - Bebyggelse
Arealet til hotellejligheder er inddelt i tre delområder for at give mulighed for en etapevis etablering af bebyggelse i lokalplanområdet. De bebyggelsesregulerende bestemmelser er identiske for de tre delområder.
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse inden for hvert delområderne
skal fremstå ensartet mht. bygningsform, materialer og farver. Bebyggelsen kan opføres som enten fritiliggende huse, dobbelthuse eller række-/
kædehuse i op til 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningshøjden må ikke overstige 7,00 m og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 % beregnet for det enkelte delområde som helhed inkl. andel af delområde 4.
Facader skal udføres i træ, mursten eller en kombination heraf, f.eks. med
muret brystning og overparti i træ. Vinduer skal fremstå i træ, metal eller en kombination af disse. Farver på facader og vinduer skal fremstå i
materialets naturlige overflade eller males i sort, hvid, eller farver inden
for jordfarveskalaen. Tage skal udføres som symmetrisk saddeltag med en
hældnming mellem 15 og 45 grader. Tagbeklædningen skal være tegl eller tagpap med listedækning. Der kan etableres altan og kvist på bebyggelsen.

Eksempel på den bebyggelse, der kan etableres inden for
lokalplanområdet.

Eksempel på den bebyggelse, der kan etableres inden for
lokalplanområdet.
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Der skal etableres privat opholdsareal svarende til minimum 15 m² pr. hotellejlighed. Det private opholdsareal kan etableres som et samlet eller
flere mindre opholdsarealer. Opholdsarealer omfatter f.eks. terrasser og
altaner. Der må ikke opsættes faste hegn inden for delområde 1, 2 og 3.
Dog undtaget afskærmning omkring terrasser.
Bebyggelse inden for området skal i princippet ske i overensstemmelse
med den viste illustrationsplan.
Delområde 4 - Grøn kile, fælles friareal mv.
Lokalplanens delområde 4 udgør fælles friareal for lokalplanområdets
brugere. Langs lokalplanområdets nordlige grænse udlægges en 40 m
bred grøn kile, der adskiller hotellejlighederne fra det eksisterende sommerhusområde beliggende nord for lokalplanområdet.
Delområde 4 omfatter en række områder registreret som beskyttet natur i
henhold til naturbeskyttelsesloven. Lokalplanen fastlægger bestemmelse
om at disse arealer ikke må påvirkes så deres tilstand ændres.
Illustrationsplanen nedenfor viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan indrettes.
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Illustrationsplan, der viser et eksempel på indretning af lokalplanområdet.
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Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der er ca. 7,58 ha, er beliggende i byzone i den nordlige del af Frederikshavn By i et område omgivet af helårsboliger, sommerog kolonihavehuse, campingplads, lystbådhavn og palmestrand.

Rønnerhavnen beliggende ca. 500 m
sydøst for lokalplanområdet.

Mod syd grænser lokalplanområdet op til Apholmenvej med Nordstrand
Camping på den sydlig side af vejen. Syd for lokalplanområdet ligger også
campingpladsens legeland ”Fun House Frederikshavn”. Øst for lokalplanområdet ligger udbebyggede hede- og strandengsarealer mellem lokalplanområdet og stranden. Ca. 500 m sydøst for lokalplanområdet ligger
lystbådhavnen ”Rønnerhavnen”.
Nord og nordvest for lokalplanområdet ligger kolonihave- og sommerhusområdet Kæret. Mens området mod vest grænser op til et område ”Palm
City” under udbygning med 2 etages ensartede åben-lav boligbebyggelse
på små grunde.
Lokalplanområdet er ubebygget græsareal midt på arealet ligger et par
vandløb i en nord-syd-gående retning. Den østlige del af lokalplanområdet er terrænmæssigt et lavtliggende område, hvorfor området kan forekomme vandlidende.

Fun House Frederikshavn ses bagerst i
billedet.

Indkørslen til Nordstrand Camping.
Receptionen ses ved det grønne flag.

Kolonihavehuse på Kærsvinget.

Lokalplanområdet set fra Nordre Strandvej.

Åben-lav boligbebyggelse vest for lokalplanområdet.
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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.
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 udpeget 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. Lokalplanen vurderes i overensstemmelse
med kommuneplanens retningslinje, da der inden for området, foruden
areal til bebyggelse, udlægges store grønne områder, hvor eksisterende
mose, strandeng og overdrev bibeholdes.
Lokalplanområdet er beliggende inden for et areal udpeget som værdifuldt kulturmiljø nr. 19 - Frederikshavn Nord. Kulturmiljøet dækker arealet langs kysten sydøst for Strandby mellem banelinjen og stranden til og
med Apholmen, Rønnerhavnen og kysten ned til Nordre Skanse samt området omkring Fiskerklyngen. Lokalplanområdet ligger mellem Lille Alpha
og Rønnerhavnen som er særlige områder, der ønskes sikret, inden for
kulturmiljøet. Bebyggelse inden for lokalplanområdet vurderes ikke at
påvirke det værdifulde kulturmiljø negativt.
Klimatilpasning
Oversvømmelser i forbindelse med ekstreme vejrforhold samt grundvands- og havvandsstigning kan betyde tab af store værdier. Frederikshavn Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, der indeholder
en risikokortlægning med baggrund i sårbarheds-og værdikortlægning.
Den østlige del af lokalplanområdet er udpeget som opmærksomhedszone. Opmærksomhedszonen er dannet ud fra en generaliseret højdekurve
på 1,75 m over havet. Dette svarer til højvandshændelse med høj vandstand, som statistisk set vil forekomme på et givet sted hver 50. år. Hovedparten af den omfattede del af lokalplanområdet er udlagt til fælles
friareal eller grøn bræmme, hvor bebyggelse ikke er muligt. En mindre del
af lokalplanområdet, der kan bebygges er omfattet af opmærksomhedszonen.
Hele lokalplanområdet er optaget på Frederikshavn Kommunes risikokort.
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Området Lille Alpha beliggende ved Lerbækvej er et selvgroet område med fritidshuse i træ.
Området har fået sit navn, fordi
lejerne tidligere var ansatte på
motorfabrikken MAN B&W Alpha
Diesel.
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Risikokortlægningen sammenholder sandsynligheden for oversvømmelser med de værdier, der kan gå tabt i de enkelte områder. I området nord
for den gamle Kystskrænt ved Frederikshavn står grundvandet højt. Der
forventes en blivende stigning i grundvandsstanden i de kommende år i
området. Det kan være vanskeligt at aflede spildevand og overfladevand.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme FRE.F.10.21 - Område Nord for jernbanen mellem Lerbæk Skov og Campingpladsen. Området er udlagt som rekreativt område, der kan anvendes til rekreative anlæg, ferie- og fritidsanlæg med tilhørende overnatningsanlæg, kursus- og
kongrescenter samt campering.
Arealet er beliggende i byzone. Den maksimale bebyggelsesprocent for
området under ét er maksimalt 10 %. Der kan opføres bebyggelse i op til 2
etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.
Lokalplanen fastægger en bebyggelse i én etage med en maksimal bygningshøjde på 7,0 m. Lokalplanen er således vurderet til at være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.
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, idet
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.
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.
Billede af den bebyggelse, der er anvendt i visualiseringen på næste side.
Bebyggelsen måler 7,2 m i højden til
top af skorsten og 13,8 m i bredden for
dobbelthuset.

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i et område, der allerede er beliggende i byzone og derfor ikke omfattet af Planlovens regler for kystnærhedszonen. Billederne på næste side viser påvirkningen
af kystlandskabet. Visialiseringen er desuden vist i større udgave i bilag
5. Visualiseringen er baseret på den illustrationsplan, der er vist på side
Fotostandpunkt

50
ca. 3

m

10. Visualiseringen viser et eksempel på den
påvirkning, der kan ske af kystlandskabet
med udgangspunkt i fuld udnyttelse af lokalplanområdet i forhold til antallet af hotellejligheder.
Billedet er taget fra toppen af en klit. Fra
dette sted vil bebyggelsen være synlig. Synligheden vil mindskes ved view fra stranden
og vandet. Bebyggelsen falder naturligt ind
i området med tilsvarende bygningshøjder i
naboområderne.
Naturbeskyttelse
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Billedet er taget fra klit på stranden med retning mod lokalplanområdet. Der er ca. 350 m fra fotostandpunkt til lokalplanområdet og ca. 500 m til de områder, der kan bebygges. Billedet er taget ca. 1.7 m over jordoverfladen med et Canon EOS
600D kamera med brændvidde 18 mm (28 mm ækvivalent) og blænde f/10.

Lokalplanområdet set fra stranden inkl. visualisering,.
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Dele af lokalplanens arealer er udpeget som mose, overdrev og strandeng
efter naturbeskyttelseslovens §3, jf. kortbilag 3. Bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet er placeret således, at de beskyttede områder
ikke berøres.
Dele af lokalplanens areal er udpeget som eng efter naturbeskyttelseslovens §3, jf. kortbilag 3. Bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet
vil berøre dette beskyttede område. Engarealet har ligget i byzone siden
før 1. juli 1992 og er derfor undtaget fra beskyttelsesordningen. Naturbeskyttelseslovens § 3 er ikke til hinder for byggeri på arealet.
Den østlige del af lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen efter Naturbeskyttelseslovens § 15, jf. kortbilag 1. Areal omfattet af
strandbeskyttelsen er udlagt til fælles friareal.
Lokalplanen indeholder bestemmelse om at der ikke må foretages ændring af arealer beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Realisering af lokalplanen forudsætter derfor ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Et område ved Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Å´s udløb, som ligger øst for lokalplanområdet er udpeget som Ramsar-,EU-fuglebeskyttelses- og habitatområde. Området indgår således i de europæiske Natura
2000-arealer, som et område med særlige naturværdier, der skal beskyttes og opretholdes.
Det vurderes, at de aktiviteter, lokalplanen muliggør, ikke vil få mærkbar
indvirkning på Natura 2000 området, idet anvendelsen til hotellejligheder ikke vurdes at påvirke området i højere grad end naboområderne med
lignende anvendelser.

Et af lokalplanområdets vandløb er på billedet markert med rød pil. Vandløbet er
set fra Apholmenvej.

Vandløb
Inden for lokalplanens område findes et mindre privat vandløb. Vandløbet
er ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.
Grundejerne er pligtige til at vedligeholde det private vandløb.
For ikke at besværliggøre grødeskæring i vandløbet må bygninger, bygværker, faste hegn og lignende anlæg af blivende art ikke etableres nærmere end 8 meter fra øverste vandløbskant.
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Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område udlagt til individuel forsyning.
Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S
i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.
Spildevand
Lokalplanområdet er kun delvist omfattet af Frederikshavn Kommunes
spildevandsplan, hvorfor det vil være en forudsætning, at der udarbejdes
et tillæg til spildevandsplanen. Området vil sandsynligvis blive udlagt som
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 20 % af
den enkelte matrikel beliggende i delområde 1, 2 eller 3, 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. Det drejer sig om regn- og spildevandsledninger langs det vestlige skel
til Beach House – se principtegning på Kortbilag 3. Kloaksystemet er tinglyst på arealerne, og deklarationens vilkår skal respekteres.
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 sagsbe-

Apholmenvej med lokalplanområdet til venstre og campingpladsen til højre i billedet.
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handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord.
Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træffes 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 den offentlige vej Apholmenvej. Der
udlægges nye interne 8.00 m brede private veje inden for lokalplanområdet. Kørebanen skal være minimum 5,5 m, hvor der etableres parkering
vinkelret på vejbanen skal kørebanen dog etableres med bredde på minimum 7,0 m. De interne veje skal afsluttes med vendeplads.
Til hver hotellejlighed skal der anlægges minimum to parkeringspladser.
Parkeringspladserne kan enten anlægges i forbindelse med den enkelte
hotellejlighed, i de udlagte bræmmer eller som et samlet parkeringsområde for flere hotellejligheder.
Der skal skabes stiforbindelse mellem de enkelte delområder samt mellem
det samlede lokalplanområde og de omkringliggende sommerhus- og be-

Slået sti i lokalplanområdets nordlige del udlagt som 40 m
grøn kile.

Slået sti i den nordlige del af lokalplanområdet forbinder
lokalplanområdet med sommerhusområdet på Kærsangervej.

boelsesområder. Stierne skal fremstå som slået eller trampet sti eventuelt
forstærket med flis.
Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommune.
Kollektiv trafik
Lokalplanområdet betjenes p.t. med kollektiv trafik fra busstoppested på
Sindallundvej, hvorfra bybusser kører til Frederikshavn station.

Tilgængelighed
For at sikre størst mulig tilgængelighed for alle er der i lokalplanen fastsat
17

Lokalplanredegørelse ● Lokalplan FRE.F.10.21.03

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. BR15 og SBI anvisning 258.
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
Der er foretaget koteopmåling på lokalplanområdet. Opmålingen er gengivet som højdekurver på kortbilag 4. Heraf fremgår det at omkring halvdelen af lokalplanområdet ligger med en kote under 1,45 m DVR90. Hovedparten heraf ligger imidlertid inden for delområde 4, der ikke kan bebygges. I delområde 1-3, der kan bebygges, ligger koterne mellem 1,00 m
og 4.00 m. Lokalplanen stiller krav om at ny bebyggelse skal opføres med
en mindste sokkelkote på 2,5 m DVR90.
Ophævelse af landbrugspligt
Realisering af en lokalplan kan forusætte NaturErhvervsstyrelsens ophævelse af landbrugspligten. Dette sker i praksis ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, når lokalplanen er endeligt vedtaget.
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 tinglyst på lokalplanområdet:
Matr.nr. 7aq Flade, Frederikshavn Jorder
1. Dok om strandfredning mv. tinglyst 31.07.1940
2. Dok om forsynings-/afløbsledning mv. tinglyst 08.07.1958
3. Dok om forsynings-/afløbsledning mv. tinglyst 13.11.1971
4. Dok om forsynings-/afløbsledning mv. tinglyst 07.11.1962
5. Dok om vilkår til campingformål mv. tinglyst 06.07.2007
6. Deklaration om kloakledninger tinglyst 30.05.2013
7. køberetsaftale mv. tinglyst 18.04.2016
Matr.nr. 56k Frederikshavn Markjorder
8. Dok. om kloakledninger tinglyst 28.01.2015
Ad 1) Byggelinje fastsat af Strandfredningskommissionen. Byggelinjen er
18
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fastsat 100 m fra havets placering i 1940. Ejendommen som i sin tid blev
pålagt byggelinjen har siden ændret udformning. Servitutten berører formentlig ikke længere ejendommen. Hvis den gør, er det kun den østligste
del af delområde 4, der er berørt.
Ad 2) Telefonkabel beliggende nord-syd-gående retning på den vestlige
del af lokalplanområdet. Den omtrentlige placering er vist på kortbilag 3.
Ad 3) Dokumentet findes ikke i tinglysningens akter.
Ad 4) Telefonkabel beliggende i den nordvestlige del af lokalplanområdet.
Den omtrentlige placering er vist på kortbilag 3.
Ad 5) Tilbagekøbsret for Frederikshavn Kommune samt fordeling af udgifter til hegn på arealer der grænser til ejendomme ejet af Frederikshavn
Kommune.
Ad 6) Regn- og spildevandsledninger beliggende langs den vestlige lokalplangrænse. Den omtrentlige placering er vist på kortbilag 3.
Ad 7) Købsoption på ejendommen matr.nr. 7aq Flade, Frederikshavn Jorder.
Ad 8) Ledning beliggende i vejudlægget for, Apholmenvej. Ledningen har
et 2 m servitutbælte, der går ind på matr.nr. 56k Frederikshavn Markjorder. Det berørte areal ligger ved pkt. A vist på kortbilag 2.
Aflysning af planer og servitutter
Lokalplan FRE.10.21.02 aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse for
den del der er omfattet af nærværende lokalplan FRE.F.10.21.03.

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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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 hotelformål,

1.2

mulighed for opførelse af op til 42 hotellejligheder,

1.3

f riholdelse af en 40 m grøn kile langs lokalplanområdets nordlige
grænse,

1.4

stiforbindelse mellem lokalplanområdet og dets naboområder.

2.

Område og zonestatus

2.1

L okalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
matr.nr 7aq Flade, Frederikshavn Jorder og matr.nr. 56k Frederikshavn Markjorder samt alle parceller, der efter den 06.05.2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet opdeles i delområde 1, 2, 3 og 4 som vist på
kortbilag 2.

2.3

Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.

Arealanvendelse

Delområde 1, 2 og 3
3.1
Delområde 1, 2 og 3 må kun anvendes til hotelformål.
Delområde 4
3.2
Delområde 4 må kun anvendes til fælles friareal, grøn kile og lignende. Delområdet må ikke bebygges.
Fælles bestemmelser
3.3
Der kan etableres transformere, pumpestationer og lignende inden for lokalplanområdet.

4.

Udstykning

4.1

Lokalplanområdet kan udstykkes i 4 delområder, svarende til delområde 1,2,3 og 4. Området må ikke udstykkes yderligere.

4.2

E jendomme til tekniske anlæg kan dog udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt
herom.
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5.
5.1

Bebyggelsens placering og omfang
Der kan opføres i alt 42 hotellejligheder fordelt således
• Delområde 1
12 hotellejligheder
• Delområde 2
14 hotellejligheder
• Delområde 3
16 hotellejligheder

5.2

 ebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 % beregnet for delB
området som helhel inkl. andel af delområde 4.

5.3

 y bebyggelse skal opføres som fritliggende huse, dobbelthuse
N
eller række-/kædehuse.

5.4

 y bebyggelse i delområde 1 må ikke placeres nærmere naboskel
N
mod matr.nr. 7g Flade, Frederikshavn Jorder end 10,0 m.

5.5

Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

5.6

 øjde maksimalt 7,0 m, målt fra et fastlagt niveauplan. Skorstene
H
og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.7

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

5.8

Bebyggelsen skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byg-		
gefelter.

5.9

 elområde 4 kan ikke bebygges. Transformere, pumpestationer og
D
lignende kan dog opføres.

6.

Bebyggelsens udseende

6.1

 y bebyggelse skal inden for hvert af delområderne fremstå ensN
artet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver.

6.2

Facader og vinduer skal fremstå i materialernes naturlige overflade eller males i sort, hvid, eller farver inden for jordfarveskalaen. Til mindre dele af bygningen må der anvendes kontrastfarver.
Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Socialministeriets publikation
”Bevaringsværdige bygninger” november 2006.

6.3

Facader skal udføres i træ, mursten eller en kombination heraf
(f.eks. muret brystning og overparti i træ). Mindre bygningsdele
(mindre end halvdelen af bygningen) kan udføres i andre materialer.

6.4

 vis en sokkel er højere end 0,6 m skal den del, der er højere end
H
0.6 m, udføres i samme materialer som facaden.

6.5

V induesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en
kombination af disse.

6.6

Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en hældning
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Hoteldriften skal ske således, at
reception på Nordstrand Camping ligeledes skal fungere som
reception og nøgleudlevering
for hotellejlighederne.
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på mellem 15 og 45 grader.

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

6.7

S ekundære bygninger som udhus og lign. skal opføres med taghældning som beboelsesbygningen.

6.8

Der kan opsættes altaner på bygningens facade.

6.9

 er kan opsættes solfangere og solceller i tagfladen, såfremt de
D
integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur, herunder
at solfangere og solceller ligger parallelt med tagfladen. Solfangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller genboer.

6.10

Tagbeklædningen skal udføres i tegl eller tagpap med listedækning.

6.11

 en samlede længde af kviste på hver tagflade må ikke overstiD
ge 1/3 af hver enkelt tagflades længde. Kviste skal udføres i lette
materialer, der harmonerer med bygningens øvrige materialevalg.

6.12

 er må inden for området kun opstilles fælles oplysnings- og henD
visningsskilte. Skilte skal udformes med henblik på at orientere og
må ikke virke dominerende. Skiltene skal med vejmyndighedens
tilladelse placeres i vejens rabatareal eller på bygningernes murværk. Skilte og flag må ikke opsættes på master eller tag, eller således, at dele af skiltet rager op over facaderne.

6.13

 elysning af skilte skal være afskærmet mod vejarealer og må ikB
ke virke blændende for trafikken eller i øvrigt til gene og ulempe
for denne.

7.

Ubebyggede arealer

Delområde 1, 2 og 3
7.1
Der må ikke opføres faste hegn inden for delområde 1, 2 og 3,
bortset fra afskærmning af terrasser. Hegnet skal opføres i kontakt med bebyggelsen.
7.2

 eplantning inden for delområde 1, 2 og 3 skal ske med egnstypiB
ske træer og buske.

7.3

 er må ikke ske terrænregulering nærmere skel eller delområdeD
grænsen mod delområde 4 end 1 m. Inden for lokalplanens område i øvrigt må der i en afstand af op til 5 m fra nye bygninger
foretages større terrænreguleringer for at tilpasse fremtidigt terræn til mindste sokkelkoten, jf. pkt. 5.7.

7.4

Der skal udlægges privat udendørs opholdsareal svarende til minimum 15 m² pr. hotellejlighed. Opholdsarealet, der skal udlægges i forbindelse med lejligheden, kan placeres på terræn, på dæk,
som altaner eller terrasser.

7.5

 ed projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sorV
tering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med

23

Lokalplanbestemmelser ● Lokalplan FRE.F.10.21.03

Frederikshavn Kommunes regulativ.
7.6

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

7.7

V eje, 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.

7.8

Der må inden for lokalplanområdet ikke parkeres/opstilles
campingvogne, både, lastbiler mv.

Delområde 4
7.8
Der udlægges areal til en 40,0 m bred grøn kile som vist på kortbilag 2.
7.9

 er udlægges fælles friareal for områdets brugere som angivet på
D
kortbilag 2.

7.10

 er må ikke ændres i tilstanden af de på kortbilag 3 viste områD
der udpeget iht. Naturbeskyttelseslovens § 3 som strandeng, mose
og overdrev.

7.11

Der må ikke opsættes hegn inden for delområde 4.

7.12

Der må ikke ske terrænregulering inden for delområde 4.

7.13

 e fælles friarealerne må ikke anvendes til oplag af nogen art, liD
gesom parkering, campering eller lignende ikke er tilladt.

7.14

De fælles friarealer vedligeholdes af grundejerene.

7.15

Stier skal fremstå som trappet sti evt. forstærket med flis.

8.

Veje, stier og parkering

Delområde 1, 2 og 3
8.1
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Apholmenvej ved
pkt. A 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

V ejadgangen til delområde 1, 2 og 3 skal i princippet ske som vist
på kortbilag 2. Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige
vejstruktur.

8.3

 e interne veje udlægges i en bredde af mindst 8,0 m med en køreD
banebredde på mindst 5,5 m. Hvor der etableres parkering vinkelret på kørebanen skal kørebanen have en bredde på mindst 7,0 m.
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Strandenge er kystnære, lavtliggende og saltvandspåvirkede
arealer med vegetationsdække bestående af salt- og fugtighedstolerante græsser, halvgræsser, siv og urter. De fleste
strandenge er afhængige af en
vedvarende strandengdrift for
ikke at udvikle sig til mere artsfattige rørsumpe eller pilekrat.
Moser er naturligt forekommende plantesamfund på vådbundsarealer med høj vandstand. Græsning og/eller høslæt fastholder en lavtvoksende
og artsrig vegetation. Uden vil
der ske en tilgroning med træer,
buske og højtvoksende urteagtige planter, som med tiden vil
bortskygge de lavtvoksende arter.
Overdrev består af tørre, lysåbne plantesamfund, domineret af græsser, halvgræsser og
urter. Overdrev er driftsafhængige. Uden en tilbagevendende
drift eller pleje ændrer overdrevet sig og gror til.
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Plankortets principielle vejforløb illustrerer retningen for vejen. Det endelige vejforløb kan
f.eks. etableres med lette sving,
der vil give en naturlig hastighedsnedsættende effekt i området.

Plankortets principielle stiforbindelse illustrerer retningen for
stien. Det endelige stiforløb kan
etableres med sving.

8.4

Interne veje skal afsluttes med en vendeplads.

8.5

Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detailprojekt for
vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. Grundejerne/grundejerforeningen skal tage skøde
på de private fællesveje indenfor lokalplanområdet.

8.6

T il hver hotellejlighed skal der etableres 2 p-pladser enten i tilknytning til den enkelte lejlighed, i de på kortbilag 2 viste bræmmer eller som fælles parkeringsareal.

8.7

 lle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal udA
formes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for
alle, så vidt det er muligt. Arealerne skal udlægges efter gældende
Bygningsreglement, p.t. BR15 og SBI anvisning 258.

Delområde 4
8.8
Der må ikke etableres veje og parkering inden for delområde 4.
8.9

Der kan etableres stier inden for delområde 4. Stier skal fremstå
som slået eller trampet sti, eventuelt forstærket med flis..

Fælles bestemmelser
8.10
Der skal etableres stiforbindelse dels mellem lokalplanområdets
delområder og dels mellem lokalplanområdet og naboejendomme
til lokalplanområdet i princippet som vist på kortbilag 2. Stier skal
fremstå som slået eller trampet sti, eventuelt forstærket med flis

9.

Tekniske anlæg

9.1

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

9.2

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

9.3

T ransformere, 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 placeres højere end
hovedbygningen på ejendommen.

9.5

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

9.6

Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvis-		
ninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

9.7

Overfladevand skal nedsives inden for lokalplanområdet.

9.8

Der findes private vandløb med kendelser inden for lokalplan
området, der skal iagtages.
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10.

Grundejerforening

10.1

S åfremt delområde 1, 2, 3 og 4 udstykkes som selvstændige grunde skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
ejere af de 4 delområder inden for lokalplanområdet.

10.2

 rundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beG
plantning, veje, belysning, fællesanlæg, stier og grøfter. 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

 rundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkenG
des af Frederikshavn Kommune.

10.4

 rundejerforeningen skal oprettes såfremt Frederikshavn KomG
mune kræver det.

11.

Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1

 y bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilslutN
tet det separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Spildevand A/Ss anvisninger.

11.2

 y bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet
N
nedsivningsanlæg for overfladevand.

11.3

 y bebyggelse inden for et delområde må ikke tages i brug, før
N
delområdets ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse
med bestemmelserne i lokalplanens punkt 7.

12.

Lokalplan og byplanvedtægt

12.1

V ed den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan FRE.F.10.21.03 ophæves lokalplan FRE.10.21.02, Apholmen,
for det område, der er omfattet af lokalplan FRE.F.10.21.03.

13.

Lokalplanens retsvirkninger

13.1

 år lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejenN
domme, 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.
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13.2

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

13.3

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 xx. xx. xxxx i henhold
til planlovens § 24.
På byrådets vegne

Birgit Hansen				Mikael Jentsch
borgmester			
kommunaldirektør
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Udsnit af matrikelkort den 06.05.2016

Lokalplangrænse
Privat fællesvej på matrikelkortet

Lokalplan FRE.F.10.21.03
Nordstrand hotellejligheder

Ejerlavsgrænse
Målforhold 1:3000

Strandbeskyttelseslinje
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Kortbilag 2
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Principiel stiforbindelse
Lokalplangrænse
40 m grønt kile

Lokalplan FRE.F.10.21.03
Nordstrand hotellejligheder

Delområdegrænse
Fælles Friareal
Målforhold 1:2500

Delområdenummer
Eksisterende vandløb
Vejudlæg
Byggefelt
Stiudlæg
5 m Bræmme, hvor parkering er muligt
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Kortbilag 3
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Strandeng (NBL § 3)

Regn- og spildevandsledning,
tinglyst 30.05.2013

Lokalplan FRE.F.10.21.03
Nordstrand hotellejligheder
Målforhold 1:2500

Eng (NBL § 3)
Mose (NBL § 3)
Overdrev (NBL § 3)

Tinglyste ledninger er vist med
omtrentlig placering
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Kortbilag 4
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Lokalplan FRE.F.10.21.03
Nordstrand hotellejligheder

Delområdegrænse
Målforhold 1:2500

1,00 m højdekurve
0,50 m højdekurve
2.87 m

Kotepunkt
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Bilag 5
Billede taget fra toppen af klit på stranden ca. 350 m fra lokalplanområdet.
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Visualisering af bebyggelsen som det kan komme til at se ud inden for lokalplanområdet.
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Bilag
Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.
Screening for forslag til:
Lokalplan nr. FRE.F.10.21.03
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 20/6-2016
Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
BISL
NATUR:
MSAK
PLAN:
SUOS
VEJ:
LALY

0. Indledende Screening

Ja / Nej

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

(PLAN)

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

(NATUR)

Bemærkninger

Nej

Nej

Der er 120-220 m til det nærmeste område nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb. Området er
udpeget for bl.a. naturtyperne fugtige klitlavninger, vandløb
med vandplanter, artsrige overdrev eller græsheder, tidvis
våde enge og rigkær.

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

Miljøscreening af planforslag - side 1
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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

0

NATUR

De bedre dele af området er udlagt som fælles
areal og grøn kile.

−

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

0

NATUR

Der er registreret vendsyssel gøgeurt (bør
formentlig være purpur-gøgeurt) i det nordøstlige hjørne på et areal, der er omfattet af
strandbeskyttelseslinje og beliggende indenfor
den planlagte grønne kile. Fundet bør dog
bemærkes og plejes af hensyn til oplevelsen af
området.

−

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

0

NATUR

Arealet ligger omkranset af bebyggelse. Det
vurderes derfor, at arealet har begrænset funktion for arters formering eller naturlige bevægelses- eller trækmønstre. Arealet beliggende
øst herfor vil i højere grad blive anvendt.

−

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

NATUR

Der er registreret mose, strandeng, overdrev
og fersk eng på arealet. Luftfotos fra 1979 til
1995 viser forstyrrelser af den ferske eng. Den
ferske eng, der er planlagt for bebyggelse er
ikke af god kvalitet.

0

NATUR

Der er strandbeskyttelseslinje i den østlige del
af arealet, Det areal er lagt ud som fælles areal
og grøn kile.

−
−

Bygge- og beskyttelseslinjer

−

Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Arealet anvendes ikke til landbrugs- eller
skovdrift pt.

−

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

0

NATUR

Ikke relevant.

−

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

0

NATUR

Forekomsten af orkideer er i et område, hvor
der slås græs. De er afhængige af, at vegetationen holdes nede for ikke at blive skygget af
højere stauder. En vis færdsel i et område er
derfor ikke nødvendigvis negativt for naturværdierne.

MILJØ

Det vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte arealanvendelse,
hverken internt i området eller i forhold til de
omkringliggende arealer.

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

0
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− Trafik

0

VEJ

Fremkommelighed
En ændret anvendelse fra campingplads til
hotellejligheder vurderes ikke at påvirke fremkommeligheden på eks. vejnet væsentligt og
planområdet vejforsynes fra den kommunale
vej Apholmen, som vurderes at have tilstrækkelig kapacitet til optagelse af trafikken som
den ændrede anvendelse fra campingplads til
hotellejligheder måtte medføre.
Trafiksikkerhed
Planområdet vejforsynes fra den kommunale
vej Apholmen med en i princippet vejtilslutning
i områdets sydvestlige del umiddelbart syd for
et kurveforløb på vejen. Vejstrækningen af
Apholmenvej er hastighedsdæmpet 40km/tzone og på den baggrund vurderes vejtilslutningen og evt. øgningen i antallet af krydsende
bløde trafikanter (servicering i receptionen på
campingpladsen på den anden side af Apholmenvej) ikke, at give anledning til væsentlig
påvirkning af trafiksikkerheden ved
ind/udkørsel fra planområdet.
Det skal bemærkes, at en placering af vejtilslutningen længere mod øst, umiddelbart vurderes, at give bedre oversigtsforhold, ligesom
det kunne overvejes, at udføre en trafiksikker
stikrydsning af Apholmenvej.

− Tilgængelighed (handicappede)

0

VEJ

Der er i lokalplanens § 8.8 fastlagt bestemmelser som sikrer, at alle veje, torve, p-pladser og
stier skal udformes med ramper o.lign, efter
gælden de bygningsregelment samt SBI anvisning.

− Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0

VEJ

En ændret planlægning fra campingplads til
hotellejligheder vurderes ikke, at påvirke rekreative oplevelser.

− Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ
NATUR

Natur: Der er allerede offentlig adgang på arealet. En udbygning vil formentlig føre til mere
formaliseret adgang til gavn for offentligheden
og naturen.
Vej: En ændret planlægning fra campingplads
til hotellejligheder vurderes ikke, at påvirke
adgangen for offentligheden.

− Byernes funktion og bymiljø herunde 0
bynatur

PLAN

Lokalplanforslagets byggemulighed vurderes til
ikke at påvirke Frederikshavn bys funktion.
Lokalplanområdet tilgrænser eksisterende
bebyggelse mod nord og vest, og vurderes
ikke at udgøre en del af Frederikshavns bymiljø og bynatur.

− 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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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

3. Jordbund
− Jordens overflade, anvendelighed
eller dyrkningsværdi

0

MILJØ

Arealet kan ikke dyrkes, når der udarbejdes ny
lokalplan som muliggør benyttelse til boligområde og fælles friareal. Der er tale om et mindre område i tilknytning til eksisterende by.

− Eksisterende jordforurening

0

MILJØ

Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jordforureningsloven i området.

− Risiko for jordforurening

0

MILJØ

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

− Flytning af forventet potentielt forurenet jord

0

MILJØ

Der forventes ikke at være forurenet jord i området.

− Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold

0

MILJØ

Vurderes ikke at være tilfældet.

− Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb

0

MILJØ

Der forventes ikke udledt forurenet overfladevand fra området

− Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Mængden af overfladevand der skal afledes vil
blive større, da en større del af området fremover vil blive befæstet.

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

0

MILJØ

Der forventes ingen ændringer i vandkvaliteten.

− Nedsivning

0

MILJØ

Der skal ikke ske nedsivning af spildevand i
området.

− Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0

MILJØ

Der forventes ikke at ske ændring i grundvandsmængde eller grundvandskvalitet.
Boligbebyggelsen i området skal opføres med
en minimum sokkelkote på 2,5 m DVR90, hvilket imødegår den høje grundvandsstand i området.

0

MILJØ

Planforslaget som er i udkast beskriver, at
overfladevand skal nedsives i området. På
grund af høj grundvandsstand er det besluttet
at der skal ske separatkloakering af området,
således at også regnvand afledes via Frederikshavn Spildevand. Det vurderes, at det er
muligt at aflede regnvandet via Frederikshavn
Spildevands ledning til Rønnerhavnen.

4. Vand
4.1 Overfladevand

4.2 Grundvand

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand

Miljøscreening af planforslag - side 1

44

Lokalplan FRE.F.10.21.03 ● Miljøscreening

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

Se ovenfor

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

0

MILJØ

Se ovenfor

− Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Der forventes ingen ændring i nedbørskvaliteten.

− Udledning af drivhusgasser eller
andre stoffer, der påvirker klima,
temperatur?

0

MILJØ

Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse.
Der er høj grundvandsstand i området, dette
imødegås af et krav til minimum sokkelhøjde
på 2,5 meter. Der er endvidere mulighed for at
etablere omfangsdræn omkring bygningerne.
Det vurderes ikke at være nødvendigt med
særlige tilpasninger til forventede klimaændringer ud over de i planen beskrevne

Påvirkning

Indvirkning

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

+1: Positiv
0: Neutral
-1: Negativ

6. Klimatiske faktorer

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

0

PLAN

Ingen påvirkning.

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

0

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

0

NATUR

Kystdannelsen sker længere mod øst. Selve
området er fladt og der er få tegn på geologiske processer.

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

0

NATUR

Området har begrænset værdi. Det er fladt og
der er begrænset tegn på geologiske strukturer
ud over den flade strandeng, som er repræsenteret længere mod øst.

PLAN

Ifølge Kommuneplan 2015 er planområdet
udpeget til værdifuldt kulturmiljø. Samtidig
ligger lokalplanområdet i et område udpeget til
flersidig anvendelse. Udpegningerne vurderes
ikke til at være til hinder for at lokalplanområdet anvendes til hotelformål samt fælles friareal, grøn kile og lignende. Se udvidede begrundelser i lokalplanen.
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− Varige bindinger på arealanvendelsen som reducerer fremtidige dispositionsmuligheder i det åbne
land.

0

PLAN

Ingen væsentlig påvirkning.

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

0

NATUR

Der er ikke historiske anlæg på arealet eller i
den umiddelbare nærhed.

− Fredede områder

0

NATUR

Der er ingen fredninger på eller i umiddelbar
nærhed af arealet.

− Rumlig oplevelse

0

PLAN

Der er udarbejdet visualiseringer, som viser
bebyggelsens påvirkning af kystlandskabet.
For nærmere beskrivelse henvises til lokalplanens afsnit ”Kystnærhedszonen”. Det vurderes, at bebyggelsen falder naturligt ind i området med tilsvarende bygningshøjder i naboområderne.
Udsigten over de åbne arealer og til kysten vil
dog delvist gå tabt for de beboelser, der ligger
vest for lokalplanområdet.

− Kulturhistoriske helheder, samt
værdifulde spor eller enkeltelementer

0

PLAN

Ingen registreringer.

− Fortidsminder

0

NATUR

Ingen registrerede fortidsminder.

− Sten- og jorddiger

0

NATUR

Ingen registrerede sten- og jorddiger.

− Kirkeomgivelser

0

NATUR

Ingen kirker i umiddelbar nærhed.

− Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Ingen registreringer.

− Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen registreringer.

− Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Ingen registreringer.

− Bevaringsværdige landskaber

0

PLAN

Ingen registreringer.

9. Kulturarv

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

46

Miljøscreening af planforslag - side 1

Lokalplan FRE.F.10.21.03 ● Miljøscreening

47

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:

Dagsordenpunkt PMU
01.03.2016.pdf

Dokument Titel:

Dagsordenpunkt PMU
01.03.2016

Dokument ID:

1426153

Bilagsforside
Dokument Navn:

Skagen Frederikshavnsvej 1.0.pdf

Dokument Titel:

Skagen Frederikshavnsvej 1.0

Dokument ID:

1608072

Placering:

Geosager/Nordsøvej 1, 9990 Skagen: Lokalplan (Hedeboskolens arealer)/Dokumenter

Dagsordens titel

Forslag til lokalplan for Lille Skagen

Dagsordenspunkt nr

3

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

A/S TRIGON

ADRESSE

COWI A/S
Visionsvej 53

FREDERIKSHAVNSVEJ SKAGEN

9000 Aalborg

TEKNISK NOTAT

TLF

+45 56 40 00 00

FAX

+45 56 40 99 99

WWW

cowi.dk

INDHOLD
1

Indledning

2

2
2.1

Beliggenhed og planforhold
Støjgrænseværdier

2
2

3
3.1
3.2

Støjberegning
Metode
Forudsætninger

2
2
3

4

Resultater

3

5

Støjdæmpende foranstaltninger

4

6

Konklusion

4

BILAG
Bilag A

Støjudbredelseskort

PROJEKTNR.

DOKUMENTNR.

A089693-002

A089693-002

VERSION

UDGIVELSESDATO

BESKRIVELSE

UDARBEJDET

KONTROLLERET

GODKENDT

1.0

13.10.2016

Notat

TMLE

LFL

TMLE

C:\Users\TMLE\Documents\Projects\Skagen Frederikshavnsvej\Notat - update\Skagen Frederikshavnsvej 1.0.docx

2

FREDERIKSHAVNSVEJ SKAGEN

1

Indledning

A/S Trigon har anmodet COWI om at udarbejde en støjredegørelse for et planlagt boligområde i Skagen ved Frederikshavnsvej/Nordsøvej. Støjredegørelsen
omfatter beregning af støjbidrag fra vejtrafik på Frederikshavnsvej.

2

Beliggenhed og planforhold

Den specifikke anvendelse for området er ifølge lokalplan SKA.BF.06.02.01 kategoriseret som boligområde. Der er i lokalplanen angivet at nye bygningsfacader skal udformes således at støjniveauet indendørs ikke overstiger Lden 33 dB.

2.1

Støjgrænseværdier

De vejledende støjgrænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredseffekter.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj, gældende for nye boliger, er angivet nedenfor i tabel 1:
Tabel 1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra veje.
Områdetype

Grænseværdi

Boligområde, børnehaver, vuggestuer,
skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver,
udendørs opholdsarealer og parker.

Lden = 58 dB(A)

Hoteller, kontorer mv.

Lden = 63 dB(A)

Såfremt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er overholdt udendørs, forventes Bygningsreglementets krav til det indendørs støjniveau (Lden 33 dB) også
at være overholdt.

3

Støjberegning

3.1

Metode

Beregning af støjniveauer er udført ved anvendelse af beregningsmetoden
NORD2000 i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 4/2007
"Støj fra veje" og nr. 4/2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner" samt
rapport nr. 434, "Håndbog - NORD2000 - Beregning af vejstøj i Danmark", Vejdirektoratet/Miljøstyrelsen 2013. Der er i beregningerne af støj fra vejtrafik med
NORD2000 anvendt 4 meteorologiske klasser, jf. Orientering fra Miljøstyrelsen
nr. 39 "Praktisk anvendelse af NORD2000 til støjberegninger".
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Støjniveauet udtrykkes med støjindikatoren Lden, som er årsmiddelværdien for
en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges
et genetillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen i natperioden.
Med henblik på at fastlægge støjudbredelseskonturerne er der udført beregninger af støjniveauet i et net af punkter (grid) med indbyrdes afstand på 5 m. Mellem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjudbredelseskonturerne. Beregningshøjden er sat til 1,5 meter over terræn, svarende til den
højde, for hvilken de vejledende grænseværdier for udendørs opholdsarealer er
gældende.

3.2

Forudsætninger

Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model omfattende
terræn, bygninger og vejtrafik. Modellen er udarbejdet på baggrund af digitale
tekniske kort.
Beregning af støj fra vejtrafik er baseret på trafikmængder (ÅDT) jf. oplysninger
fra Vejdirektoratet. Trafikmængder for 2015 fra en målestation på Frederikshavnsvej er fremskrevet med 1% pr. år frem til 2025. Idet der ikke foreligger
oplysninger om mængden af tung trafik er det forudsat at Frederikshavnsvej er
vejtype D i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 4/2006 "Støjkortlægning og
støjhandlingsplaner".
Tabel 2 Anvendte trafikdata for støjberegning.
Trafiktal
2025

Vejstrækning

ÅDT

Hastighed

Frederikshavnsvej

6700

70/50 km/t

Vejtype
D

For Frederikshavnsvej er hastigheden i modellen antaget at svare til den skiltede
hastighed. Vest for det planlagte område (midte) er hastigheden 70 km/t og øst
for er hastigheden 50 km/t.

4

Resultater

Støjudbredelseskort og placering af beregningspunkterer er vist i bilag A1. Beregningsresultater for BP01-BP03 for det planlagte område, samt BP11-BP13 for
eksisterende boligområde, fremgår af Tabel 3.
Tabel 3 Beregningsresultater i beregningspunkter.
Beregningspunkter

Etage

Lden
[dBA]

BP01

Stuen

60,0

BP02

Stuen

60,5

BP03

Stuen

58,1
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BP11

Stuen

58,7

BP12

Stuen

60,8

BP13

Stuen

61,2

Resultaterne viser, at der for alle seks beregningspunkter, er højere støjniveau
end Lden 58 dB både for planlagt område og eksisterende boligområde.

5

Støjdæmpende foranstaltninger

For at kunne overholde grænseværdien på Lden 58 dB, er der regnet på støjskærm syd for det planlagte bebyggelsesområde ud mod Frederikshavnsvej. Såfremt der vælges en skærmløsning som ligger syd for den eksisterende forhøjning, skal skærmen være 3,5 m høj. Hvis skærmen placeres lige nord for forhøjningen, skal den være 4 m høj, før støjniveauet ved de planlagte boliger kommer under 58 dB.
En anden løsning såfremt der ikke opstilles skærme kunne være en ændring af
hastighedsgrænsen på Frederikshavnsvej. Der er regnet, hvor der på strækningen af Frederikshavnsvej, er hastighedsgrænse på 50 km/t i stedet for 70 km/t,
for at undersøge hvordan støjbelastningen i så fald vil være, både for det planlagte område men også boligerne vest for området ud mod Frederikshavnsvej.
Resultater fremgår af Tabel 4, og støjudbredelseskort af bilag A2
Tabel 4 Beregningsresultater med ændret hastighed på Frederikshavnsvej.
Beregningspunkter

Etage

Lden
[dBA]

BP01

Stuen

57,0

BP02

Stuen

57,7

BP03

Stuen

56,7

BP11

Stuen

55,6

BP12

Stuen

57,9

BP13

Stuen

58,4

I så fald vil grænseværdierne blive overholdt i det planlagte boligområde, og
støjniveauet vil i det eksisterende boligområde også blive væsentligt dæmpet.

6

Konklusion

Støjudbredelseskortet viser, at den forreste række af boliger ud mod Frederikshavnsvej vil have et støjniveau over Lden 58 dB.
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5

Der er i forvejen en jordvold mellem det planlagte byggeri og Frederikshavnsvej
som er 1-1,5 m over vejens niveau. Da beplantningen på jordvolden er bevaringsværdig, er det ikke en mulighed at forhøje jordvolden. For at kunne placere
boliger helt ud til Frederikshavnsvej skal der enten placeres en skærm på 3,5 m
eller 4 m henholdsvis syd eller nord for jordvolden.
Hvis hastighedsgrænsen i stedet ændres fra 70 km/t til 50 km/t, vil grænseværdierne være overholdt for det planlagte boligområde uden yderligere afskærmning, og støjniveauet i det eksisterende boligområde vil også blive lavere.

C:\Users\TMLE\Documents\Projects\Skagen Frederikshavnsvej\Notat - update\Skagen Frederikshavnsvej 1.0.docx

Bilagsforside
Dokument Navn:

Indsigelsesnotat_foroffentlighed_Udvidelse af Skagen
bymidte_Bilag til PMU den 1. nov. 2016.pdf

Dokument Titel:

Indsigelsesnotat_foroffentlighed_Udvidelse af Skagen
bymidte_Bilag til PMU den 1. nov. 2016

Dokument ID:

1537145

Placering:

Emnesager/Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighed med henblik på ny dagligvarebutik (LiDL) på Chr. X´s
Vej)/Dokumenter

Dagsordens titel

Ny dagligvarebutik på Chr. X´s Vej i Skagen - Opfølgning
på foroffentlighedsfase

Dagsordenspunkt nr

4

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

2

Indsigelsesnotat
til
Foroffentlighedsfase Udvidelse af
Skagens bymidte

Center for Teknik og Miljø
1 0 . oktober 2 0 1 6 kl. 1 0 . 1 5
Dokumentnr. 1407726
FIRA

1

Foroffentlighedsfase Udvidelse af Skagens bymidte

Indkomne bemærkninger

Centrets bemærkninger

1. Erhvervsstyrelsen, Plantilsyn.
Dokument nr. 1417228

Ad. 1
Center for Teknik & Miljø har, som led i
foroffentlighedsfasen, offentliggjort debatoplægget om udvidelse af Skagen bymidte på
Plansystem DK. På den måde er
Erhvervsstyrelsen, og andre statslige
m y ndigheder, inviteret til dialog på et tidligt
tidspunkt i planprocessen.

Meddeler at Styrelsen har modtaget
debatoplægget om udvidelse af Skagen bymidte,
m e n ikke har vurderet oplægget.
Styrelsen indgår gerne i tidlig dialog om den
fortsatte planlægning i forhold til lov om
planlægning og de overordnede statslige
interesser.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
A t forslag til tillæg til Kommuneplanen og
lokalplan, der skal gøre det muligt at opføre
den ønskede dagligvarebutik, offentliggøres på
Plansystem DK som sædvanligt.

2. Aalborg Stift, Stiftsøvrigheden.
Dokument nr. 1413140

Ad. 2
Den foreslåede geografiske udvidelse af Skagens
bymidte fremgår af det debatoplæg, der er
udsendt i forbindelse med føroffentlighedsfasen. Skagen Kirke og Sognehuset beliggende
Kirkevej 7A ligger indenfor det område der
foreslås inddraget i bymidten. Begge bygninger
er væsentlige i relation til Skagens
bygningskultur idet de er bevaringsværdige. I
den såkaldte SAVE-registrering, har opnået
værdien 1 (Skagen Kirke) og 3 (Sognehuset).

Synes det lyder som et spændende projekt at
udvide Skagens bymidte. Anmoder om at
Frederikshavn Kommune i den kommende
planlægningsfase har fokus på Skagen Kirke
beliggende Ved Kirken 2.
Forbeholder sig ret til at komme med yderligere
bemærkninger i den videre planlægning.

I tilknytning til den lokalplan der skal gøre det
m u ligt at opføre den ønskede dagligvarebutik,
skal der udarbejdes et tillæg til
kommuneplanen, hvor der bl.a. formuleres nye
lokalplanrammer for den del af Skagen by , der
er omfattet af debatoplægget. Skagen Kirke og
Sognehus er jfr. Kommuneplan 2015 beliggende
indenfor et selvstændigt afgrænset
rammeområde - SKA.O.03.04. Anvendelsen af
om rådet er fastlagt til offentligt formål – kirke
og sognegård.
Når der skal fastlægges nye lokalplanrammer
for det område, der er omfattet af
debatoplægget, foreslås det, at den nuværende
afgrænsning af det rammeområde Skagen Kirke
og Sognegården er beliggende indenfor
opretholdes, og at de nuværende
rammebestemmelser for området også
opretholdes.

Beliggenheden af de ejendomme hvorfra
Frederikshavn Kommune har modtaget
sy nspunkter, fremgår af kortbilaget bagest i
notatet. A f samme kortbilag fremgår:




eksisterende afgrænsning af Skagens
bymidte
den foreslåede udvidelse af bymidten
arealet hvor den omhandlede
dagligvarebutik skal placeres.

2
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Center for Teknik og Miljø indstiller:
A t n år der formuleres nye lokalplanrammer
for det byområde der foreslås inddraget i
Skagens bymidte, opretholdes den
nuværende afgrænsning af det rammeområde
Skagen Kirke og Sognegården er beliggende
indenfor, og at de nuværende
rammebestemmelser for området fastholdes
også.

3. Lundgrens Advokatpartnerselskab, ved
Advokat Vibeke Westergaard på vegne af COOP
Danmark A/S.
Dokument nr. 1415710

Ad. 3
Der er i debatoplægget redegjort for behovet for
udvidelse af dagligvarebutiksarealet i Skagen.
By gningerne beliggende Chr. X´s Vej 51, hvor
der tidligere har været indrettet: autoværksted,
benzinstation og dagligvarebutik med
tilhørende friarealer, har i flere år været
ubenyttede, og har lige så længe trængt til
fornyelse.
For at kunne opføre den ønskede
dagligvarebutik, skal eksisterende bygninger
beliggende Chr. X´s Vej 47, 51, 53, 55, 57 og 59
nedrives. Bygningerne er uden fredning, og er i
S A V E-registrering, omtalt under Ad 2, ikke
vurderet som bevaringsværdige.
Det er ikke Centrets vurdering, at det bebyggede
miljø på den omhandlede del af Chr. X´s Vej er
det turister forbinder med ”Skagens særlige
bymiljø”.
Det bebyggede miljø på den sydlige side af Chr.
X´s Vej er karakteriseret ved små fritliggende
énfamilieboliger, der er trukket frem mod
hovedvejen. By gningerne mellem Hans Baghs
Vej og det omhandlede område ligger
ov ervejende tæt på hinanden og kan opleves
som ” perler på en snor”.
Forpladsen til den tidligere benzintank strækker
sig langs Chr. X´s Vej over knap 50 m. De fire
boliger, der skal nedrives, strækker sig i alt over
ca 65 m. Dagligvarebutikkens bygning og det
tilhørende parkeringsanlæg vil strække sig over
i alt ca. 125 m idet bygningen umiddelbart øst
for den tidligere benzintank også nedrives.

Anmoder om at:
 grundlaget for det videre arbejde bliver en
vurdering af det reelle behov for flere m2
dagligvarebutiksareal
 Skagens særlige bymiljø opretholdes

Chr. X´s Vej og det bebyggede miljø langs vejen
er for mange turisters vedkommende det første
m øde med Skagen.
Den igangværende planlægning vil medvirke til,

3
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at området fornyes. Det bør i den forbindelse
sikres, at den nye butiksbygnings ydre
udformning tilpasses omkringliggende
bygningers karakter. Af hensyn til
trafiksikkerheden på hovedvejen og for at
indpasse butiksbygningen og det tilhørende
parkeringsanlæg i området, bør butiksområdets
afgrænsning mod Chr. X´s Vej udføres med
h æ kbeplatning og solitære træer.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
A t der i den lokalplanen der skal gøre det
m u ligt at opføre en dagligvarebutik, træffes
bestemmelser, der sikrer, at
butiksbygningens ydere udtryk og de
tilhørende friarealer tilpasses
om kringliggende områder.
4. Morten Tinggaard, Kong Eriks Vej 121,
Skagen. Dokumentnr. 1407296
Spørger hvad Frederikshavn Kommune mener
med ”udvidelse af bymidten”?

Ad. 4
Efter detailhandelsbestemmelserne i
Kom muneplanen 2015 kan der, det pågældende
sted, ikke etableres en dagligvarebutik på 1500
m 2 men på kun en på 1000 m2.

Er det blot et betegnelse for, at der kan
accepteres endnu et supermarked i bymidten
eller bliver det benævnt således fordi den
pågældende grund ikke tilhører bymidten nu,
eller hvordan skal det forstås?

Der er i debatoplægget redegjort for behovet for
udvidelse af dagligvarebutiksarealet i Skagen.
Der er også redegjort for, hvorfor det vil være
naturligt, at gøre området omkring Chr. X´s Vej
til en del af bymidten.

Sy nes man skal overveje antallet af
dagligvarebutikker i Skagen bymidte og forsøge
at begrænse antallet heraf i en by som
efterhånden er plastret til af dagligvarebutikker.
Ka n godt se at den pågældende grund vil være
god til dagligvarebutik, men Aldi valgte alligevel
at flytte derfra, så hvorfor skulle en anden
kunne få en forretning til at gå der?
V il gerne vide, hvilke konsekvenser en ny
dagligvarebutik på grunden vil have for alm.
trafik og tungtrafik på Kong Eriks Vej og Alba
Schwartz Vej, som ligger bagved den
pågældende grund.
På Kong Eriks Vej og Alba Schwartz vej ligger
en del privatboliger, som ikke skal generes af
trafik til/fra bagsiden af detailbutikken og/eller
blokeres for trafik ind til husene på Kong Eriks
Vej og Albas Schwartz vej.
Hvad er der tænkt der?
Foreslår at en given til/fra kørselsplan skal
godkendes af husejerne på hhv. Alba Schwartz
vej og Kong Eriks Vej.

I dag er de omhandlede ejendomme alene
vejforsynet fra Chr. X´s Vej. Den fremtidige
vejadgang til dagligvarebutikkens
parkeringsanlæg skal fortsat alene være fra Chr.
X´s Vej, ligesom varelastbiler, via butikkens
parkeringsanlæg, skal køre til og fra butikkens
v aregård fra Chr. X´s Vej.
Se Ad 5.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
Se Ad 5.
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5. Pr eben Kruse Alba Schwartz Vej 6A, Skagen.
Dokumentnr. 1407664

Ad. 5
Ifølge de foreliggende skitser for indretning af
dagligvarebutikken og de tilhørende friarealer,
er butikkens vareindlevering placeret i
butikkens syd-østlige hjørne. Det vi sige, at
v arelastbiler skal bakke til vareindleveringen
langs områdets sydlige afgrænsning – altså
langs afgrænsningen mod boligerne på Alba
Schwartz Vej.
Som grundlag for den efterfølgende
lokalplanlægning udarbejdes der bl.a. en
”støjrapport”. Rapporten skal oplyse, hvilken
støj køleanlæg, udluftning og lastbiler, der
leverer varer til butikken, vil give anledning til i
de om kringliggende områder.
Det er på baggrund af støjrapporten, det afklare,
hvilke foranstaltninger det er nødvendigt at
etablere, f.eks. i skel imod syd, så naboerne
generes mindst muligt når personbiler
m a n øvrerer rundt på parkeringsanlægget eller
lastbiler leverer varer til butikkens
v areindlevering.
Parkeringsanlægget er ca. 75 m fra øst til vest.
Hegnet langs områdets sydlige afgrænsning vil
være meget sy nligt fra Chr. X´s Vej. Hegnets
udtryk bør derfor ofres opmærksomhed.

Håber at Kommune og bygherre tager hensyn
til den bebyggelse der ligger bagved de
bygninger, der skal rives ned.
Der er på tegningerne af den nye bebyggelse vist
et støjværn, det må være en nødvendighed, når
v aremodtagelsen skal ligge mod beboelse.
Hegnets højde og udførelse får stor betydning
for begrænsning af støj fra lastbiler og kunder
til dagligvarebutikken.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
A t støjrapporten danner grundlag for
lokalplanens bestemmelser om , hvordan støj
f r a køleanlæg, ventilation og lastbiler, der
leverer varer til butikken reduceres så støjen
holdes under Miljøbeskyttelseslovens
vejledende grænseværdier for støj.
A t udtrykket af hegnet mod områdets sydlige
afgrænsning ofres opmærksomhed.
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6. Henning Sjørup, Kirkevej 15, Skagen.
Telefonisk henvendelse.

Ad. 6
Kom muneplanens gældende rammer for det
om handlede lokalområde giver mulighed for at
opføre ny bebyggelse i 1½ etage og op til 7,5 m.
Den ønskede dagligvarebutik er i 1 etage, men
med en særlig tagkonstruktion af hensyn til
butikkens tekniske installationer. Det er
Centrets vurdering at bygningshøjden ikke
ov erstiger 7,5 m.
Det kan i den efterfølgende lokalplan
anskueliggøres hvilken højden den nye
butiksbygning får, i forhold til eksempelvis
eksisterende bygning beliggende Chr. X´s Vej 51
(Det tidligere autoværksted, benzinstation og
dagligvarebutik)

Ha r i øjeblikket en pragtfuld aftensol, som de
gerne vil beholde. Spørger på den baggrund
hvor højt byggeriet bliver?

Center for Teknik og Miljø indstiller:
A t det i lokalplanens redegørelse
anskueliggøres hvor højt den ønskede
butiksbygning er i forhold til eksisterende
bygning beliggende Chr. X´s Vej 51.
7. Jens Holst HUSET HOLST A/S, Chr. X´s Vej
16, Skagen. Dokument nr. 1410723

Ad. 7
For så v idt angår behovet for yderligere
dagligvarebutiksareal se Ad 3.

Der er i forvejen 4 dagligvareforretninger på
Chr. X´s Vej. Endvidere er de trafikale
problemer, som den tunge tung trafik til havnen
skaber på Chr. X´s Vej, endnu ikke afklaret.

Chr. X´s Vej er hovedlandevej og administreres
at Staten ved Vejdirektoratet. Vejen er i
Kom muneplanen fastlagt som Trafikvej. Det vil
sige, at vejen også i fremtiden skal afvikle både
m egen og tung trafik.
Dagligvarebutikken forventes at generere 1700
bilture til/fra butikken pr. døgn. Vejadgangen
til butikkens parkeringsanlæg bør ofres særlig
opmærksomhed og udformes så trafiksikkert
som m uligt.

Opfordrer ”de professionelle” der styrer
Frederikshavn Kommune til at se Skagen fra
november til marts og ikke kun når det er
som mer og der er fest.
Huset Holst har, få meter fra Chr. X´s Vej, et
stort jordstykke, med mulighed for at jævne (??)
flere haller hos Huset Holst, hvor det vil være
oplagt at placere en dagligvarebutik eller andet
erhverv. Der kan der indrettes m asser af
parkeringspladser også busparkering.
Har også et jordstykke på Søndervej 2, der kan
bruges til parkeringspladser eller anden
erhvervsbygning.

Der er stor bevågenhed omkring Skagen by på
alle tider af året.
Baggrunden for den offentlige fremlæggelse af
debatoplægget om udvidelse af Skagen bymidte,
er et ønske om at etablere en dagligvarebutik på
adressen Chr. X´s Vej 47 – 5 9 .

Jens Holst er opvokset på Holstvej og Øster
Strandvej, og bor nu på Kroghsvej. Hans liv
foregår i hjertet af Skagen og ved derfor hvad
han taler om. Han har dog også været udenfor
” m illionbyen”.

Indsigelsesnotatet sendes til de der har sendt
bemærkninger og kommentarer til
debatoplægget.

Uanset hvad vi har af kommentarer, har ”de
professionelle” jo allerede besluttet sig – eller
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skal I bare vaskes?
Vil gerne have en tilbagemelding – tak.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
A t vejadgangen til butikkens parkeringsanlæg
bør ofres særlig opmærksomhed og udformes
så trafiksikkert som muligt.

8. MIDTPUNKT HANDEL & INVEST v. Ruth
og Henning Pedersen, Kirkevej 6 Skagen.
Dokument nr. 1414905

Ad. 8
For så v idt angår behovet for yderligere
dagligvarebutiksareal se Ad 3.

Mener ikke det er særlig godt dokumenteret og
betvivler, at der er behov for yderligere
dagligvarebutiksareal i Skagen. En analyse af
butikslivet i Skagen fra 2005 viste, at der burde
planlægges for en udbygning af butiksarealet
med 6.000 m2. Det har, som bekendt, vist sig,
at være absolut ubegrundet. Der er nu
tværtimod tale om , at der står adskillige butiksm 2 t om m e, den største del af året. Advarer
imod, at fæste lid til den slags analyser.
Opfordrer til, at man alene træffer beslutninger
på det faktiske grundlag og henviser til Jyllands
Posten den 20. sept. 2016.

For så v idt angår områdets eksisterende
bebyggelse og de fremtidige bygningshøjder se
Ad 3 og Ad 6.
Kom muneplanens gældende rammer for det
om handlede lokalområde ved Chr. X´s Vej
mellem Hans Baghs Vej og Kirkevej
(SKA.B.03.02), giver følgende mulighed:
Ma ksimal bebyggelses-% (B%): 30
By gningshøjde: 1½ etage – 7,5 m
I lokalområdet lidt tættere på byen mellem
Kirkevej og Nørreled (SKA.C.03.05) kan der
tillades en B% på35, en bygningshøjde på 1½
etage – 7,5 m.
I lokalområdet ved Skagen Kirke omtalt under
Ad 2 (SKA.O.03.04) kan der tillades en B% på
110 og en bygningshøjde på 8,5 m.
I lokalområdet omkring Sct. Laurentii Vej (SKA.
C.03.02) kan der tillades en B% på 150 og en
bygningshøjde på 2½ etage – 12,5 m.

Det m å anerkendes, at området ved den
tidligere benzintank ikke pynter i særlig grad.
Det om råde der foreslås inddraget i Skagens
bymidte, er i dag domineret af små
énfamiliehuse.
Peger på, at den foreslåede udvidelse af Skagen
bymidte giver stærkt forøgede bygningshøjder
og bebyggelses-%.
Forudser at det blive en stærk belastning for
bydelen, med følgende yderligere helårsbaseret
affolkning af området.
Der er naturligvis vigtigt, at regelsættet for
etablering af butikker og byerhverv i Skagen
bymidte er fleksibelt og imødekommende
ov erfor opdaterede nyetableringer. Reglerne
skal ikke beskytte eksisterende virksomheder,
der naturligvis må klare sig i konkurrencen på

Det er Centrets vurdering, at en B% på 40 og en
bygningshøjde på 1½ etage og 7,5 m er
tilstrækkeligt til at dagligvarebutikken kan
opføres som ønsket.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
Ingen bemærkninger
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egne vilkår.
Foreslår at Kommunen dispenserer fra
gældende plan, så der kan bygges i samme
størrelse som i området mellem
Kappelborg/kirkegård og banearealet. Det
bedste ville dog være, at byde den interesserede
virksomhed velkommen til at etableres sig
indenfor de gældende planer og efter samme
r egler som andre har og har haft.

9. Skagen Bryghus ved direktør René Diget
Søgard Sørensen. Dokument nr. 1416770

Ad. 9
Centret formoder, at formuleringen: ”………
bestemmelserne for område C1 –
Centerområde 1” refererer til lokalplan
SKA.200.C1 - Centerområde 1 for Skagen
By midte. I denne lokalplan er der på kortbilag
udpeget ejendomme, hvorpå der kan indrettes
serveringssteder o. lign..

Hilser den skitserede udvidelse af bymidten i
Skagen velkommen. Omfattes området af
bestemmelserne for område C1 – Centerområde
1 - vil det tilgodese såvel nuværende potentielle
som fremtidige ønsker/behov i naturlig
tilknytning til Skagen bymidte. Forslaget om
udvidelse af bymidten er udtryk for en
planlægningsmæssig fremsynethed, der bærer
vidnesbyrd om rettidig omhu.
Det er v igtigt for Skagen Bryghus, at det med
signatur og tekst i en kommende lokalplan
fremgår, at Skagen Bryghus er indrettet med
tilhørende restaurant, café inkl. u deservering
hvor der opstilles borde.
Det er Bryghuser magtpåliggende, at der i
lokalplanen for udvidelse af Skagen bymidte
implementeres støjgrænser i henhold til
Restaurationsforskriften – særligt for område
C 1 – Centerområde 1 - med de lempelige krav
set i forhold til Miljøstyrelsens vejledende
grænser i Skagen Midtby.

Det tillæg til kommuneplanen der skal
udarbejdes for at udvide bymidten, skal omfatte
det geografiske område, der fremgår at
kortbilaget til afsnittet ”Udvidelse af Skagen
bymidte” i debatoplægget. Det vil sige, at
tillægget bl.a. vil omfatte den ejendom hvor
Skagen Bryghus er beliggende.
Det er Centrets vurdering, at den lokalplan der
skal udarbejdes for at skabe mulighed for den
ønskede dagligvarebutik alene skal omfatte de
nødvendige ejendomme langs Chr. X´s Vej. Det
er således ikke relevant at træffe bestemmelse i
lokalplanen om hvor der må indrettes
serveringssteder o. lign..
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Center for Teknik og Miljø indstiller:
A t lokalplanen, der skal muliggøre opførelse
af den ønskede dagligvarebutik, alene skal
om handle de nødvendige ejendomme langs
Chr. X´s Vej.

10. Bent Stumpe, 15 Avenue Francois Besson
1217 Meyrin Geneve. Ejer ad ejendommene
beliggende Nørreled 15 og Nørrevænget 2
Dokument nr. 1416636

Ad. 10
Ad 10.1
De sendte synspunkter og fotos formidles til
Ejendomscentret, Byggemyndighed og
Vejmyndighed og der indhentes udtalelse fra
samme, der kan sendes til Bent Stumpe.

10.1
Medsender en række fotos, der efter Bent
Stumpes opfattelse dokumenterer, at
Frederikshavn Kommune ikke har efterlevet
den lokalplan (SKA.C.03.08.01??) som blev
udarbejdet med henblik at sikre en anvendelse
af lokalplanområdet i overensstemmelse med
de ideer og visioner der var grundlag for
Kulturhus Skagen.

Ad 10.2
Det er stadig målet, at Kommuneplanens
detailhandelsbestemmelser skal medvirke til, at
borgerne får kort afstand til dagligvareindkøb.
Ad 10.3
Centret forstår ikke dette synspunkt. Da den
dagligvarebutik der tidligere havde til huse på
Chr. X´s Vej 51 lukkede og flyttede længere mod
øst - til Chr. X´s Vej 12 - fik de der tidligere
købte dagligvarer i nr. 51 længere til indkøb. Nu
arbejdes der for igen, at skabe mulighed for, at
opføre en større dagligvarebutik på adressen
Chr. X´s Vej 51. Det må betyde, at nogle af
b y ens borgere igen får kortere til indk øb.
Giver planlægningen mulighed for mange
dagligvarebutikker forskellige steder i byen, må
detailhandelsstrukturen betegnes som
decentral. Giver planlægningen kun mulighed
for få dagligvarebutikker enkelte steder i byen,
m å detailhandelsstrukturen betegnes som
central.

10.2
Oplyser at, det af Kommuneplan fremgår, at
m å let er en decentral butiksstruktur på
dagligvareområdet, så kommunens borgere får
kortest mulig afstand til indkøbsmulighederne,
og så transportarbejdet i forbindelse med
indkøb bliver mindst mulig.
Er af den opfattelse, at
10.3 den udvidelse af midtbyen i Skagen der
skal skabe mulighed for en ny dagligvarebutik,
er en centralisering af området for dagligvarebutikker og går direkte imod Frederikshavns
Kom munes egen Kommuneplan
10.4 den foreslåede udvidelse af Skagens
bymidte ikke er i overensstemmelse med
Kom muneplanen eller den overordnede politik
der tidlige er ønsket af Skagens Borgere

Ad 10.4
Det er rigtigt, at etablering af en dagligvarebutik
på 1500 m2, det pågældende sted, ikke er i
ov erensstemmelse med Kommuneplanen.
Planen giver mulighed for en dagligvarebutik på
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10.5 en kvalitativ højnelse af bymiljøet ikke
opnås ved forøget trafik til området. Mener at
denne trafik vil bevirke en forringelse af m iljøet
for de herboende borgere
10.6 Kappelborg ikke er færdiggjort. Hverken:
p-plads, stakit, containere, ventilation m.v..
Det v il klæde kommune at sørge for dette.
Opfordrer Kommunen til at forholde sig til de
fremsendte billeder
10.7
Spørger om det reelt planlagte bruttoareal på
1500 m2 nødvendiggør nedrivning af 4 boliger?
10.8
Gør opmærksom på, at opførelse af den
foreslåede dagligvarebutik forudsætter, at der
udarbejdes en lokalplan. Lokalplanen
forudsætter en geografisk udvidelse af Skagens
bymidte. Det er en ændring af
Kom muneplanen, der skal godkendes af
Miljøministeriet.

1000 m2.
For lov ligt at kunne etablere den ønskede
dagligvarebutik, skal der dels vedtages en
lokalplan, dels vedtages en ændring af
Kom muneplanen. Ændringen vedtages ved
først at udarbejde og offentliggøre et forslag til
et kommuneplantillæg. På baggrund af de
bemærkninger og indsigelser der indkommer til
forslaget til kommuneplantillægget besluttes
æ n dringen af kommuneplanen. Forslag til
kommuneplantillæg og lokalplan offentliggøres
oftest samtidigt.
Frederikshavn Kommune har, forud for
udarbejdelse af forslaget til tillægget til
kommuneplanen, v algt at gennemføre en
såkaldt foroffentlighedsfase. Formålet med
foroffentlighedsfasen er, at indhente idéer og
sy nspunkter til den forestående planlægning fra
både ”herboende borgere”, offentlige
m y ndigheder og andre interessenter.
Ad 10.5
Se ad 3 og ad 7 .
Ad 10.6
Se Ad 10.1.
Ad 10.7
Se A d 3 .
Ad 10.8
Se A d 1 og Ad 10.4.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
Ingen bemærkninger

11. C a r sten Bonderup. Ejer ad ejendomme
beliggende Nørrevænget 4.
Dokument nr. 1416636 (sendt som del af 10)

Ad. 11
Se Ad 3 og Ad 7.

Spørger om der overhovedet er behov for et
supermarked mere? Er det ikke bedre, at skabe
forretningsgrundlag for de der allerede har
etableret sig? Der er rigeligt med
supermarkeder i forvejen. Der er også Rema,
Meny i banke-kvarteret, Spar på Skagavej m.fl.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
Ingen bemærkninger

På papiret ser alt let ud, men varerne skal ind i
butikken, og det sviner og larmer midt i et
boligområde, der i forvejen er velforsynet med
dagligvarer.
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Udvidelse af Skagen bymidte
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Indkaldelse af idéer og synspunkter
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Baggrund
Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er ’Oplevelser
& Turisme’. Hvert år kommer mange turister for at opleve
kommunens særlige natur, byliv, kultur eller nogle af de mere
spektakulære oplevelser, som Tordenskioldsdage og Vinterbaderfestival. De mange turister genererer et stort potentiale
for byernes udbud af butikker, restauranter og hoteller.
Byrådet ønsker at sikre, at bymidten i Skagen kan udvikles
og imødekomme de fremtidige behov. Meget tyder på, at de
gældende bestemmelser i Kommuneplan 2015 om detailhandel ikke står mål med de ønsker, der f.eks. er til etablering af

nye dagligvarebutikker. Der er et konkret ønske om at opføre
en ny dagligvarebutik på 1.500 m2 ved Chr. X´s Vej i Skagen.
Kommuneplan 2015 skaber kun mulighed for en dagligvarebutik på 1.000 m2 det pågældende sted.
Byrådet ønsker med denne folder at skabe en lokal debat om
en geografisk udvidelse af bymidten i Skagen. Bymidten foreslås udvidet mod vest, på sydsiden af Chr. X´s Vej, i umiddelbar forlængelse af den eksisterende bymidte. Den foreslåede
udvidelse af bymidten er vist på kortet nedenfor.

Den nuværende situation ved den tidligere ALDI.
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Kortet viser den eksisterende bymidte med nuværende dagligvarebutikker samt forslag til geografisk udvidelse af bymidten.

Udvidelse af Skagen bymidte
Behovet er der
Skagen er én af landets største turistdestinationer, og det
forventes, at antallet af turister vil fortsætte med at stige. Samtidig forventes en mindre befolkningstilbagegang.
Omsætningen i Skagens butikker er væsentligt højere end
det lokale forbrug, og det skyldes turisterne. Der er langt til
konkurrerende dagligvarebutikker, så det formodes, at både
borgerne og turisterne hovedsageligt handler deres dagligvarer i Skagen. Det faldende lokale forbrugsgrundlag, som befolkningstilbagegangen vil medføre, vil til fulde blive opvejet
af turismens stigende indflydelse på detailhandlen. Væksten
i turisternes dagligvareforbrug vurderes alene at skabe et
behov for etablering af en 1.500 m2 dagligvarebutik i Skagen.
Den nye butik vil således imødekomme den større efterspørgsel, som følge af den voksende turisme i Skagen.
En gennemgang af den eksisterende dagligvarehandel i Skagen viser, at dagligvarestrukturen løbende er blevet udviklet
og tilpasset markedets efterspørgsel. På samme måde som
i mange andre danske byer er butikkerne blevet færre, men
større. Etablering af en ny dagligvarebutik på 1.500 m2 vil
følge denne udvikling, og butikken vil have en moderne og
fremtidssikret størrelse med et stort udbud af varer, som den
moderne forbruger efterspørger.

For at vurdere grundlaget for en udvidelse af centerområdet,
benyttes ’den statistiske metode’. Metoden er en fastlagt
fremgangsmåde til at afgøre tilstedeværelsen og koncentrationen af byfunktioner. Den statistiske metode tager udgangspunkt i, at en bymidte karakteriseres ved stor oplevelsesrigdom, høj tæthed samt variation i forskellige kunde og
publikumsorienterede funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. Kortet nedenfor viser en
indre kerne (blå streg), der afkaster en 100 m bufferzone (rød
streg), der illustrerer den statistiske bymidte.
Området, som ønskes inddraget i Skagen bymidte, ligger i
umiddelbar nærhed til en række bymidtefunktioner, som
eksempelvis Skagen Kultur- og Fritidscenter med Skagen
Svømmehal og Skagen Bryghus med café, kirke m.v., der stort
set er naboer til området med den foreslåede nye dagligvarebutik. Området ligger ca. 200 m vest fra den eksisterende
bymidteafgrænsning. Den statistiske bymidteafgrænsning
viser, at projektområdet kun er ca. 70 m fra den statistisk
afgrænsede bymidte. En udvidelse af bymidten til også at
omfatte den nye dagligvarebutik er et udtryk for en udvikling
af bymidten inde fra centrum og ud.

Skagen bymidte
(opgjort efter den
statistiske metode)

Området hvor der
foreslås en ny dagligvarebutik

0

100

Oversigtskortet viser den statistiske bymidteafgrænsning af Skagen bymidte.
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Udvidelse af Skagen bymidte
Velegnet placering og god tilgængelighed
Bymidten i Skagen er generelt tæt bebygget, og der er begrænsede muligheder for at finde plads til en dagligvarebutik
på 1.500 m² med tilhørende parkeringsanlæg inden for den
eksisterende bymidteafgrænsning. Endvidere har Skagen bymidte et værdifuldt kulturmiljø med mange bevaringsværdige
bygninger, og disse bevaringsinteresser taler imod indpasning
af en så stor bygningsenhed inden for bymidten. Endelig er
den eksisterende trafik- og parkeringsstruktur i den nuværende bymidte udfordret af de mange turister i sommermånederne, hvilket også gør det vanskeligt at indpasse yderligere
dagligvarebutikker i bymidten.
Det område, som ønskes inddraget i bymidten, vurderes
til gengæld at være særdeles velegnet til etablering af en
moderne dagligvarebutik med tilhørende parkeringsanlæg.
Området ligger direkte ud til Chr. X’s Vej, som er én af de primære indfaldsveje til Skagen bymidte, og området er derfor
trafikalt meget velbeliggende i forhold til både kunde- og
varetilkørsel. Chr. X’s Vej er udstyret med både cykelsti og fortov i begge retninger. Chr. X’s Vej er udpeget som ’Trafikvej’
i Frederikshavn Kommunes Trafikplan, og det indebærer, at
vejen også i fremtiden både skal afvikle tung trafik, megen
trafik og gennemkørende trafik.
Området med den nu lukkede butik (Aldi) står i øjeblikket
og forfalder, men en ombygning af området vil medvirke til

at revitalisere den vestlige del af bymidten. Etablering af en
dagligvarebutik på 1.500 m² med tilhørende parkeringsanlæg
vil samtidig betyde, at væksten i parkering til dagligvarehandlen placeres i kanten af bymidten, hvorved parkeringspladserne i den nuværende bymidte vil ikke blive belastet yderligere. Dog er der kort afstand til den nuværende bymidte og
dermed let adgang til at kombinere dagligvareindkøb i den
nye dagligvarebutik med andre indkøb og gøremål.
Det vurderes, at en udvidelse af bymidten til også at omfatte
området ved den tidligere Aldi-butik på Chr. X’s Vej vil være i
overensstemmelse med målene i kommuneplanen om bl.a.
at udvikle detailhandlen i Skagen bymidte og at styrke bymidten, så den kan understøtte bylivet hele året rundt.
Planforhold
Området, som ønskes inddraget i Skagen bymidte, er omfattet af kommuneplanrammerne SKA.B.03.02, SKA.C.03.05,
SKA.O.03.04 samt SKA.B.03.07.
SKA.B.03.02 udlægger områdets anvendelse til boligformål.
Der må inden for dette område etableres én dagligvarebutik til områdets daglige forsyning. SKA.C.03.05 udlægger
områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål.
SKA.O.03.04 udlægger områdets anvendelse til offentlige
formål. SKA.B.03.07 udlægger områdets anvendelse til boligområde.
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vises som baggrundskort. Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor
hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.
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Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Andet

Foreslået udvidelse af
Skagen bymidte

Gældende kommuneplanrammer samt foreslået udvidelse af Skagen bymidte.

Målforho
Dato

Offentlighedsfase
Byrådet ønsker både at fremme gode idéer og skabe muligheder for udvikling i Skagen. Med det mål at skabe mulighed for yderligere én dagligvarebutik i Skagen fremlægger
byrådet forslag om geografisk udvidelse af bymidten. Byrådet
ønsker at indkalde idéer og synspunkter til den forestående
planlægning.
Den videre planlægning
Indkomne idéer og synspunkter vil indgå i arbejdet med
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Kommuneplantillægget vil fastlægge rammerne for områdets fremtidige
udnyttelse, og en lokalplan vil fastlægge de konkrete bestemmelser for byggeri og friarealer, udstykning, vejforhold osv.
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan offentliggøres i
en ny offentlig høringsperiode på mindst 8 uger. Relevante
inputs fra borgere m.v. vil efterfølgende blive indarbejdet i
planerne, inden de vedtages endeligt af Byrådet.

Sådan gør du
Byrådet vil gerne høre din mening om en udvidelse af centerområdet i Skagen til at omfatte areal syd for Chr. X’s Vej, inden
vi arbejder videre med områdets planlægning.
Der er ingen formkrav til, hvordan du kan bidrage med ideér
og forslag. Det er indholdet, der er det vigtige. Det kan være
en god idé at skrive forklarende tekst suppleret med en skitse
eller en markering på et kort.
Ideer og forslag til den forestående planlægning skal være
modtaget hos Frederikshavn Kommune senest fredag den
23. september 2016. Vær opmærksom på, at synspunkter
der sendes med Postnord (tidligere Post Danmark) som brev,
kan være op til fem dage undervejs.
Materialet/brevet/mailen mærkes ”Udvidelse af Skagen bymidte” og sendes til:
tf @frederikshavn.dk
eller
Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
Ønsker du at være anonym, skal det fremgå af din henvendelse.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Finn Rasmussen på tlf. 98 45 62 19.

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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FORORD
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 12 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan
2012-2016” vedrører separering af Strandby syd.
Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for det afgrænsede område i
Strandby fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til
separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Regnvandet
fra det separatkloakerede område i Strandby syd udledes til Kattegat.
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af
Planer og Programmer og vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af lovens
krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

BEHANDLING OG VEDTAGELSE
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring.
Spildevandsplantillæg nr. 12 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside
(www.frederikshavn.dk)
I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.
Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager
stilling til, om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan tillægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.
Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse.
Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 4.

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
post@frederikshavn.dk
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1

BAGGRUND
I Strandby syd ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune at forny
kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor
det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. Baggrunden herfor er
bl.a.:
•

I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer.

•

Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet
udledningen af forurenende stoffer reduceres betragteligt, herunder næringsstoffer, organisk stof, bakterier og virus.

•

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

•

Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en forøget regnintensitet.

•

Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring.
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2

LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG

2.1

LOVGIVNING
Nærværende tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, samt ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens
kapitel 3 og 4”.
Ifølge ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”,
skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den gældende
spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen.
Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love,
bekendtgørelser, vejledninger og planer:
Love:
o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19. november 2015 (Miljøbeskyttelsesloven).
o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010
(Betalingsloven).
o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr.
1531 af 8. december 2015 (Miljømålsloven).
o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015
o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven).

Bekendtgørelser:
o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 726 af 1. juni
2016 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Vejledninger:
o

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

o

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

o

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

o

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

Planer:
o

Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn

Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan 20122016 for Frederikshavn Kommune.
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3

TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT
Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan 2012-2016 gælder
følgende:
o

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

o

Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

o

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

o

Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et
spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte
spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning
frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 12.

o

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

Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende:
Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og
fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændringer ved tilsluttede anlæg.
Et påbud efter lovens § 30 skal altid varsles efter lovens § 75. Modtageren af påbuddet bør opfordres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og
ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning.
Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede
anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af
stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af
spildevandet i området.
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4

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

4.1

STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING
De planlagte projekter berører ikke områder, som er omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse eller fredning.

4.2

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

4.3

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

4.4

VANDOMRÅDEPLAN 2015–2021 FOR VANDOMRÅDEDISTRIKT JYLLAND OG FYN
De statslige vandområdeplaner indeholder bl.a. de miljømål der gælder for de enkelte områder,
samt et resume af de indsatser, der gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål.
Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med vandområdeplanen.

4.5

KLIMATILPASNINGSPLAN 2014
I Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014 er det beskrevet, at Danmark i fremtiden får
et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder.
Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der kan forventes
mere nedbør, især om vinteren. Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i
mange områder må der forventes ændringer i grundvandsstanden.
Det nye regnvandssystem i separeringsområdet vil blive etableret med særlige foranstaltninger til
klimasikring. Foranstaltningerne består i, at regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en
forøget regnintensitet.
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5

NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR
I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og
regnvand i området.

5.1

KLOAKERINGSPRINCIP IHT. SPILDEVANDSPLAN 2012-2016
I Spildevandsplan 2012-2016 er Strandby syd omfattet af kloakoplandene ST05 og ST06 som vist
på nedenstående tegning. Kloaksystemet er etableret som fælleskloak, hvor regn- og spildevand
afledes i samme system. ST06 er et fælles-privat kloakanlæg.

ST06

ST05

ST05FU01

I bilag 1a ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for de kloakoplande, som berøres af separeringen.
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5.2

ÆNDRINGER I KLOAKERINGSPRINCIP SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG
Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for de ovenstående kloakoplande.
Kloakeringsprincippet for kloakopland ST05 ændres til separatkloak. Kloakeringsprincippet for kloakopland ST06 ændres til privat separatkloak. Grundejerne i kloakopland ST06 vil få mulighed for
at få eget kloakstik og blive tilkoblet direkte til Frederikshavn Forsynings ledninger.

ST06

ST05

ST05RU01

I bilag 1a ses de nye data for de kloakoplande, som berøres af separeringen af området.
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5.3

UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB
SPILDEVANDSPLAN 2012-2016
Strandby syd:
Iht. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandene Strandby syd
ST05 og ST06 via overløbsbygværket 134001O (tidl. O969) ved Søndervej til Frederikshavn Renseanlæg.
Overløbene fra overløbsbygværket udledes til Kattegat ved udløb nr. ST05FU01.
ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG
Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i området.
I de nye separatkloakerede områder tilsluttes følgende til det nye regnvandssystem: tagvand fra
bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte grunde, evt. drænvand fra omfangsdræn
omkring de enkelte bygninger samt vejvand fra vejene i området.
For at reducere sandmængderne i systemet vil der blive etablereret sandfangsbrønde på regnvandsstikkene til alle ejendomme. Ligeledes etableres alle rendestensbrønde i vejarealer med
sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem, passerer således et
sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stoffer.
Strandby syd:
Regnvandet fra opland ST05 og ST06 afledes fremover til et nyt separat regnvandsudløb
ST05RU01. Separatkloakeringen foregår over 5 etaper. Den første etape separatkloakeres i 2017.
Ved udførelse af etape 1 kobles den nye separate regnvandsledning til overløbsbygværket i Søndervej. Dette sker fordi regnvandsledningen i en overgangsfase anvendes til transport af fællesvand fra det bagvedliggende opland som separatkloakeres i etape 2. Ved gennemførelse af etape
1, vil al regnvand altså fortsat blive ledt til overløbsbygværket. Der er derfor ikke behov for ny udledningstilladelse for at gennemføre etape 1. Når planen for separatkloakering og nyt udløb fra området er endeligt fastlagt, bliver der ansøgt om ny udledningstilladelse for separat regnvand. Når
begge oplande er separatkloakeret nedlægges bygværket 134001O og der planlægges etableret
et nyt separat regnvandsudløb.
I bilag 2a ses de nye data for de regnbetingede udløb, som berøres af projektet i Strandby Syd.
Ændringerne i de udledte stofmængder fra det berørte udløb i hhv. Spildevandsplan 2012-2016
samt efter vedtagelsen af dette tillæg er vist i nedenstående tabel.
Reduktion i de samlede udledte stofmængder før og efter projektets gennemførelse:
Parameter
Før
Efter
Ændring
Procentvis
ændring
BOD5
(kg/år)
Total-N
(kg/år)
Total-P
(kg/år)

444

216

228

51,4

178

86

92

51,7

44,4

21,6

22,8

51,4

Af tabellen ses, at der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 51%.
Separatkloakeringen vil således have en positiv påvirkning på recipienten.
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5.4

PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG
I forbindelse med realiseringen af projektet skal der etableres nye regn- og spildevandsledninger
med tilhørende stik til de enkelte ejendomme og det fællesprivate kloakanlæg.
Grundejerne i det fællesprivate kloakopland ST06 vil få mulighed for at få eget kloakstik og blive
tilkoblet direkte til Frederikshavn Forsynings ledninger

12

Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER

6

Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i størst muligt omfang i vejarealer.
I nærværende projekter kan der blive behov for at etablere offentlige ledninger og brønde på private arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst en servitut om det offentlige kloakanlæg på de private arealer.
Frederikshavn Forsyning vil indledningsvis tilstræbe at disse rådighedsindskrænkninger eller erhvervelser af private arealer sker ved indgåelse af frivillige aftaler mellem ejer og Frederikshavn
Forsyning A/S.
Såfremt der ikke kan opnås enighed, giver nærværende tillæg Frederikshavn Forsyning A/S de
nødvendige rettigheder til at kunne erhverve sig rettighederne og arealerne via ekspropriation.
Frederikshavn Byråd kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, i nødvendigt omfang ekspropriere,
når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende ejendom forventes at skulle afgive areal til spildevandsformål, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 8.
Bestemmelserne om ekspropriationens gennemførelse fremgår af Lov om offentlige veje m.v. (Lov
nr. 1520 af 27/12 2014), kapitel 5.
Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens udløb, med mindre det er tiltrådt af de berørte ejere og brugere, jf. Lov om offentlige veje m.v., § 49,
stk. 4.
Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer m.v., pålægges servitutter samt ske
erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutter m.v.
Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom, fastlægges følgende forhold for den berørte ejendom:
• Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte.
• Adgangsforhold.
• Ulemper, retablering, erstatning.
Strandby Syd
Det tilstræbes at alle offentlige ledninger etableres i offentlige arealer og veje. De matrikler der vil
blive pålagt rådighedsindskrænkninger ved separeringen fastlægges først ved detailprojektering af
anlægget.

7

ØKONOMI OG TIDSPLAN
Projekterne forventes udført efter følgende overordnede tidsplan.
Etablering af nyt separatsystem i Strandby Syd planlægges udført over en periode på 5 år i 2017 til
2021.
Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private
lodsejere afholder udgifterne til separering af de private kloaksystemer.
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Vedtagelsespåtegning
Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2017.

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2017.

Birgit S. Hansen

Mikael Jentsch

Borgmester

Kommunaldirektør
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BILAG 1a: Oplandsskemaer, Strandby syd
Spildevandsplan 2012-2016
I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. Data stammer fra
den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.
Frederikshavn (plan):
Delopland
ST05
ST06

Areal

Befæst.
grad

Kloaksys

0,35
0,35

Fælles
Fæl. Pri.

(ha)
31,3
0,3

Spildevandsbelastning
Bolig
Erhverv
(PE)
(m3/år)
(PE)
(m3/år)
1214
29.991
169
4.177
10
258
1
32

Total
Indsivning
(%)
(m3/år)
119
40.660
119
345

(PE)
1.383
11

(m3/år)
74.828
635

Udløb

Bemærkning

ST05FU01
ST05FU01

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

Nærværende spildevandsplantillæg
I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.
Frederikshavn (plan):
Delopland
ST05
ST06

Areal
(ha)
31,3
0,3

Befæst.
grad

Kloaksys

0,35
0,35

Separat
Sep. Pri.

Spildevandsbelastning
Bolig
Erhverv
(PE)
(m3/år)
(PE)
(m3/år)
1214
29.991
169
4.177
10
258
1
32

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg.

Total
Indsivning
(%)
(m3/år)
5
7.708
5
15

(PE)
1.383
11

(m3/år)
35.876
305

Udløb

ST05RU01
ST05RU01

Bemærkning
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BILAG 2a: Udløbsskemaer, Strandby Syd
Af dette bilag fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg
Spildevandsplan 2012-2016
Kattegat (Plan):
Udløb

Udløbsdata
Type Rensning

Bassin

Status

Deloplande

S+P

ST05, ST06

(m3)
ST05FU01
Sum

OV

Oplandsdata
Areal
Red.
areal
(ha)
(ha)
31,5
8,8

Qa

Qt+i

(l/s)
65

(l/s)
2,4

Overløb
1/år
89

Afløbsdata
VandBOD
Total-N
mængde
(m3/år)
(kg/år) (kg/år)
18.052
444
178
18.052

444

178

Total-P
(kg/år)
44,4
44,4

Nærværende spildevandsplantillæg
Kattegat (plan):
Udløb

Type

Udløbsdata
Rensning

Bassin

Status

Deloplande

(m3)
ST05FU01

OV

S+P

ST05RU01

SR

S+P

ST05, ST06

Oplandsdata
Areal
Red.
areal
(ha)
(ha)
0
0
31,5

8,8

Qa

Qt+i
(l/s)
0

Overløb
1/år
0

Vandmængde
(m3/år)
0

(l/s)
0
0

0

0

Sum

Afløbsdata
BOD
Total-N

Total-P

(kg/år)
0

(kg/år)
0

(kg/år)
0

43.226

216

86

21,6

43.226

216

86

21,6

Vandmængde
(m3/år)
18.052

BOD

Total-N

Total-P

(kg/år)
444

(kg/år)
178

(kg/år)
44,4

43.226

216

86

21,6

+25.174

-228

-92

-22,8

Ændringer ved nærværende spildevandsplantillæg
Udløb

Type

Rensning

Bassin

Status

Deloplande

Areal

(m3)
ST05FU01

OV

S+P

ST05, ST06

(ha)
31,5

ST05RU01

SR

S+P

ST05, ST06

31,5

Ændring

Red.
areal
(ha)
8,8

Qa

Qt+i

(l/s)
65

(l/s)
2,4

Overløb
1/år
89

8,8

0

0

0
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BILAG 3a: Berørte matrikler – Strandby Syd
Matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etableringen af de spildevandstekniske anlæg i
Strandby Syd, som er beskrevet i tillæg 12 til Spildevandsplan 2012-2016, fastlægges i forbindelse
med detailprojekteringen af anlægget.
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Bilag
Skema til miljøscreening
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.
Screening for forslag til:
Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 – Separering af
Strandby Syd
Der er screenet ud fra en version af planforslaget fra 28.09.2016
Udførere af miljøscreeningen:
MILJØ:
BISL
NATUR:
MARN
PLAN:
LEMR
VEJ:
MOME

0. Indledende Screening

Ja / Nej

Bemærkninger

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

(PLAN)

I tillægget til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet for et område i Strandby fra fælleskloak (hvor regn- og
spildevand afledes i samme ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Regnvandet fra det separatkloakerede område i
Strandby syd udledes til et eksisterende regnvandsudløb
ved Rødspættevej, syd for Strandby havn.

Nej

Ændringen af kloakeringsprincippet vurderes ikke at være
omfattet af lovens bilag 3 og/eller 4.
− Planen kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt jf. lovens § 3, stk. 2

(NATUR)
Nej

Udledning af regnvandet sker til natura 2000-område nr. 4,
”Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Å´s udløb”. De
udledte stofmængder (BOD, N og P) reduceres til omtrent
det halve af den mængde, der udledes i dag. Dette vurderes at være til gavn for udpegningsgrundlaget for Natura
2000-området.

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

Miljøscreening af planforslag - side 1

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

0/ +1

NATUR

En reduktion af den udledte stofmængde til
havmiljøet vurderes at være neutralt – positivt
for de arter af dyr og planter, der lever her.
Separatkloakeringen vurderes ikke at påvirke
dyr eller planter på land.

−

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

0

NATUR

Det vurderes ikke at medføre en påvirkning

−

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

0

NATUR

Det vurderes ikke at medføre en påvirkning

−

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

0

NATUR

Separatkloakeringen vurderes ikke at påvirke
dyr eller planter på land, da det hele foregår i
byen.

−

Bygge- og beskyttelseslinjer

0

NATUR

Der er ingen bygge- eller beskyttelseslinjer i
området

−

Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget

0

NATUR

Ingen indvirkning

−

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

0

NATUR

Ingen indvirkning

−

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

0

NATUR

Ingen indvirkning
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Emne

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

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

Påvirkning

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

0

MILJØ

Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte afledning af spildevand og overfladevand.

− Trafik

0

VEJ

Ved etablering af evt. nye ledninger kan vejarbejde give trafikale gener i udførelsesperioden.

− Tilgængelighed (handicappede)

0

VEJ

Ikke relevant

− Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser

0

VEJ

Ikke relevant

− Andet – øget adgang for offentligheden

0

VEJ
NATUR

Ikke relevant

− Byernes funktion og bymiljø herunder bynatur

0

PLAN

Ændring af kloakeringsprincippet fra fælleskloak
til separatkloak vurderes ikke at påvirke byernes
funktion og bymiljø, herunder bynatur.

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

0

MILJØ

Vurderes ikke at være tilfældet.

− Risiko for ulykker ved transport af
stoffer og materiale

0

MILJØ

Vurderes ikke at være tilfældet.

− Jordens overflade, anvendelighed
eller dyrkningsværdi

0

MILJØ

Ingen indvirkning.

− Eksisterende jordforurening

0

MILJØ

Der er enkelte kortlagte grunde jf. Lov om forurenet jord i området. Reglerne om jordflytning
skal følges.

− Risiko for jordforurening

0

MILJØ

Den planlagte kloakering af områderne vurderes ikke at udgøre risiko for jordforurening.

− Flytning af forventet potentielt forurenet jord

0

MILJØ

Se ovenstående om eksisterende jordforurening.

0/-1

MILJØ

Etablering af nye tætte kloakledninger vil formentlig betyde stigende grundvandsstand i
området. Dette kan imødegås ved at hver enkelt grundejer etablerer omfangsdræn omkring
ejendommens bygninger.

3. Jordbund

− Grundvandsændringer i forhold til
jordbundsforhold
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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

4. Vand
4.1 Overfladevand
− Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb

+1

MILJØ

Der forventes ikke udledt forurenet overfladevand fra området. Når projektet er gennemført
vil udledningen af BOD5, Total-N og Total-P til
Kattegat falde med ca. 50 %.

− Mængden af overfladevand og rent
vand eller ændring af vandstand

0

MILJØ

Den samlede mængde overfladevand som
udledes til Kattegat er den samme.

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

0

MILJØ

Vandkvaliteten vurderes ikke at blive påvirket i
negativ retning.

− Nedsivning

+1

MILJØ

Ved projektets gennemførelse erstattes ældre
utætte kloakledninger med nye tætte ledninger. Dette medfører mindre udsivning af forurenet kloakvand.

− Ændring i grundvandsmængde
eller grundvandskvalitet

0/-1

MILJØ

Etablering af nye tætte kloakledninger vil formentlig betyde stigende grundvandsstand i
området. Dette kan imødegås ved at hver enkelt grundejer etablerer omfangsdræn omkring
ejendommens bygninger.

+1

MILJØ

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

− Udledning til luften

0

MILJØ

Ingen ændringer i forhold til nuværende planlægning

− Luft- og støvgener

0

MILJØ

Ingen ændringer

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

0

MILJØ

Ingen ændringer

− Ændring i nedbørskvaliteten

0

MILJØ

Ingen ændringer

0/+1

MILJØ

Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med planen.
Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i
separate systemer.
Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring,
idet regnvandssystemet opdimensioneres i
forhold til en forøget regn-intensitet.

4.2 Grundvand

4.3 Spildevand
− Ændring i spildevand

5. Luft

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

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

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

0/+1

PLAN

Ved en fornyelse af kloaksystemet i området i
Strandby med separering af regnvand og spildevand forventes forbedringer af vandmiljøet,
lige såvel som risikoen for kælderoversvømmelser minimeres. Separatsystemet medvirker
samtidig til klimasikring som følge af, at regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en
forøget regn intensitet.
Der er således en forventning om, at det nye
kloaksystem vil give en positiv indvirkning på
de materielle goder.
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Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

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

0

PLAN

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af Kommuneplan 2015 og
lokalplaner. Det vurderes, at tillægget til spildevandsplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanen og lokalplanerne.
Områderne anvendes til bolig- og centerområder samt offentlige formål.
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsageligt medføre ledningsanlæg under terræn og
i offentlige arealer og veje og vurderes ikke at
påvirke den i planlægningen fastlagte arealanvendelse.

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

0

NATUR

Ingen påvirkning. Der anvendes det udløb, der
også bruges i dag.

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

0

NATUR

Ingen påvirkning. Der anvendes det udløb, der
også bruges i dag.

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

0

PLAN

Tillægget til spildevandsplanen omfatter allerede planlagte områder i Strandby i byzone og
påvirker derfor ikke arealanvendelsen i det
åbne land.

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

0

NATUR

Ikke tilfældet

− Fredede områder

0

NATUR

Ingen registrering

− Rumlig oplevelse

0

PLAN
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Ingen indvirkning
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsageligt medføre ledningsanlæg under terræn og
i offentlige arealer og veje og vurderes ikke at
påvirke den rumlige oplevelse i områderne.

Myndighed

Bemærkninger

Eventuel

Emne

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

Påvirkning

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

0

PLAN

Ifølge Kommuneplan 2015 er den østlige del af
området omfattet af et større værdifuldt kulturmiljø i Strandby (kulturmiljø nr. 17), hvor der
er fokus på bevaring af kulturmiljøet i forhold til
fiskerleje, fiskerihavn, skibsbygning.
Det værdifulde kulturmiljø vurderes ikke at
blive påvirket af tillægget til spildevandsplanen,
da ændring af kloakeringsprincippet hovedsageligt vil medføre ledningsanlæg under terræn
og i offentlige arealer og veje.
Såfremt der under anlægsarbejdet træffes spor
af fortidsminder, skal arbejdet standses og
fundet anmeldes til Kulturstyrelsen, jf. museumsloven.

− Fortidsminder

0

NATUR

Ingen udpegninger

− Sten- og jorddiger

0

NATUR

Ingen udpegninger

− Kirkeomgivelser

0

NATUR

Ingen udpegninger

− Fredede eller bevaringsværdige
bygninger eller bygningsmiljøer

0

PLAN

Ingen registrering

− Arkæologiske spor

0

PLAN

Ingen registrering
Såfremt der under anlægsarbejdet træffes
spor af fortidsminder, skal arbejdet standses
og fundet anmeldes til Kulturstyrelsen, jf. museumsloven.

− Historiske bygninger og mindesmærker

0

PLAN

Ingen indvirkning
Ændring af kloakeringsprincippet vil hovedsageligt medføre ledningsanlæg under terræn og
i offentlige arealer og veje og vurderes ikke at
påvirke historiske bygninger og mindesmærker.

− Bevaringsværdige landskaber

0

PLAN

Ingen registrering
Ifølge Kommuneplan 2015 findes der ingen
særligt værdifulde landskaber i områder omfattet af tillægget til spildevandsplanen.

Opsamling / Konklusion
Miljøscreening af tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 viser, at der ikke er
nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive påvirket af planforslaget. Der skal derfor ikke
gennemføres en miljøvurdering.
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INTRO
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Frederikshavn Havn, set fra toppen af Siloen

FORORD
Frederikshavn Kommune har stor opmærksomhed på at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i
kommunen. En udfordring, der kræver en særlig og vedholdende indsats på mange fronter, fordi kommunen netop i disse år oplever
en nedgang i andelen af borgere i den arbejdsdygtige alder samt i befolkningstallet generelt.
Kommunen har dog samtidig en ambition om og en tro på, at det er muligt at påvirke udviklingen ved at gøre en særlig indsats for,
at kommunen er attraktiv at bo i og flytte til, ikke mindst for de unge og yngre familier.
I den forbindelse spiller Sæby, Skagen og Frederikshavn en helt særlig rolle, da de tre byer har et uudnyttet potentiale, som
kommunen ønsker at realisere.
”På Forkant 2030. En potentialeplan” fokuserer netop på udfordringer og potentialer i Sæby, Skagen og Frederikshavn.
Potentialeplanen formulerer en vision og leveregler for de tre byer, som skal udgøre et nyt afsæt for byernes udvikling, så de også
kan være attraktive at flytte til i fremtiden. Desuden indeholder potentialeplanen en række anbefalinger til at realisere vision og
leveregler.
”På Forkant 2030. En potentialeplan” er en naturlig opfølgning på og konkretisering af Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi
”Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker”, som netop udpeger de tre byer som vækstlokomotiver i kommunens udvikling.
Realisering af potentialerne kræver handling og involvering af mange aktører. Virksomheder, uddannelsesinstitutioner, investorer,
foreninger og borgere er alle vigtige parter, når byerne skal udvikles. Potentialeplanen skal derfor ses som en invitation til alle, der
kan og vil bidrage til at realisere de muligheder, vi har.

Anders Brandt Sørensen
Formand for Plan- og Miljøudvalget
Frederikshavn Kommune
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INDLEDNING
FREDERIKSHAVN, SKAGEN OG SÆBY PÅ FORKANT 2030
Som en del af den nationale kampagne På Forkant har Frederikshavn Kommune besluttet sig for at komme på forkant med den
udvikling, som sker mange steder både i Danmark og globalt. Det handler helt enkelt om urbaniseringen, hvor mange mennesker
flytter fra landområderne mod byerne. Også i Frederikshavn oplever man demografiske udfordringer, som er forbundet med en
dobbelt-urbanisering: Mens oplandets ældre flytter til kommunens større byer, rykker de unge væk, mod de store byer uden for
kommunegrænsen.
DEMOGRAFISKE UDFORDRINGER
Generelt tegner der sig et billede af, at der i Frederikshavn, som for mange andre kommuner, ligger en væsentlig og vigtig
udfordring i forhold til kommunens fremtidige velfærdsniveau. Hvis man tager udgangspunkt i, at borgernes behov er de samme
i 2020, som de er i 2014, ses det for Frederikshavn Kommune (såvel som kommunerne generelt), at udgifterne til de 65+årige vil
stige, mens efterspørgslen og behovene på serviceydelser til de 0-17årige vil mindskes. Som udsigterne og prognoserne ser ud nu,
er der et behov for, at udgifterne til de 0-17-årige skal tilpasses, så der i stedet kan overføres midler til gruppen af 65+-årige, der
forventes at vokse.
TILPASNING OG UDVIKLING AF VELFÆRDSYDELSER
Der er med andre ord et behov for, at der i Frederikshavn Kommune arbejdes proaktivt og strategisk med revurderingen og
tilpasningen af serviceniveauet i de tre byer, hvis de skal være attraktive lokomotiver for hele kommunen – på en måde, hvor både
de involverede parter og sammenhængen mellem byerne og deres opland holdes for øje. Frederikshavn Kommune skal være på
forkant med de kommende velfærdstilpasninger, så de sker med et strategisk sigte, på et videnbaseret grundlag og i tæt dialog
med de borgere og medarbejdere, som involveres i forandringerne.
ET VÆRKTØJ TIL AT KOMME PÅ FORKANT
Målet er at påvirke en udvikling, som er en del af en global trend, og at skabe nogle unikke muligheder, som kan styrke kommunens
tre hovedbyer. Der skal skabes en situation, hvor den arbejdskraft, som pt. mangler i kommunen, bliver tiltrukket, samtidig med at
der skal skabes endnu bedre rammer både for dem, der bor i byerne i forvejen og for dem, som kommer på besøg som turister eller
i erhvervsøjemed.
EN ’POTENTIALEPLAN’ FOR ALLE
Derfor er dette også en ’potentialeplan for alle’: Planen retter sig ikke udelukkende mod Frederikshavn Kommune som initiativtager,
men også til borgere, virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner ved at give mulighed for, at alle kan løfte i fælles folk
frem mod et fælles mål. Frederikshavn Kommunes rolle er central i forhold til at initiere, lave det relevante plangrundlag, støtte op,
facilitere, medfinansiere osv., men alle er med til at indfri den fælles ambition.
EN FLEKSIBEL, LANGSIGTET PLAN
Ambitionen er at arbejde langsigtet mod tilpasning og udvikling af de tre bysamfund og på den måde få skabt en ramme, som
både borgere, virksomheder, interessenter, uddannelsesinstitutioner, foreninger mv. sammen med kommunen kan stå inde for – og
som alle i fællesskab kan bruge som et pejlemærke for fremtiden. Derudover er ambitionen med potentialeplanen, at det skal være
en plan, der er så fleksibel, at den løbende kan tilpasses, men også så visionær, at den kan holde indtil 2030.
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OPBYGNING, PROCES OG METODE
Potentialeplanen er blevet til over et år. For at forstå denne plan og hvordan den kan bruges til at handle præsenteres i det følgende
de grundlæggende greb og den måde, hvorpå planen er bygget op.
ANALYSE PÅ KOMMUNE OG BYNIVEAU
Planens baggrundsanalyse er blevet til gved at sammenholde eksisterende analyser af strukturelle tendenser, demografi samt
andre undersøgelser og interviews. Derudover er resultaterne af denne plan skabt ud fra omfattende kvalitativ kortlægning
og kvalificering af borgerne og interessenternes blik på byerne indefra. Desuden er analyserne suppleret med konsulenternes
vurderinger af muligheder, udfordringer og potentialer i kommunen og de tre byer. Analyserne har været med til at give klarhed
over udfordringer, ressourcer, potentialer og identitet. Den kortlægning og de analyser, der præsenteres på kommuneniveau og på
by-niveau er en sammenfatning over de vigtigste tendenser.
SWOT-ANALYSER
For at sammenfatte analyseniveauet har både kommune og de tre byer et afsnit, der giver et kortfattet billede af styrker, svagheder,
muligheder og udfordringer. De fire SWOT-analyser sammenfatter udfordringsbilledet og peger i retning af, hvordan det er muligt
at realisere de tre byers potentialer.
STEDSBUNDNE POTENTIALER
Hver by har et afsnit om de stedsbundne potentialer, der er en sammenfatning af blikket udefra på byernes muligheder. Ved
at trække de lokale kvaliteter frem og synliggøre dem – ikke mindst i den mentale selvforståelse blandt kommunens borgere,
politikere, erhvervsdrivende og andre centrale aktører – kan de gøres til aktive ressourcer for Frederikshavn Kommunes fremtidige
udvikling. Der er taget udgangspunkt i en forståelse af, at steder og byer består af både fysiske, sociale og immaterielle kvaliteter.
VISIONER OG LEVEREGLER FOR BYERNES UDVIKLING
Potentialeplanens ni leveregler og tilhørende visioner er Frederikshavn Kommunes nye fælles afsæt og fælles ståsted for, hvordan
en samlet kommune har besluttet at ville udvikle byerne fremadrettet. Levereglerne sammenfatter derfor potentialeplanens
konklusion og er derfor arbejdsredskabet til, hvordan der skal arbejdes med de tre byer fremadrettet. Det er leveregler, der er så
præsente, at man ved hver ny handling i de tre byer kan holde handlingerne op mod det, man vil, og derved bruge levereglerne
som en rettesnor for udviklingen. Målet er, at reglerne skal være helt enkle at huske og forstå, så de kan fungere som en slags
dogmer, der indtænkes i den fremtidige planlægning og udvikling af byerne.
ANBEFALINGER TIL INDSATSER
Anbefalingerne, der følger leveregler og visioner, er konsulenternes bud på, hvordan visioner og leveregler kan realiseres.
Anbefalingerne er fremkommet gennem dialog med lokale borgere fra alle tre byer samt fra blikket ude fra af, hvad der er behov
for, og hvad der er realistisk at gennemføre, som vil være med til at realisere intentionen med levereglerne. I en verden fuld af
usikkerheder og med nye muligheder, der konstant opstår, skal anbefalingerne ikke ses som det nødvendigvis eneste bud på,
hvordan det skal gøres, men mere som et idekatalog over mulige handlinger.
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE

SKAGEN, SÆBY OG FREDERIKSHAVN

STED

Der ses overordnet på hele Frederikshavn
Der fokuseres på de tre hovedbyer Skagen,
For hver by udvælges en række fokusområder,
Kommune, og det kommunale perspektiv afdækkes Frederikshavn og Sæby og på deres muligheder.
i form af enten fysiske steder eller overordnede
i form af overordnet kortlægning og undersøgelse Alle tre byer undersøges og kortlægges i forhold til forhold.Til disse fokusområder medfølger en række
af kommunens særlige kendetegn.
både fysiske, sociale og immaterielle kvaliteter. anbefalinger til handlinger, der kan foretages for at
forbedre og styrke disse områder.
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REFERENCER OG GODE EKSEMPLER ANDRE STEDER FRA
For at understøtte denne tilgang er der derfor til alle leveregler og anbefalinger også opstillet en række eksempler andre steder fra
på, hvordan man kan sætte en udvikling i gang. Eksemplerne er bud på, hvordan man har valgt at gribe udfordringerne an andre
steder.
STRATEGISK VIGTIGE STEDER
Endelig er der for hver by lavet en vurdering af, hvor de strategisk vigtigste steder er, der er nødvendige at arbejde med og tage
stilling til. Disse afsnit understøtter intentionen med levereglerne og er en tjekliste over, hvilke særlige steder og muligheder de
enkelte byer rummer.
ORGANISATION OG ANBEFALINGER TIL DET FREMADRETTEDE ARBEJDE
Endelig er der afslutningsvist et bud på, hvordan Frederikshavn Kommune kan arbejde med udviklingen fremover med
udgangspunktet i de lokale kræfters arbejde i samarbejde med kommunen.

PROCES, SOM LIGGER TIL GRUND FOR POTENTIALEPLANEN
Potentialeplanen er udarbejdet gennem en række aktiviteter, hvor såvel borgere, foreninger, erhvervsliv, beslutningstagere,
kulturaktører, embedsfolk og fagpersoner har bidraget på forskellig vis. Selvom der indledningsvist har været meget fokus på
børnefamilier og unges perspektiv har der været en bred involvering af mange aldersgrupper og interessenter. Diagrammet på
modsatte side giver et overblik over processen og de vigtigste aktiviteter.
Planen bygger på kommunens forudgående arbejde med udviklingen af byerne. Der er tidligere lavet en master- og potentialeplan
i Skagen, hvorfor Sæby og Frederikshavn har størst fokus i denne potentialeplan. Parallelt med dette arbejde udarbejdes der en
masterplan for Sæby, som læner sig op ad denne plans anbefalinger. Derudover har en præmis for processen omkring tilblivelsen af
denne plan været, at der har været et særskilt fokus på Frederikshavn by.
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ANALYSE OG DESK-RESEARCH AF
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STRATEGIER MV

OBSERVATIONER OG KORTLÆGNING AF
STEDERNES KVALITETER

FOKUSGRUPPE MED KOMMUNALE
NØGLEAKTØRER

BYVANDRINGER MED HENHOLDSVIS
BØRNEFAMILIER, FORENINGS-, KULTUR- OG
ERHVERVSLIV SAMT 9. KLASSESELEVER I
SKAGEN OG SÆBY OG ERHVERVSSKOLEELEVER I
FREDERIKSHAVN

INTERVIEWS MED NØGLEAKTØRER,
VIDENSPERSONER OG FAGPERSONER

WORKSHOPS I FREDERIKSHAVN OG SÆBY
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VEDTAGELSE AF POTENTIALEPLAN
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Eksempel på idécollager, lavet af unge borgere i Frederikshavn

19
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RESUME

22

RESUME
Den identitetsafklaring, som planen har været med til at skabe, er udmundet i en række leveregler for kommunen. Det er en klar
og unik fortælling for de tre byer, som over en lang årrække skal fastholdes og arbejdes fokuseret frem mod, for at planen kan
lykkes. En vigtig grundsten i dette er, at levereglerne for de tre byer favnes af såvel offentlige som private, erhvervsmæssige og
foreningsmæssige tiltag i de tre byer. Alle parter skal være med, og løfte opgaven i fælles flok.
I arbejdet med potentialeplanen er der lagt en stor indsats i at skabe nogle klare profiler for de tre byer. Byerne er i dag i
konkurrence med hinanden. Identitetsafklaring er derfor vigtigt i forhold til at finde frem til den unikke identitet og de unikke
potentialer og lægge det til grund for potentialeplanen.
De tre byprofiler er derfor også med til at skabe en afklaring, som alle er enige om, kan stå inde for og arbejde aktivt med
at realisere. Hvis alle samfund opfører et badeland, øger ingen af dem deres attraktivitet. Potentialeplanen sætter derfor en
udviklingsretning, der peger på unikke og differentierede retninger for de tre byer. Byprofilerne skal med andre ord bruges
strategisk.
Levereglerne sætter retningen for de tre byer både samlet og enkeltvis og er kommunens samlede bud på, hvordan den fremtidige
tilpasning og udvikling af de tre byer skal foregå, så kommunen kommer på forkant med 2030.
De ni levereglerne bygger på ni visioner for centrale tematikker for de tre byer og bliver underbygget af både analyse,
dokumentation samt fremadrettede anbefalinger.
I det følgende præsenteres den helt korte opsummering af leveregler og visioner.
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1
VI HAR SAT OS FOR, AT VORES TRE BYER SPILLER PÅ SAMME HOLD! OG ANDRE BYERS SUCCES
SKAL FEJRES FOR DET GODE LIV, SOM DET BIDRAGER MED I HELE KOMMUNEN
Visionen er, at de tre byer Sæby, Frederikshavn og Skagen såvel indadtil som udadtil anerkendes for de
særlige kvaliteter og styrkepositioner, som de hver især har. Og at der blandt såvel kommunale som civile
aktører i fællesskab arbejdes for, at give rum for og støtte op om, – at hver enkelt by aktiverer og realiserer
dens potentialer mest muligt. De tre byers særlige roller skal være en lokal stolthed for alle borgere i
Frederikshavn Kommune. Og der skal arbejdes strategisk med at styrke hver enkelt bys særlige rolle.
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LEVEREGLER

SÆBY – KØBSTADENS LOKALE BYFÆLLESSKAB

26

2
VI HAR SAT OS FOR, AT HAVNEN ER SAMLINGSPUNKTET I SÆBY
Visionen er, at havnen i Sæby gøres til byens åbenbare fysiske, sociale og mentale samlingspunkt hele
året. Havnen i Sæby skal være samlingspunkt for maritime aktiviteter, madoplevelser og muligheder
for handel relateret til det maritime og byens øvrige lokale produkter. Visionen er, at havnen skal binde
vandet og byen sammen, og fungere som port til resten af Sæby. På havnen skal der være mulighed for at
skabe et fortættet rum for byens forskellige aktører og deres aktiviteter.

3
VI HAR SAT OS FOR, AT SÆBYS FUNDAMENT ER KØBSTADENS BYFÆLLESSKAB
Visionen er, at Sæby skal ulme af åbne, lokale fællesskaber på tværs af alder og kulturer. Her skal der
være plads til, at nye boligformer og bofællesskaber kan blomstre og udvikles og at man på et væld af
måder udvikler nye fællesskaber, der inkluderer flere, og på den måde er med til at udvikle byen.

4
VI HAR SAT OS FOR, AT BY OG NATUR FORENES I SÆBY
Visionen er, at by og natur i fremtiden smelter sammen i Sæby – og at naturen gøres tilgængelig til
glæde for både borgere og turister. I Sæby skal man som borger få unikke muligheder for at bo med
naturen, dens kvaliteter og muligheder helt tæt på. Og der skal skabes nye, innovative muligheder som
muliggør, at naturen bliver en synlig og markant del af Sæbys bykultur – som både borgere og turister
kan nyde godt af.
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LEVEREGLER

FREDERIKSHAVN – DANMARKS MARITIME HOVEDSTAD
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5
VI HAR SAT OS FOR, AT BY OG HAVN MENTALT FORENES I FREDERIKSHAVN
Visionen er, at byen får kontakt til havn og vand, både fysisk, visuelt og mentalt, og by og havn på
den måde forenes med hinanden. Havnen er byens hjerte, og den skal være meget mere tilstede i
frederikshavnernes bevidsthed. Ved at skabe et miljø, der er i tråd med havnens ånd, skaber man et helt
unikt og særligt sted, der kan tiltrække borgere, som ellers ikke er bevidste om det erhverv
og de muligheder, der er på havnen.

6
VI HAR SAT OS FOR AT STYRKE OG SAMLE UNGEMILJØET CENTRALT I
FREDERIKSHAVN
Visionen er, at skabe et helt særligt miljø for unge med fokus på de centrale dele af Frederikshavn.
Visionen er, at det særligt er det erhvervsfaglige og maritime, der skal i fokus, men på en opdateret, ny og
interessant måde, der kan skabe et egentlig miljø, som unge også kommer til byen for. Byen har en lang
række særlige forhold - bl.a. uddannelse, der gør det muligt, at tiltrække flere unge, men det kræver en
fokuseret indsats for at styrke byens miljø og dens faciliteter for unge.

7
VI HAR SAT OS FOR AT HAVE ÉN SAMLET BYMIDTE I FREDERIKSHAVN
Visionen er at have en samlet by, der skaber et sted, hvor folk mødes, handler og bor. Visionen er at
skabe en mere fortættet bymidte, der ikke udelukkende rummer detailhandel og øvrige serviceerhverv,
men også rummer nye boliger, lommeparker og mødesteder i en samlet mere kompakt, levende og
oplevelsesfyldt bymidte. Der bor unge i bymidten, ligesom dele af gågaden kan omdannes til attraktive
ældreboliger og anderledes familieboliger.
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LEVEREGLER

SKAGEN – DEN INTERNATIONALE KYSTBY

30

8
VI HAR SAT OS FOR, AT SKAGEN FORTSAT ER EN INTERNATIONAL KYSTBY
Visionen er, at Skagen bliver en international kystby af høj kvalitet. Her skal et købedygtigt internationalt
publikum opleve såvel Skagens unikke kulturmiljø og naturlandskab som den nordiske levevis,
madkultur og velfærd. Vision er også, at byen i en regional kontekst bliver borgernes stolte ferieby, hvor
byens turismesucces ikke blot er til glæde og gavn for skagboere og turisterhverv, men bidrager som
dynamo for hele regionens udvikling. I denne sammenhæng er det essentielt, at der er en levende, aktiv
erhvervshavn for at bibeholde og udvikle turismepositionen.

9
VI HAR SAT OS FOR, AT HVERDAGSSKAGEN ER SKAGENS RYGRAD
Visionen er, at hverdags-Skagen i langt højere grad skal bidrage til det attraktive turist-Skagen, vi
kender i dag. Hverdagsskagen tilbyder arbejdspladser og giver byen liv, som er det turisterne nyder
godt af. Hverdags-Skagen skal tilbyde renoverede boligkvarterer, tilgængelige kulturmiljøer og gode
byfællesskaber for både gamle skagboere, sommerhus deltidsskagboere, tilflyttende børnefamilier og ny
arbejdskraft. Derudover skal hverdags-Skagen byde velkommen til endnu flere ressourcestærke seniorer,
der er med til at få byen til at leve året rundt. Og de tilflyttede seniorer skal ses som en aktiv ressource for
udviklingen af både hverdags- og turist-Skagen.
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Kysten ved Solnedgangspladsen i Skagen
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Satellitfoto af Danmark, med angivelse af Frederikshavn Kommune (baggrundsfoto af Google)

FREDERIKSHAVN KOMMUNE
I det følgende præsenteres et samlet blik på Frederikshavn Kommune. Det bygger på kommunens samlede styrker, muligheder,
svagheder og udfordringer. Ud fra desktop-research, interviews og kortlægninger er eksisterende og nye analyser samlet og
sammenholdt. Hovedkonklusionerne i det indsamlede materiale er her præsenteret for at begrunde valget og prioriteringerne af
leveregler og visioner for de nye byroller.

GEOGRAFI
Frederikshavn Kommune er den nordligste kommune i Danmark. Kommunen er relativt tæt på både Sverige og Norge med faste
færgeforbindelser fra Frederikshavn til begge lande via hhv. Oslo og Göteborg. Der er fra de tre hovedbyer Sæby, Frederikshavn
og Skagen henholdsvis 44, 50 og 80 minutters bilkørsel til den regionale hovedstad, Aalborg, hvor der også er en international
lufthavn, der på mange måder knytter kommunen op på resten af verden. Frederikshavn Kommune er koblet op på det nationale
motorvejsnet via E45 samt på tognettet med Intercitytog mv. og er derfor også relativt nemt tilgængelig, men i en dansk optik
ligger kommunen stadig langt væk og er udfordret af lange afstande – særligt Skagen.

PENDLING TIL OG FRA FREDERIKSHAVN KOMMUNE
4.805 personer pendlede til et job i Frederikshavn Kommune i 2014 (seneste opgørelse). Lidt færre – 4.575 personer – pendlede
i 2014 fra Frederikshavn kommune til et job i en anden kommune. Pendlingen sker primært til de nærmeste kommuner: Aalborg,
Hjørring og Brønderslev.
I den regionale rapport Fremkom3 fremgår det, at der især er mange nettoudpendlere blandt faglærte og ikke-faglærte i egnen
Vendsyssel, som Frederikshavn Kommune er en del af. Der er ligeledes en nettoudpendling blandt personer med en kort- og
mellemlang uddannelse, som pendler til arbejdspladser udenfor Vendsyssel. Omvendt er der en nettoindpendling blandt personer
med en lang videregående uddannelse, som pendler ind til arbejdspladser i Vendsyssel.
POTENTIALER FOR BOSÆTNING OG ARBEJDSKRAFT
Det er især faglærte og ikke-faglærte samt personer med en kort- og mellemlang uddannelse, som pendler ud af kommunen for
at arbejde. Imens de, som typisk pendler ind i kommunen, har en lang videregående uddannelse. Der er en større indpendling
til kommunen end udpendling: Et gab som kan udnyttes, således at flere af dem, som allerede i dag arbejder i kommunen, også
får lyst at bosætte sig der. Der ligger således et potentiale i at få indpendlerne med de lange videregående uddannelser til at
bosætte sig i Vendsyssel. Samtidig er der en mulighed for, at virksomheder i Vendsyssel i højere grad kan rekruttere fra den lokale
arbejdskraft blandt nuværende borgere med en kort- og mellemlang uddannelse eller faglærte.

37

VILLIGHED TIL LÆNGERE PENDLING – ISÆR I FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Danskerne er i stigende grad villige til – og også teknologisk i stand til – at pendle langt efter arbejde. Det giver mulighed for at
bosætte sig relativt langt væk fra det centrale arbejdsopland, og nogle bruger 25-30 minutter hver vej eller mere på at pendle hver
dag. I Frederikshavn er den gennemsnitlige pendlerafstand 23-29km mod et landsgennemsnit på 20,4km. Der eksisterer altså en
villighed til at pendle i Frederikshavn Kommunes arbejdsstyrke - også mere end blandt gennemsnittet af danskerne.

DEMOGRAFI
Der er flere tendenser, der gør sig gældende i Frederikshavn Kommune:
FALDENDE BEFOLKNINGSTAL
Folketallet i Frederikshavn Kommune har været faldende i hele perioden 20042014. Det er en situation, som ligner nabokommunen Hjørrings.
FÅ BØRN OG EN ÆLDENDE BEFOLKNING
6-13% - andel af 0-14årige børn i Frederikshavn by
17% - andel børn i den danske befolkning som helhed
Gennemsnitsalderen i Frederikshavn Kommune er de senere år steget over dobbelt så meget som for befolkningen i Danmark generelt (2,4 år ctr. 1,1 år).
DOBBELTURBANISERING OG MINDRE TILFLYTNING TIL BYERNE
De ældre flytter mod Frederikshavn og Sæby, mens de unge flytter til de store byer udenfor kommunen.
FALDENDE EFTERSPØRGSEL OG VÆKST
Konsekvensen af det faldende befolkningstal i Frederikshavn Kommune er faldende efterspørgsel i detailhandlen, faldende elevtal i skolerne og i det hele
taget en faldende efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser. Sammen med en demografiudvikling, hvor der bliver flere ældre, bidrager det faldende
befolkningstal til manglen på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden og særligt en mangel på erhvervsuddannede. Samtidig vil det faldende befolkningstal også
give erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser, som i det lange perspektiv vil påvirke velfærdsniveauet i kommunen.
Antallet af +65 årige vil i fremtiden være stærkt stigende, mens antallet af unge vil være svagt faldende. Tabellen med befolkningsfremskrivning viser
desuden, at antallet af borgere i alderen 50 til 64 år vil være faldende.
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Frederikshavn Kommune
Områdetype

Befolkningen

Byområder
Landområder
I alt

41.369
18.927
60.296

Sogn
Skagen Sogn
Abildgårde Sogn
Frederikshavn Sogn
Bangsbostrand Sogn
Sæby Sogn
Elling Sogn
Volstrup Sogn
Øvrige dele af kommunen
I alt

Danmark

Udviklingen

Befolkningen

Udviklingen

+0,4 %
-1,1 %
-0,1 %

4.144.323
1.616.392
6.669.716

+0,9 %
-0,2 %
+0,6 %

Andel i 2008

Andel i 2015

14,3 %
13,5 %
12,7 %
11,3 %
10,6 %
7,0 %
5,4 %
22,0 %
100 %

13,6 %
14,3 %
13,1 %
11,3 %
10,8 %
6,9 %
5,4 %
21,3 %
100 %

Tabel 1
Folketal 2015 og udviklingen 2014-2015 for
Frederikshavn Kommune og Danmark

Tabel 2
Udvikling i den relative fordeling af Frederikshavn
Kommunes befolkning

Kilde: Det Lokale Danmark, KL 2016

Befolkningsfremskrivning i Frederikshavn Kommune baseret på alder

25 000
20 000
15 000
10 000
5000
0
0-29 år
2020

30-49 år
2030

50-64 år

65+ år

2040 år

Kilde: Årsberetning 2015, Erhvervshus Nord
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ARBEJDSKRAFT
FALD I FULDTIDSLEDIGE KAN VARSLE KOMMENDE FLASKEHALSUDFORDRINGER
Antallet af fuldtidsledige i Frederikshavn Kommune er, ifølge beregninger fra Erhvervshus Nord, faldet med knap 34 procent fra 2010 til 2015. Fortsætter
faldet, hvilket fremskrivninger tyder på, kommer ledigheden ned på niveau med årsskiftet til 2008, hvor højkonjunkturen toppede. En ledighed på omkring 5
procent af arbejdsstyrken indikerer normalt indgangen til en periode med flaskehalsudfordringer.
Demografiudviklingen i Frederikshavn Kommune er en del af forklaringen på det store fald i ledigheden, da den stigende gruppe af efterlønnere eller
pensionister ikke tæller med i ledighedsstatistikken.
MANGLENDE KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
Frederikshavn Kommune forudsiger, at der om fem år vil være en markant mangel på arbejdskraft i kommunen. Beregninger viser, at op til 4500 personer vil
mangle. Manglen på arbejdskraft er baseret dels på befolkningsfremskrivningen og det forventede fald i arbejdsstyrken, dels på virksomhedernes forventede
vækstmuligheder samt mulighederne for at tiltrække nye virksomheder.

Sæsonkorrigeret antal fuldtidsledige i Frederikshavn Kommune
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Kilde: Årsberetning 2015, Erhvervshus Nord
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Region

Andel af kommuner med en negativ
forventet ændring i befolkningstal
på 4% eller mere (2012-2020)

Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Hovedstaden

45 %
29 %
23 %
21 %
3%

Rangering ift. relativ
befolkningsændring
(2012-2020)

Kommune

1
5
13
15
17
23
29
35
41
50
91

Læsø
Morsø
Frederikshavn
Thisted
Hjørring
Vesthimmerlands
Mariagerfjord
Jammerbugt
Brønderslev
Rebild
Aalborg

Forventet % ændring
i befolkningstal
(2012-2020)

Forventet absolut
ændring i befolkningstal
(2012-2020)

-14 %
-7 %
-5 %
-4 %
-4 %
-3 %
-3 %
-2 %
-2 %
-1 %
+6 %

-265
-1.477
-2.829
-1.895
-2.648
-1.156
-1.189
-804
-623
-207
+12.731

Udvikling i antallet af borgere i hvert alderssegment fordelt på kommuner (2012-2020)
Læsø
Morsø
Frederikshavn
Thisted
Hjørring
Vesthimmerlands
Mariagerfjord
Jammerbugt
Brønderslev
Rebild
Aalborg
Region Nordjylland

0-17 år
-113
-797
-1.993
-1.123
-1.908
-1.049
-1.370
-833
-639
-550
+192
-10.180

0-17 år i %
-38,4 %
-17,6 %
-16,5 %
-11,5 %
-13,4 %
-12,6 %
-14,7 %
-9,6 %
-7,8 %
- 7,7 %
+0,5 %
-8,4 %

18-64 år
-261
-1.384
-3.100
-2.587
-2.874
-1.221
-1.466
-1.579
-1.066
-649
+7.076
-9.111

18-64 år i %
-25,9 %
-11,2 %
-8,7 %
-9,8 %
-7,4 %
-5,6 %
-5,8 %
-7,1 %
-5,2 %
-3,8 %
+5,5 %
-2,6 %

65+ år
+102
+705
+2.257
+1.814
+2.135
+1.109
+1.646
+1.609
+1.084
+992
+5.454
+18.907

65+ år i %
+17,2 %
+15,3 %
+16,8 %
+20,7 %
+16,5 %
+15,0 %
+20,7 %
+21,2 %
+15,7 %
+20,4 %
+16,4 %
+17,5 %

Kilde: Implement 2014

MANGEL PÅ 4500 MENNESKER TIL JOBS MOD 2020
”Havneudvidelserne giver nye muligheder for forretning og jobs inden for alle fire vækstspor. Mindst 2.000 nye jobs har vi i
sigte. Virksomhederne på havnene har tilkendegivet, at de forventer at kunne udvide deres aktiviteter og skabe omkring 1.000
nye jobs. Havneudvidelserne og en strategisk, opsøgende indsats øger mulighederne for tiltrækning af nye virksomheder,
som forventes at skabe endnu 1.000 nye jobs. Med 2.000 nye jobs har Frederikshavn Kommune behov for at øge antallet af
erhvervsaktive personer med de rette kompetencer. Dertil kommer et fald på 2.500 personer i den erhvervsdygtige alder frem
til 2020! Det betyder samlet set, at vi inden for få år vil komme til at mangle 4.500 kompetente mennesker.”
Kilde: ’Muligheder for vækst – muligheder for mennesker’, Frederikshavn Kommune 2015 s. 6

41

TURISTERHVERVET - GLOBALT OG LOKALT
Efter nogle år med tilbagegang er der igen vækst i dansk turisme, viser analyser fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Danmark halter imidlertid stadig bagud og
har fortsat et uudnyttet vækstpotentiale på turismeområdet. Især er der, ifølge Erhvervs- og Vækstministeriet, et uudnyttet vækstpotentiale indenfor Kyst- og
naturturismen. Kyst- og naturturismen udgør det største forretningsområde i dansk turisme, men væksten på dette område udestår, mens der samlet set
er fremgang i dansk turisme. Nyeste analyser fra 2015 viser, at turismeforbruget er højt i Frederikshavn Kommune sammenlignet med resten af landet. Tal
fra 2013 viser, at kommunen placerer sig som landets 5. største kystturismekommune set ud fra turismeforbruget. Og turismen skaber ca. 1.900 jobs årligt i
Frederikshavn Kommune.
Der ligger således samlet set en markedsmæssig mulighed for at udnytte Frederikshavns allerede eksisterende styrkepositioner inden for turismeområdet – og
derigennem en mulighed for at skabe flere jobs samt et økonomisk grundlag for lokal udvikling, der kan komme også borgerene til gavn.

TRENDS OG TENDENSER UDEFRA:
”I 2013 SIKREDE TURISMEN EN OMSÆTNING PÅ 91,9 MIA. KR. OG 111.500 ARBEJDSPLADSER
I DANMARK. NÆSTEN HALVDELEN AF OMSÆTNINGEN OG ARBEJDSPLADSERNE BLEV SKABT I
FORBINDELSE MED KYST- OG NATURTURISME UDEN FOR DE FIRE STØRSTE BYER”
Det Nationale Turismeforum Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, Erhvervs- og Vækstministeriet, 2016

TURISMEN SKABER CA. 1.900 JOBS ÅRLIGT I FREDERIKSHAVN KOMMUNE
"En million kr. i turismeforbrug skaber i gennemsnit 1,2 job, en skatteindtægt på 412.000 kr. og øger værditilvæksten med
582.000 kr. I Frederikshavn Kommune betyder det, at turismen årligt afføder ca. 1.900 jobs, øger skatteprovenuet med ca. 659
mio. kr. og værditilvæksten med 931 mio. kr.”
Kilde: Turismen i Tal 2015, Turisthus Nord

FREDERIKSHAVN KOMMUNE ER DEN 5. STØRSTE KYSTTURISMEKOMMUNE I DANMARK
"Turismen er af stor økonomisk betydning i Frederikshavn Kommune, og med et turismeforbrug på 1,6 mia. er Frederikshavn
Danmarks 5. største turismekommune. Til sammenligning er turismeforbruget i hele Region Nordjylland på 10,2 mia. kr.”
Kilde: Turismen i Tal 2015, Turisthus Nord

KONKURRENCEN OM TURISTERNE ER EN GLOBAL KONKURRENCE, OG DANMARK ER DERFOR SOM
UDGANGSPUNKT I KONKURRENCE MED BÅDE VORES EUROPÆISKE NABOER OG OVERSØISKE
DESTINATIONER OM TURISTERNES OPMÆRKSOMHED OG OMSÆTNING
”Selvom Danmarks overnatningstal for europæiske turister stadig er højere end det nordeuropæiske gennemsnit, så har vi
over en årrække tabt vigtige markedsandele. Omvendt har vi færre internationale (ikke-europæiske) overnatninger end vores
konkurrentlande i Nordeuropa, men højere vækstrater end gennemsnittet. Det betyder, at vi på det internationale marked
vinder markedsandele.”
Kilde: Det Nationale Turismeforum Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, Erhvervs- og Vækstministeriet, 2016
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TURISMEN ER ET GLOBALT VÆKSTERHVERV
PÅ VERDENSPLAN ER DER ÅRLIGT OVER 1 MIA. INTERNATIONALE TURISTANKOMSTER

Europa er verden største turismedestination, og antallet af turistankomster vokser støt hvert år. Fremgangen i turismen forventes at fortsætte i de kommende år, også i
takt med at vækstmarkeder oplever øget velstand samt voksende og rejselystne middelklasser.
Internationale turistankomster, mio.

Verden
Europa

1 087

1 135

1 038
997
928

496

2008

949
891

471

2009

520

489

2010

2011

540

2012

566

2013

584

2014

Kilde: Turismen i Danmark –Visit Denmark 2015

Turismeforbrug fordelt på kommuner, 2013

Turismeforbrug 2013
0 - 247 mio. kr
247 - 454 mio. kr
454 - 669 mio. kr
669 - 1.164 mio. kr
1.161 - 21.454 mio. kr

Kilde: Det Nationale Turismeforum Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, Erhvervs- og Vækstministeriet, 2016
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MARK

KYST

SKOV

HEDE

BY

SAMLET

NATUR
For at forstå de tre hovedbyers forskellige stedsspecifikke kvaliteter, er det nærliggende at se på, hvordan kommunen arealmæssigt er sat sammen. Kommunen
består primært af fem forskellige elementer: Kyst, mark, skov, hede og by. De fem elementer er kortlagt her, og viser et simpelt billede af fordelingen. Det er
tydeligt, at naturen (kyst, skov og hede) fylder mere, jo længere nordpå man kommer. Generelt for de tre byer er, at de alle er kystbyer. Analyser peger på, at
netop kysterne udgør et væsentligt bosætningsmotiv for dem, som har valgt at flytte til et af de danske yderområder.
VIGTIG TREND: NATUREN ER BLEVET POPULÆR
Fremtidsforskere og andre analytikere peger på, at naturen de seneste år er blevet særdeles attraktiv og et vigtigt statussymbol. I både tv-programmer,
boligmagasiner og inden for oplevelsesindustrien ses denne trend.
Om end naturen og det naturlige er populært i disse år, er det imidlertid stadig fåtallet, som vil bo helt tæt på den. En vigtig opgave for en kommune som
Frederikshavn ligger i, hvordan den omsætter de naturmæssige kvaliteter og potentialer, så de skaber en positiv udvikling og bidrager til livskvaliteten for
borgere og besøgende.

TRENDS OG TENDENSER UDEFRA:
KYSTERNE ER EN AF DE VIGTIGSTE BOSÆTNINGSMOTIVER BLANDT TILFLYTTERE
”Nærheden til kysten spiller en vigtig rolle, når danskerne beslutter sig for at flytte til et yderområde; næsten hver fjerde
tilflytter har været stærkt motiveret af netop denne kvalitet, og kystens kvaliteter er dermed blandt de fem mest hyppige
bosætningsmotiver, når vi vælger at flytte til et yderområde”
DANSKERNE MENER AT DE NATURSKØNNE KYSTER ER EN VÆSENTLIG KVALITET
87 % af danskerne er enige om, at naturskønne kyster, strande og hav er yderområdernes væsentligste kvalitet.
Kilde: Agenda Y – Yderområdernes Potentialer, Realdania 2012
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UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE
På baggrund af desktop-research, interview, kortlægning og analyse er der udarbejdet en SWOT-analyse af Frederikshavn
Kommune. Formålet med analysen er belyse, hvilke udfordringer og muligheder den samlede kommune står overfor, og samle
analysen i nogle klare indikationer på, hvordan man kan bruge udfordringsbilledet proaktivt til at pege mod fremadrettede
handlinger.

STYRKER

SVAGHEDER

/ VÆKST I ERHVERV OG ARBEJDSPLADSER INDENFOR DE MARITIME
ERHVERV

/ DOBBELTURBANISERING: FALD I BEFOLKNINGSTAL, FLERE ÆLDRE, FÆRRE
BØRN OG UNGE. ÆLDRE FLYTTER FRA LAND MOD BYER, UNGE FLYTTER MOD
STØRRE BYER UDEN FOR KOMMUNEN.

/ IMPONERENDE KYST- OG NATURLANDSKAB
/ LOKAL TRADITION FOR GLOBAL UDSYN OG ERHVERV
/ BELIGGENHED VED HAVET: STYRKE IFT. FISKERI OG DEN MARITIME
ERHVERVSKONCENTRATION
/ SKAGEN ER ET INTERNATIONALT KENDT TURISTBRAND. DET ER SKAGEN,
SOM KOMMUNEN SÆRLIGT ER KENDT FOR.
/GODE PENDLINGSMULIGHEDER TIL OG FRA SÆBY

/ LILLE ØKONOMISK RÅDERUM. DER ER ET MEGET BEGRÆNSET
MULIGHEDSRUM, HVAD ANGÅR ØKONOMISK RÅDERUM FOR FREMTIDIGE
UDVIKLINGSPROJEKTER
/ UUDNYTTET TURISTPOTENTIALE I SKAGEN. SELVOM SKAGEN I DAG HAR
MANGE TURISTER, ER DER MULIGHED FOR AT GØRE BYEN TIL EN ENDNU
STÆRKERE TURISTDESTINATION, SOM KAN VÆRE KATALYSATOR FOR HELE
REGIONEN.

MULIGHEDER

UDFORDRINGER

/ NATUREN ER BLEVET ATTRAKTIV. DER ER EN VOKSENDE TENDENS
HEN IMOD NATUREN SOM ATTRAKTION OG ATTRAKTIV RAMME FOR
HVERDAGSLIV ELLER FERIE

/ DET URBANE ER ATTRAKTIVT. UNGE OG BØRNEFAMILIER BOSÆTTER
SIG I STIGENDE GRAD I DE STØRRE BYER MED STOR MANGFOLDIGHED AF
MULIGHEDER FOR KULTUR, MAD OG OPLEVELSER

/ OP TIL 4500 LEDIGE ARBEJDSPLADSER FREM MOD 2020. VED AT ARBEJDE
STRATEGISK MED TILTRÆKNING AF KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT ER DET
MULIGT AT FÅ NYE BORGERE I KOMMUNEN.

/ MANGE TOMME BOLIGER OG “ROTATIONSUDFORDRING” MHT.
BOLIGMASSEN. MANGE BØRNEFAMILIER EFTERSPØRGER MODERNISEREDE
HUSE ELLER BYGGEGRUNDE TIL NYT HUS.

/ MERE UDVIKLING GENNEM SAMARBEJDE. LOKALT ER DER ALLEREDE GOD
TRADITION FOR AT SAMARBEJDE OG REALISERE PROJEKTER PÅ TVÆRS
AF FORENINGER, ERHVERVSLIV, KULTURINSTITUTIONER OG OFFENTLIG
FORVALTNING (EKS. KAPPELBORG LEGEPLADS, ENERGIBYEN, VM I
HÅNDBOLD MV.)

/ LANG AFSTAND. OM END FREDERIKSHAVN LIGGER TÆT PÅ LUFTHAVN
OG HAR GODE FORBINDELSER TIL SVERIGE OG NORGE, ER DET STADIG EN
KOMMUNE, SOM LIGGER I ET HJØRNE AF DANMARK.

/STOR INDPENDLENDE ARBEJDSSTYRKE. DER ER MULIGHEDER FOR AT FÅ
PENDLERE TIL AT BOSÆTTE SIG I KOMMUNEN.
/ MANGE BORGERE, DER ARBEJDER UDEN FOR KOMMUNEN. SÆRLIGT
BORGERE, DER ER UFAGLÆRTE OG FAGLÆRTE SAMT MED KORT- OG
MELLEMLANG UDDANNELSE.
/ UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SOM UUDNYTTET RESSOURCE. DER ER
ET STORT POTENTIALE I AT INTEGRERE UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT OG
DERTILHØRENDE FAMILIER I LOKALSAMFUNDENE.
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/ KOMMUNENS VIRKSOMHEDER HAR SVÆRT VED AT TILTRÆKKE
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. DET ER SVÆRT AT FÅ KVALIFICERET
ARBEJDSKRAFT TIL AT FLYTTE SIG DERHENMOD DER, HVOR DER ER JOBS.

/ INTERN KAMP MELLEM BYERNE. DER ER I NOGEN GRAD EN KAMP MELLEM
DE GAMLE KOMMUNEGRÆNSER I FORHOLD TIL, HVORDAN DE ENKELTE BYER
SKAL POSITIONERES OG STYRKES.
/ MANGLENDE STILLINGTAGEN TIL ALVOREN AF DE DEMOGRAFISKE OG
GEOGRAFISKE UDFORDRINGER. SOM MANGE ANDRE YDEROMRÅDER ER DER
SVÆRE POLITISKE PRIORITERINGER, SOM VENTER FORUDE. DET ER HELT
CENTRALT FOR DEN FREMADRETTEDE UDVIKLING I KOMMUNEN, AT DER
OGSÅ TRÆFFES SVÆRE VALG, SOM KONKRET RELATERER SIG TIL NIVEAUET
AF UDFORDRINGERNE.

Kysten mellem Skagen og Grenen
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DIFFERENTIEREDE BYROLLER FOR DE
TRE HOVEDBYER
LEVEREGEL 1: VI HAR SAT OS FOR, AT VORES TRE BYER SPILLER PÅ SAMME HOLD! OG ANDRE
BYERS SUCCES SKAL FEJRES FOR DET GODE LIV, DET BIDRAGER MED I HELE KOMMUNEN
BYROLLERNE I DAG

De tre hovedbyer er unikke på hver sin måde, men har også nogle fællestræk. De er alle beliggende ud til vandet (Skagen
endda i to retninger) og har derfor en særlig forbindelse til havet. Skagen og Frederikshavn har begge en meget aktiv havn,
hvad angår erhverv og industri, og med tilføjelse af turisme for Skagens vedkommende. Sæbys havn er mere afdæmpet, både i
størrelse og aktivitet, og fungerer mere som rekreativ destination. Frederikshavn er den største by af de tre, og fungerer også som
kommunesæde. Skagen og Sæby er næsten lige store målt på indbyggertal.
Der eksisterer i dag en uformel forståelse for, at de tre byers roller er og skal være forskellige. Der er dog ikke en klar og formuleret
vision for, hvori byernes forskellige roller ligger. Samtidig er der en tendens til, at byerne indbyrdes konkurrerer mod hinanden og
potentialet for, hvordan en by kan være driver og katalysator for resten af kommunens udvikling på et givent felt, er derfor ikke
udnyttet optimalt. Selvom der fx er unge i alle tre byer, er det oplagt at centrere ungemiljøet omkring Frederikshavn, hvor langt de
fleste ungdoms- og videregående uddannelser ligger.

VISIONEN FOR BYROLLERNE I FREMTIDEN

Visionen er, at de tre byer Sæby, Frederikshavn og Skagen såvel indadtil som udadtil anerkendes for de særlige kvaliteter og
styrkepositioner, som de hver især har. Og at der blandt såvel kommunale som civile aktører i fællesskab arbejdes for, at give rum
for og støtte op om, – at hver enkelt by aktiverer og realiserer dens potentialer mest muligt. De tre byers særlige roller skal være en
lokal stolthed for alle borgere i Frederikshavn Kommune. Og der skal arbejdes strategisk med at styrke hver enkelt bys særlige rolle.
Baggrunden for visionen for de tre byer er beskrevet i de uddybende afsnit om de tre byer.

SKAGEN – DEN INTERNATIONALE KYSTBY

Skagen er ikke kun det mest kendte sted i Frederikshavn Kommune, det er også et sted, som er meget kendt i Danmark, i Europa, ja,
i hele verden. Det er her, de to have mødes på Grenen, med den dobbelte kyst og med et for Danmark sjældent turistpotentiale, som
også skaber muligheder for et – for byens størrelse – unikt udbud af butikker og restauranter. Sidstnævnte betyder faktisk, at der
en særlig styrke også i gastronomi i forhold til Skagen. Ved at vedkende sig denne styrkeposition – og ved at resten af kommunen
vedkender sig dette – er der er en mulighed for, at Skagen i endnu højere grad også kan være katalysator for turismeudviklingen
i resten af kommunen. Men Skagen er også meget mere end turisme – og det er derfor også nødvendigt fortsat at arbejde for at
styrke hverdagslivet i byen og arbejde på, at byen imødekommer potentielle tilflyttere. Her er byens erhvervsfunktioner på havnen
helt essentielle for at sikre et fortsat liv i byen, samt fastholde og styrke byens særlige turismeprofil.

FREDERIKSHAVN – DANMARKS MARITIME HOVEDSTAD

Frederikshavn er hovedsæde i kommunen og har også det største indbyggertal og dermed et større serviceudbud og
handelstilbud – heraf tilnavnet ’Den lille storby’. Det er her, kommunens uddannelser ligger, og det skaber et naturligt centrum
for kommunens ungemiljø. hvorfor det selvfølgelig er her, at de unge skal samles, og her hvor man skal arbejde for at skabe et
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mere sammenhængende og attraktivit miljø for de unge. Derudover er det en færgeby, og det er her den største koncentration af
maritime virksomheder og uddannelser i kommunen ligger. Ved at arbejde strategisk med det maritime som en styrkeposition, vil
det være muligt at skabe en endnu mere velfunderet klynge for martime aktiviteter, der kan sikre byens udvikling på sigt og give
byen en endnu mere defineret rolle som maritim hovedstad.

SÆBY – KØBSTADENS LOKALE BYFÆLLESSKAB

Hvor Skagen og Frederikshavn er kendt for henholdsvis den særegne natur og det maritime og globale udsyn, er Sæby på mange
måder en lidt mindre variant, men med stærke særkender og muligheder. Den er en lokal destination for særligt skandinaviske
turister, som en mini-skala Skagen. Nærheden til Aalborg udgør et særligt potentiale for mulig ny bosætning i Sæby, og byen er
som en historisk købstad og med sin fine havn, en charmende ramme om det gode hverdagsliv. Derudover ligger der, i kraft af
byens størrelse og i de behov og muligheder som de lokale borgere efterspørger, et potentiale for at dyrke de lokale fællesskaber,
der kan skabe et godt grundlag for byens udvikling i relation til en større udnyttelse af nærheden til naturen og byens lille skala.
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4

BYPERSPEKTIV
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Sæby Å set fra Kattegatsvej-broen

SÆBY
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Satellitfoto af Sæby (Baggrundsbillede af Kortforsyningen)

SÆBY UDEFRA
I dette afsnit zoomes der ind på Sæby med blikket udefra, hvor en sammenfatning af de vigtigste trends, analyser og kortlægning
af byen præsenteres, som et grundlag for den valgte retning for vision og leveregler.

TURISMEERHVERVET I SÆBY
Med 324.245 overnatninger i 2015 – svarende til lidt over 1/3 af antallet af overnatninger i Skagen – har turismen også sin
berettigelse i Sæby. Sæbys styrkepositioner på turismeområdet ligger især i byens lille størrelse, destinationens konkurrencedygtige
prisniveau og byens havn med mulighed for bådturisme og havneliv for de besøgende. Som for mange andre byer er konkurrencen
fra andre destinationer i landet en central udfordring.

SÆBY HAVDE I 2015 324.245 OVERNATNINGER MOD 967.106 I SKAGEN OG 289.492 I FREDERIKSHAVN.
- Kilde: Turismen i Tal 2015, Turisthus Nord

”Med 4 hoteller og feriecentre ligger antallet af sengepladser i denne kategori (Sæby) et stykke under Skagen og
Frederikshavn. Overnatninger på campingpladser ligger på det halve i forhold til Skagen, men til gengæld på det dobbelte i
forhold til Frederikshavn (..) Endelig er der et betydeligt antal bådovernatninger.”
”Havnen er et af byens fyrtårne, og har med lystsejlerhavnen allerede godt fat i den blå turisme”
”Sæby opfattes som prismæssigt det mest konkurrencedygtige sted, mens Skagen opfattes som det dyreste”.
Kilde: Turismeredegørelse, Frederikshavn Kommune 2013.
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VIGTIG TREND UDEFRA: NYE FÆLLESSKABSFORMER
Det er blevet attraktivt at dyrke de lokale fællesskaber, og selvom fællesskaberne ikke nødvendigvis er forankret i en formel
forening, så er engagementet, det lokale liv og de nye former for funktionelle fællesskaber i klar udvikling. Denne tendens gælder,
hvad end det drejer sig om fælles køkkenhaver, deling af redskaber mellem naboer eller deciderede boligfællesskaber.

BOFÆLLESSKABER ER IGEN BLEVET EN POPULÆR BOFORM
”I de seneste år ses en tydelig tendens til, at bofællesskaber er blevet en mere og mere populær boform. Blandt andet er antallet af
personer, der bor i en husstand med mere end én familie, steget med 20 pct. de seneste seks år”.
Kilde: Fremtidens bofællesskaber- i funktionstømte bygninger i storbyen, provinsbyen og på landet, Udlændinge-, Integrations,- og Boligministeriet (2016).

FLERE KOMMUNER PLANLÆGGER FOR BOFÆLLESSKABER
”Flere kommuner i dag planlægger specifikt for opførelsen af bofællesskaber. For eksempel i Frederikssund Kommune, hvor man i den
nye bydel Vinge brander sig på at have udlagt specifikke arealer til bofællesskaber, og i Roskilde Kommune med i alt 17 bofællesskaber,
hvor man har en aktiv politik på området og tilbyder hjælp og vejledning til nye bofællesskabsinitiativer”.
Kilde: Fremtidens bofællesskaber- i funktionstømte bygninger i storbyen, provinsbyen og på landet, Udlændinge-, Integrations,- og Boligministeriet (2016).

TOMME BOLIGER KAN SES SOM EN RESSOURCE FOR NYE BOLIGFORMER
De danske landdistrikter rummer i dag 50.000 tomme boliger. Frederikshavn Kommune rummer i dag ca. 4000 tomme boliger
Kilde: Hhv. Fremtidens bofællesskaber- i funktionstømte bygninger i storbyen, provinsbyen og på landet, Udlændinge-, Integrations,- og Boligministeriet (2016) og Frederikshavn
Kommune – et godt sted at bo. Boligpolitik 2014, Frederikshavn Kommune 2014.

YDEROMRÅDERNE ER STÆRKE PÅ LOKALE FÆLLESSKABER
”Nogle af de kvaliteter, som danskerne fremhæver ved yderområderne, handler om det særlige lokale liv, der findes her. Lokale
sammenslutninger (i form af foreninger m.v.) og i det hele taget et stærkt lokalt fællesskab beboerne imellem er med til at skabe dette
særlige lokale liv. 55 procent af danskerne mener, at lokale sammenslutninger er en kvalitet ved yderområderne. Og 66 procent af
danskerne mener dertil, at et stærkt lokalt fællesskab er en kvalitet ved yderområderne. 65 procent af danskerne mener desuden, at
stærk lokal identitet er en kvalitet ved yderområderne.”
Kilde: Agenda Y – Yderområdernes Potentialer, Realdania 2012

56

Sæby Vandmølle

57

KORTLÆGNING
INFRASTRUKTUR

FREDERIKSHAVN

Sæby ligger i den sydlige ende af
kommunen, og er godt forbundet
til den nærliggende motorvej som
går til henholdsvis Frederikshavn og
Aalborg, uden at den er til gene for
byen. Derudover er der i sydlig retning
forbindelse til Voerså, Asaa og videre ned
til Hou og Hals.

AALBORG
E45
VOERSÅ
HOU
HALS

OMRÅDER
Byen består primært af boliger (herunder
en mindre mængde ferieboliger og
sommerhuse i den nordlige del) og
så et større industriområde mod vest.
Ferieboligerne ligger af gode grunde
kystnært, og erhvervsområdet mod
vest formodes at ligge her af hensyn
til boligkvartererne og tætheden til
motorvejen. Erhvervsområdet på havnen
er måske lidt misvisende, idet de mest
dominerende bygninger her står tomme.
Hvis disse bliver omdannet kan der opstå
potentiale for at skabe en oplevelse af en
større og mere aktiv bymidte.
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ERHVERV/INDUSTRI
FERIEBOLIGER
CENTEROMRÅDE
BOLIGOMRÅDE

NATUR
Når man ser byen oppefra, viser der
sig et nogenlunde klart greb for
hvordan naturen og byen forholder sig
til hinanden. Byen gror langs kysten
og mod vest. I ‘mellemrummet’ mod
nordvest er naturen dominerende, og
rækker nærmest hele vejen igennem
byen og ud til vandet. Det samme sker
også i mindre grad i den sydvestlige del
af byen.

LOKALE ATTRAKTIONER
Sæby er som Skagen også en stor
turistdestination, men har ikke helt det
samme udbud af attraktioner. I stedet
kan byen tilbyde en mere afdæmpet
form for ferie, og er for nogen mere
tilgængeligt ift. Skagen. Ser man på
aktiviteter og attraktioner for beboerne,
er der heller ikke det store udbud.
Tydeligt er det dog, at der som i de andre
byer er flest punkter omkring havnen og
bymidten.

GEDEBJERGET
NELLEMANNS HAVE
SÆBY STRAND
SÆBY FRITIDSCENTER SÆBY MØLLE SÆBY MUSEUM
SÆBY HAVN
SVØMMEBAD GÅGADEN
FRUEN FRA HAVET
SÆBYGÅRD
MANEGEN
SÆBY KIRKE
MINIBYEN SÆBY
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SÆBY INDEFRA
I dette afsnit præsenteres Sæby med blikket indefra, som borgere, foreninger og unge ser byen. Dem, der bor, arbejder og lever i
Sæby, præsenterer måden, de bruger byen og deres blik på byens muligheder og udfordringer og deres ønsker for fremtiden.

BØRNEFAMILIER
Sæby opleves som en dejlig og tryg by for børnefamilier. Her i byen kan man cykle rundt til alt. Den korte afstand, nærheden
til skov, strand og hav værdsættes. Samtidig er der et ønske om, at disse steder udnyttes endnu mere. Havnen betyder meget
for børnefamilien, der er en god stemning om sommeren og flere mennesker opholder sig her, i forhold til inde i byen. Men
mulighederne for udfordrende og sjov leg er begrænsede i Sæby. Børnefamilierne kører snarere ud af byen end ind, hvis man vil på
en god legeplads.
Børnefamilierne vil gerne mere udvikling og nytænkning. De oplever behov for et ’mentalt generationsskifte’ i lokalsamfundet,
så man ikke blot beror på, at det ’hele nok skal gå godt’, men skaber rum for nye tiltag i foreningslivet, byrummene osv. Nogle
efterspørger nye typer af fritidsaktiviteter, som fx udnytter vandet og tilbyder noget for dem, som ikke er til de mere traditionelle
sportsgrene, som byen nu giver mulighed for. Som tilflytter kan det være svært at komme ind i nye lokale netværk, og man kan få
oplevelsen af, at dem som bor her, har relationer nok i forvejen. Der er ikke et naturligt mødested i byen udover gågaden, og det
kan gøre det svært at møde nye fællesskaber.

DE UNGE
Unge i Sæby er en minoritet, på samme måde som de er det i Skagen. Gennemsnitsalderen ligger på mellem 47-57 år. Der er
mange, som pendler med bus fra oplandet ind til skolen. Generelt bruger de unge ikke byen og stederne i byen meget. Efter 9.
klasse tager de fleste til Frederikshavn for at gå i 10. klasse eller gå på ungsomdsuddannelse. Skolen ligger i udkanten af byen og
efter skole tager de fleste direkte hjem. Der er ikke så meget, der trækker dem ned i byen foruden livet om sommeren. Byen er tryg
og man kan nemt cykle rundt. De steder, der genererer liv og stemning, er vigtigst for dem, som fx havnen eller stranden. Der er
ikke et decideret sted på hverken havnen, stranden eller byen, som de unge udpeger som ’deres’ eller det foretrukne mødested. Dog
giver alle udtryk for, at de sætter stor pris på det liv, som er på havnen i sommermånederne. Man kender hinanden på tværs, løber,
går ture, fiske eller slikke sol ved stranden.
Det er trygt – men også lidt kedeligt – at være ung i Sæby. I vinterhalvåret sker der ikke så meget, som er rettet mod de unge og
der er ikke et reelt ’mødested’ for deres aldersgruppe. Stranden, byparken og havnen er vigtige steder. Restauranterne på havnen
kan være dyre og selvom stranden er dejlig, så tager man måske hellere til Palmestranden i Frederikshavn, hvor der er flere
mennesker og man kan købe en is.
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”Der er dejligt hernede ved havnen,
men her er jo ikke så meget at komme
efter om vinteren. Der mangler et
kaffested, især om vinteren”

”Der er intet at komme efter i
Pindeborggade”

”Der er ingen toiletfaciliteter her.
Det betyder altså en del for når
man har små børn, ja så man altså
bare brug for et sted at kunne
skifte, komme på toilet osv.”

”Som 12årig gider man ikke
være her mere, for der mangler
aktiviteter for den alder”
”Vi bor ud til den anden side, syd for
havnen, og elsker at gå ture ved vandet.
Men stranden syd for er ikke så god fordi
der ligger noget gammel industri. Og så
kommer der en del tang osv.”

”Jeg kommer her ikke så tit.
Måske når man skal ned i
Matas”

”Legepladsen derovre foran kirken
den er jo ret kedelig. Det er ikke en
legeplads man mødes ved eller er
værd at køre herned efter”

”Her er utrygt især om aftenen
når det er helt mørkt. Der ligger
også en masse barer ud til. Det
er et dødt sted”

”Efter skole tager jeg måske
et smut forbi Lidl eller med
hjem til en ven”

”Jeg er her indimellem i
weekenderne. Måske lige
mødes med nogle venner
på pizzariaet”

”Jeg tager mere også hen på
Palmestranden, der er stole og
sådan. Og mange mennesker”
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BØRNEFAMILIERNE I SÆBY
En gruppe dedikerede børnefamilier var samlet i Sæby i forbindelse med udarbejdelsen af denne potentialeplan – og den
parallelle masterplan, som er blevet udarbejdet for Sæby. Mødet var en måde til at forstå og komme nærmere, hvilke behov og
muligheder som børnefamilierne har og ser i forhold til at udvikle Sæby. Børnefamilierne forpligtede sig på at være med til at
udvikle initiativerne sammen med andre af byens børnefamilier, den kommunale organisation, andre institutioner, organisationer,
foreninger og virksomheder og andre grupper af byens borgere.
STARTE I DET SMÅ I KOMBINATION MED ET STRATEGISK PERSPEKTIV
Der er gode muligheder for starte i det små med at udvikle mindre lokale projekter, men samtidig er det vigtigt, at initiativer bliver
gennemført også som led i et større strategisk/prioriteret perspektiv for at synliggøre, at der sker en udvikling i byen.
BEHOV FOR UDVIKLING
Generelt var der tale om, hvorvidt man vil anbefale Sæby til andre, som det er i dag. Således er der generelt en stemning om, at
der nok skal gøres mere for at få nye til at komme til. Det kan være enkelte greb, som nogle bedre muligheder for at mødes og være
sammen på tværs.
VELKOMST OG LETTERE VEJ TIL (NYE) FÆLLESSKABER I SÆBY
Her kan en velkomst for nye Sæbynitter være en hjælp, ligesom fællesskabende initiativer som fællesspisning og arrangementer
kan styrke adgangen til fællesskabet i byen. Der er også stemning for at lave en service, så potentielle tilflyttere kan kontakte et
netværk, der kan fortælle om livet i byen.
ETABLERING AF LOKALT NETVÆRK FOR NYE INITIATIVER I SÆBY
Endelig var der blandt flere også opbakning til at lave et netværk, hvor man sammen kan søsætte nye initiativer. Der er et behov for
at skabe en organisering og også at definere kommunens rolle i et sådan arbejde.
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IDEER TIL BYEN
Der var særligt tre ideer, som fik meget opmærksomhed, og som der før og efterfølgende er arbejdet videre med som en måde at
konkretisere ideerne om at styrke fællesskabet i byen og skabe flere og bedre mødesteder for byens borgere.
SÆBY BEVÆGELSESHUS
DEN GODE IDE: Samle alle sport- og foreningsliv på et sted – fx ved at udbygge sportshallen ved biblioteket, svømmehal mv.
DEN PRAKTISKE: Mulighed for, at forældre kan dyrke deres sport, mens børnene er til fodbold, spring, svømning og lignende.
DEN SOCIALE: Skabe mulighed for lokalt fællesskab – et tydeligt mødested i byen for børn, unge og voksne. Kritisk masse til fx
at have åben cafe, hvor man kunne købe fælles mad efter aktiviteter i huset (pt. er der for få potentielle brugere i forhold til at
cafeteriet vil holde åben og servere mad).
SÆBY KLATRESKOV
DEN GODE IDE: Klatresystem i trækronerne al la gorillabanen i Vejle eller klatrebane på Egeskov slot. Evt. udbygges med en
svævebane over åen.
DEN PRAKTISKE: Der er mulighed for at borgere også kan være med i opbygningsproces.
DEN SOCIALE: Nye muligheder for, at børnefamilierne (og byens gæster) kan bruge skoven sammen med børn og unge.
NY UDFORDRENDE LEGEPLADS OG MØDESTED FOR BYENS BØRN OG UNGE
DEN GODE IDE: Etablering af en multilegeplads og fælles mødested med fx skatepark, legeplads, borde, bænke og grill.
DEN PRAKTISKE: Samle nye faciliteter for udendørs leg og bevægelse på et sted. Skabe en moderne og udfordrende ’legeplads’ for
også større børn og unge.
DEN SOCIALE: Skabe et synligt og attraktivt fælles mødested for både børn, unge og forældre. Skabe et ’hænge ud sted’ til børn,
familier & unge.
Ideerne har, sammen med de andre ideer, der kom op på mødet og i andre sammenhænge, været med til at danne grundlag for
anbefalingerne til indsatser under de tre leveregler for Sæby.
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UDFORDRINGER
På baggrund af desk-research, interviews, byvandringer og kortlægning er der udarbejdet en SWOT-analyse af Sæby. Formålet med
analysen er at belyse, hvilke udfordringer og muligheder som Sæby står overfor.

STYRKER

SVAGHEDER

/ LILLE BY MED EN NOSTALGISK ATMOSFÆRE

/ FÅ ELLER INGEN TYDELIGE MØDESTEDER FOR BYENS BØRNEFAMILIER

/ NÆRHED TIL NATUR, KYST, HAVN OG FRITIDSLIV

/ INGEN ÅBNE MØDESTEDER OG MILJØER FOR BYENS UNGE

/ SOMMERTURISME SKABER BYLIV OG GRUNDLAG FOR RESTAURATIONS-OG
BUTIKSERHVERV

/ DET LOKALE FÆLLESSKAB OPLEVES MEGET LUKKET FOR TILFLYTTERE

/ DESTINATIONEN HAR ET KONKURRENCEDYGTIGT PRISNIVEAU
/ KORT AFSTAND IMELLEM ATTRAKTIONERNE - STRANDEN, HAVNEN, BYEN
OG NATUREN

/ RINGE UDNYTTELSE AF BYENS NÆRHED TIL STRAND, KYST, Å OG HAVN
/ BYEN ER MEGET STILLE OG MED KUN FÅ AKTIVITETER FOR UNGE OG
BØRNEFAMILIER ISÆR I VINTERHALVÅRET

/ CHARMERENDE HAVN MED NÆRHED TIL STRAND, Å, KULTURHISTORISK
BYMILJØ OG HANDELSGADE
/ TRYG OG CYKELVENLIG BØRNEBY

UDFORDRINGER
MULIGHEDER
/ STRATEGISK UDNYTTELSE AF BYENS ’LANDSBY SKALA’ OG MULIGHEDEN
FOR DET STÆRKE LOKALE FÆLLESSKAB
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/ INTERESSEKONFLIKT MELLEM BEVARING OG UDVIKLING AF BYENS UNIKKE
KULTURMILJØER OG POTENTIALER

/ STRATEGISK UDNYTTELSE AF BYENS NÆRHED TIL KYST, Å OG SKOV

/ BEGRÆNSET LOKAL ERKENDELSE AF, AT STØRRE BYER ER EN STOR
KONKURRENT, OG AT DER ER BEHOV FOR AKTIVE TILTAG I BYEN FOR AT
FASTHOLDE BEFOLKNINGSTALLET

/ TILTRÆKNING AF NYE BORGERE PGA. LAVERE BOLIGPRISER SAMT MINDRE
TRÆNGSEL END DE STORE BYER

/ LILLE ØKONOMISK RÅDERUM HVAD ANGÅR FREMTIDIGE OFFENTLIGT
FINANSIEREDE UDVIKLINGSPROJEKTER

Noget af den historiske del af byen set fra Pindborggade
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STEDSBUNDNE POTENTIALER
Nedenfor præsenteres de fysiske, sociale og mentale kvaliteter, der er særlige for Sæby, og som er en
sammenfatning af blikket ude fra på Sæby.
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LILLE BY MED STOR NÆRHED TIL SKOLE, INDKØB,
FRITIDSAKTIVITETER MV.

AKTIVT OG BYNÆRT MØDESTED FOR BYENS ÆLDRE OG
SENIORER (RETFÆRDIGHEDEN)

RIGT FORENINGSLIV

EN HISTORISK KØBSTADSARKITEKTUR OG MENNESKELIG SKALA
I DET BYGGEDE MILJØ

BYNÆR STRAND.

BYNÆR HAVN MED MARINA, RESTAURATIONER OG I EN LILLE SKALA,
DER HURTIGT SKABER ’KRITISK MASSE’ FOR ET LEVENDE BYLIV.

UNIKT NATUR- OG KYSTLANDSKAB TÆT PÅ BYEN.

UDVIKLINGSPOTENTIALE I GAMLE INDUSTRIBYGNINGER- OG GRUNDE,
SOM LIGGER VED HAVN OG BYMIDTE.
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VISION, LEVEREGLER OG
ANBEFALINGER FOR SÆBY
LEVEREGEL 2: VI HAR SAT OS FOR, AT HAVNEN ER SAMLINGSPUNKT I SÆBY
HAVNEN SOM SAMLINGSPUNKT I DAG
Der eksisterer i dag ikke et synligt samlingspunkt for aktiviteter og møder i Sæby. Byen har flere små samlingspunkter omkring
skole, bibliotek, svømmehal mv., bymidten og havnen, men der efterspørges - og mangler - det naturlige sted, hvor man møder
hinanden i købstaden. Havnen er især centrum for aktiviteter om sommeren, men ligger øde hen om vinteren.
Havnen med dens nærhed til byen, det historiske bykvarter bagved, kirken, Marinaen og restaurations- og cafemiljø er en unik
kvalitet og vigtig attraktion for Sæby. Den eksisterer i dag som et, på mange måder, uudnyttet potentiale for byen.

MIDTBYEN
HAVNEN

AKTIVITETSOMRÅDE
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VISONEN FOR HAVNEN SOM SAMLINGSPUNKT
Visionen er, at havnen i Sæby gøres til byens åbenbare fysiske , sociale og mentale samlingspunkt hele året. Havnen i Sæby skal
være samlingspunkt for maritime aktiviteter, madoplevelser og muligheder for handel relateret til det maritime og byens øvrige
lokale produkter. Havnen er stedet, hvor byens borgere og besøgende mødes – også når detailhandlen i gågaden mindskes over
årene. Det er her af byens skolebørn mødes efter skole og det er her man tager hen, hvis man gerne vil opleve byens liv.
Visionen er, at havnen gøres til byens stolthed og fungerer som port til resten af Sæby. Her møder byens gæster såvel som tilflyttere,
byens borgere, foreningslivet og detailhandelen hinanden. På havnen skabes et fortættet rum for byens forskellige aktører og deres
aktiviteter.

MIDTBYEN
HAVNEN

AKTIVITETSOMRÅDE
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ANBEFALINGER TIL INDSATSER
PRIORITER OPHOLD FREMFOR TRAFIK OG PARKERING
•
•

Havnens infrastruktur reorganiseres og omdannes, så gående og
cyklister prioriteres over billister. Hermed skabes trygge rum for
ophold og rum til nye mangfoldige aktiviteter på havnen.
Omlægning af Sæbys parkeringsstruktur, så der skabes
parkeringsmuligheder nær havnen, men ikke på de centrale
havnekajer.

SKAB RUM FOR BEVÆGELSE OG LEG
Havnen åbnes op som et nyt offentligt byrum, som en ramme for
mangfoldige rekreative aktiviteter for både børn, unge, familier, ældre
og besøgende.
•
•

•
•

Etabler en udfordrende lege- eller aktivitetsplads for både børn og
unge, som inviterer til leg og bevægelse på tværs af alder og køn.
Omdan fx den eksisterende legeplads mellem havn og kirke,
så den skaber rum for udfordrende leg og bevægelse for både
børn og unge. Gør legepladsen til Sæbys primære mødested for
børnefamilierne.
Etabler et kajakhotel med kajakudlejning til både borgere og
turister.
Etabler en low-cost trafiklegeplads på kajen, hvor børn kan lære
om trafikregler på land og til vands.

UDNYT HAVET, ÅEN OG NÆRHEDEN TIL STRAND
Byens store geografiske potentiale bør i højere grad gøres tilgængeligt
for beboere og besøgende og udvikles både fysisk og mentalt.
•
•
•
•

Skab unikke og forskelligartede faciliteter på havnen, som giver
muligheder for, at såvel byens borgere som besøgende kan dyrke
friluftsaktiviteter og udforske naturen i vandet.
Etabler en vinterbadersauna, så det bliver muligt for borgere og
besøgende at bruge havnen og vandet også i vinterhalvåret.
Etabler en badebro med mulighed for udspring, kajakudsætning
og lystfiskeri nær havn og strand.
Etabler et informativt fællesskab via en digital platform eller
andet medie, hvor sæbynitterne og besøgende kan danne sig et
overblik over aktiviteter på havnen.

KONCENTRER NYE FUNKTIONER PÅ HAVNEN OG DYRK DEN
MARITIME STEMNING.
Placer flere bymæssige funktioner på havnen, så både borgere og besøgende
har forskelligartede anledninger til at gøre ophold.
•
•
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Saml byens kunst- og håndværksvirksomhed på og nær havnen
Gør det attraktivt for erhvervsdrivende, kunstnere og lokale
iværksættere at slå sig ned på havnen, så der skabes et
fortættet miljø med liv året rundt (fx via attraktive huslejer,
trappelejeordninger mv.)

•
•

•

Fokuser tiltag og funktioner, så de i vid udstrækning kredser om
det maritime - både hvad angår mad, friluftsliv, oplevelser og
handel.
Aktiver havnens eksisterende og historiske bygninger – fx
ved at omdanne og aktivere de eksisterende bygninger og
fysiske strukturer på havnen, så tomme og funktionstømte
havnebygninger får nye brugere og tilbyder nye oplevelser eller
faciliteter for forskellige målgrupper.
Omdan en del af den eksisterende bygningsmasse til nye
attraktive boliger eller bofællesskaber ved vandet nær centrum,
uden at havnen i for høj grad privatiseres.

SKAB SYNERGI MELLEM TURISTER OG BORGERE
•

Gør havnen attraktiv for både turister og borgere, så der skabes
synergi mellem byens permanente og midlertidige brugere.

GENERER UDVIKLING VIA MIDLERTIDIGE TILTAG OG EVENTS
Skab muligheder for midlertidige aktiviteter på havnen, så nye
aktiviteter og forretningsmuligheder kan startes og afprøves for lave
realiseringsomkostninger.
•
•
•

Giv rum for midlertidige aktiviteter på særlige områder af havnen.
Arbejd med events og festivaler. Skab små tilbagevendende
aktiviteter på havnen, der samler byens borgere og inviterer
besøgende med ind i Sæbys lokale fællesskaber.
Lav fællesspisninger eller pop-up gadekøkkener i sommerhalvåret
på havnen for byens borgere og besøgende i samarbejde med
havnens restaurationer.

DE GODE EKSEMPLER ER...

DRAGØR HAVN

I Dragør har man på 29 dage skabt en midlertidig trafiklegeplads for byens børn.
Trafiklegepladsen - eller cykelbanen - er skabt uden et egentligt budget, men hvor
både kommune og lokale virksomheder har sponsoreret og bidraget til etableringen.
Efter åbningen i maj 2016 har initiativtagerne opnået god dialog med havnens andre
brugere og fundet ud af, hvordan legepladsen på sigt kan justeres, så den med tiden
tilpasser sig havnens mange andre funktioner. (foto: VisitDragør)

BYENS RUM

På Østre Havn i Aalborg er et gammlet foderstoflager omdannet til et kreativt
arbejdsmiljø, under foreningen "Byens Rum". Det blev oprettet i forbindelse med
omdannelsen af hele havneområdet, og er et midlertidigt tiltag som skal skabe
positiv omtale og aktivitet i området. (Foto: Byens Rum)

HUNDESTED HAVN

I Hundested har man vendt udviklingen, således at den ellers funktionstømte havn
i dag udgør et levende miks af bl.a. sommerens travle havnefart til Rørvig, Halsnæs
Bryghus, Glaspuster på kajen, møbelsnedkeri, forskelligartede pop-up butikker
i omdannede fiskerhuse, fiskehandel, fiskebassin for børn, campingområde og
maritime hytter og en række andre forskellige restaurationer og virksomheder.
(Foto: Tina Rosenberg)

KØGE HAVN

Som del af byudviklingen af Køge Kyst har man etableret en række ’maritime byrum’
på de funktionstømte havnearealer. Byrummene lægger op til leg og bevægelse,
men på anderledes måder end det velkendte legepladsinventar. Her kan man svinge
sig i de orange stødpuder fra fiskerbådene eller tage en svingtur i kæmpegyngen.

HULLE HAVN

Hulle havn på Bornholm er med dens enkelte faciliteter et attraktivt strandområde
og mødested for områdets borgere og besøgende. En høj vippe fra den gamle
havnekaj har eksisteret længe, og med en volleyball bane og en lille cafe nær
stranden er Hulle Havn et godt eksempel på, at selv små faciliteter kan højne
oplevelses- og brugsværdien af et kystmiljø. (Foto: Destination Bornholm)
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VISION, LEVEREGLER OG
ANBEFALINGER FOR SÆBY
LEVEREGEL 3: VI HAR SAT OS FOR, AT SÆBYS FUNDAMENT ER KØBSTADENS BYFÆLLESSKAB
SÆBY BYFÆLLESSKAB I DAG
De lokale fælleskaber eksisterer i Sæby og er på mange en vigtig kvalitet ved livet i den gamle købstad. Fællesskaber i Sæby er
primært forankret omkring skolerne, fritids-og foreningslivet og er dermed primært målgruppebaserede. De lokale fællesskaber
kan opleves lukkede for byens tilflyttere. Retfærdigheden er for de voksne og seniorerne, skolerne for børn og unge, hallerne for
sportsudøvere. På trods af byens størrelse opnås potentialet for et stærkt fællesskab derfor ikke.

SKOLE

RONING
JAGT OG FISKERI
SPORT

HANDEL

PARCELHUSE
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SÆBY BYFÆLLESSKAB I FREMTIDEN
Visionen er, at Sæby skal emme af åbne, lokale fællesskaber på tværs af alder og kulturer. Her skal der være plads til, at nye
boligformer og bofællesskaber kan blomstre og udvikles, og at man på et væld af måder udvikler nye fællesskaber, der inkluderer
flere, og på den måde er med til at udvikle byen.
Tidligere tiders lukkede parcelhuskultur erstattes af forskelligartede muligheder for at dele byen og hverdagslivet med hinanden.
Byens lokale fællesskab skal udspille sig på gaden, havnen og i Sæbys bykultur. Og byfællesskabet skal være det, der får nye
børnefamilier til at bosætte sig i byen og udnytte dens særlige kvaliteter.

LEG- OG BEVÆGELSES FÆLLESSKAB
MARITIMT FÆLLESSKAB

BYFÆLLESSKAB

NABOFÆLLESSKAB
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ANBEFALINGER TIL INDSATSER
LAV ET FÆLLESSKABSORIENTERET SAMLINGSSTED FOR IDRÆT OG
UDFOLDELSE
Udnyt det særlige fællesskab, der allerede er, i dag, i Sæby omkring
idræt og fritid. Ved at samle alle idrætsfunktioner under et tag er der
mulighed for at skabe synergi mellem foreninger og deres medlemmer
og skabe faciliteter på tværs, der kan understøtte byens fællesskab.
•
•
•
•

Understøt muligheden for køkkenfaciliteter til lokale
folkekøkkener og frivilligt drevne café-ordninger.
Skab mulighed for, at både den organiserede og uorganiserede
idræt kan eksistere side om side.
Skab synergi til skole og andre institutioner, og integrer deres
behov.
Tænk fremtiden ind i et evt. nyanlæg, så anlægget kan få
demonstrationsværdi og vise nye veje for mindre lokalsamfund.

SKAB ATTRAKTIVE MULIGHEDER FOR BOFÆLLESSKABER I SÆBY –
OG DEN NÆRE OMEGN
Investér i udvikling af fællesskabsbegrebet ved at ændre eksisterende
regler og planmæssige forhold samt skabe nye tiltag og muligheder.
•
•
•
•
•
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Skab mulighed for nye udstykninger som små grunde med store
fællesarealer for fælles køkkenhaver, frugtplantagelaug etc.
Giv planmæssig mulighed for to/fler-families-huse ombygget i
eksisterende område.
Lav evt. fremtidige udstykninger a la Trekroner i Roskilde
Kommune, der giver gode muligheder for etablering af nye
boligfællesskaber mv.
Giv planmæssig mulighed for, at tomme bygninger kan omdannes
til nye boligfællesskaber.
Giv rum for nye bæredygtige løsninger og alternative
energibesparende tiltag i nye boligfællesskaber.

SKAB ET FÆLLES ’FOLKEHUS’ I SÆBY FOR ALLE
Giv rum for og støt op omkring etablering af et borgerdrevet ’folkehus’,
som er åbent for lokale initiativer, aktiviteter og fællesskaber. En art
åben dagligstue for alle – drevet af alle.
•

•

Gør 'Retfærdigheden' eller 'Manegen' til Sæbys folkehus for alle.
Begge steder eksisterer allerede i dag som selvdrevne folkehuse i
Sæby, men bruges dog primært af byens ældre befolkning. Åben
huset op for byens unge og børnefamilier, så stedet bliver en
smeltedigel for de lokale fællesskaber.
Skab faciliteter og rammer, som er åbne for, at de ’ukontrollerede’
og ikke foreningsrelaterede miljøer og aktiviteter kan opstå og
gro.

DYRK DE DELEØKONOMISKE MULIGHEDER FOR NYE OG
FORSKELLIGARTEDE BYFÆLLESSKABER.
Skab nye metoder og veje, der åbner op for at dele og være fælles om
byens rum og funktioner.
•
•
•
•
•
•

Etabler naboskab på villaveje.
Etabler en ’nabo-container’ på havnen med byens fælles
havnegrej.
Lav et lokalt ’dele-bedstemor-beredskab’.
Giv planmæssig muligheder for, at lokale borgere kan dyrke/
bruge/drifte offentlige arealer fx til etablering af plantage-laug,
hønsehold, køkkenhaver etc.
Giv planmæssige muligheder for delelegepladser, hvor lokale
borgere kan etablere og i fællesskab stå for driften af en offentlig
tilgængelig legeplads på kommunal grund.
Dyrk mulighederne for, at skabe merværdi ved at offentlige
og private ressourcer tænkes sammen (fx ny brug/udvikling af
bibliotek, svømmehal, sportshaller, offentlige grønne arealer,
offentlig tomme bygninger mv.).

DE GODE EKSEMPLER ER...

BYHAVEN 2200

I et mindre område af Nørrebroparken i København, har en række brugere etableret
en fælles og offentlig køkkenhave. Formålet var i starten at udnytte byens
muligheder for at dyrke egen grøntsager, men udviklede sig hurtigt til at omhandle
langt mere, herunder især det sociale aspekt. I dag er der et stort og voksende
fællesskab omkring byhavn, som udover grøntsagsdyrkning også holder diverse
events og workshops. (foto: Martin Zaar)

DenNyMaltfabrik

I Ebeltoft har man over de sidste fem år været i færd med at omdanne byens gamle
maltfabrik til byens nye mødested. Maltfabrikken skal være stedet med de mange
brugerrettede faciliteter, men samtidig et netværk, en dynamo og en formidler af
aktiviteter og arrangementer. Fabrikken er for børnefamilier, unge, voksne og ældre. Den
er både for de mange turister om sommeren, men lige så meget for livskvaliteten og
energien i det lokale.

BOFÆLLESSKABET SVANHOLM

I Hornsherred ligger det gamle bofællesskab Svanholm, hvor børn og unge samles
og udfylder godsets gamle rammer med fællesskaber, selvdyrkede fødevarer og
meget mere. Svanholm har fået tilladelse fra Frederikssund Kommune til at etablere
Danmarks første skovlandbrug. (foto: Svanholm)
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VISION, LEVEREGLER OG
ANBEFALINGER FOR SÆBY
LEVEREGEL 4: VI HAR SAT OS FOR, AT BY OG NATUR FORENES I SÆBY
FORENING AF BY OG NATUR I DAG
Sæby ligger i dag omgivet af store naturmæssige kvaliteter: stranden, havet, skovene, markerne og åen ligger lige om hjørnet.
Naturen skaber en smuk ramme om byen, og en af byens styrker er netop den lille størrelse, som betyder, at man aldrig er langt fra
den frie natur.
Naturen kan dog opleves som utilgængelig for de fleste, og måden, den kan bruges på, er på mange måde begrænset til gå-,
løbe- eller cykelturen. Naturen er på den måde i dag mest til glæde for den ældre del af befolkningen, mens børnefamilier og unge
hurtigt kan opleve den som kedelig.

HAV OG VAND
NATUR
Å

BY

NATUR
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FORENING AF BY OG NATUR I FREMTIDEN
Visionen er, at by og natur i fremtiden smelter sammen – og at naturen gøres tilgængelig til glæde for både borgere og turister. Der
skal være flere gode anledninger til leg, bevægelse og unikke oplevelser i Sæbys natur.
I Sæby skal man som borger få unikke muligheder for at bo med naturen, dens kvaliteter og muligheder helt tæt på. Og der skal
skabes nye, innovative muligheder som muliggør, at naturen bliver en synlig og markant del af Sæbys bykultur – som både borgere
og turister kan nyde godt af. Således skal både strand, å, skov og marker være en meget tydeligere kvalitet i byens rum og på de
private matrikler.

HAV OG VAND
NATUR

BY

NATUR
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ANBEFALINGER TIL INDSATSER
TRÆK DET LANDLIGE OG GRØNNE LANDSKAB IND I BYEN

SKAB NYE MÅDER AT ANVENDE NATUREN PÅ I OG OMKRING BYEN

Træk det omkringliggende og vilde landskab, flora og fauna helt
ind i byen – så man fornemmer nærheden til de omkringliggende
landområder.

Etabler nye rum, der kan bruges til leg og bevægelse i naturlige
omgivelser, og udvid rammerne for udnyttelse af vandet som
aktivitetsrum.

•
•
•
•

Nye former for lokalplanlægning med variation i grundstørrelser
og –former.
Styrket stillingtagen til samspillet mellem landskabstræk og
bebyggelse i lokalplanlægningen.
Landskabsformning med levende hegn, lunde og plantager.
Etabler lokalt drevne plantager på kommunale grønne områder.

GØR BYENS BØRNEINSTITUTIONER TIL SKOV- , STRAND- OG
BONDEGÅRDSBØRNEHAVER.
Naturen og kysten bliver en markant del af børnenes hverdag – og en
tiltrækningskraft for nye tilflyttere.
GIV RUM FOR SANSELIGE NATUROPLEVELSER VIA SMÅ FYSISKE
INDGREB
•
•
•
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Etabler en udsigtsterrasse på stranden eller andre steder med unik
udsyn.
Skab små stisystemer, der gør det nemmere at komme tæt på
naturoplevelserne i et netværk af bevægelsesmuligheder.
Skab et forum, der iscenesætter og formidler mulighederne i
naturen, fx en app eller en digital platform.

•
•
•
•
•

Etabler en klatrebane i skoven.
Lav et ’klappebassin’ nær havn eller å, hvor børn kan se på fisk og
har adgang til fiskestang, net og spand.
Etabler en havnesauna.
Lav et havnebad.
Etabler nye naturlegepladser i naturen nær boligområderne.

SKAB NYE BYNÆRE BOLIGER, HVOR NATUREN TRÆKKES HELT IND
Når byen udvides eller udbygges, skal det gøres, så byen og naturen
flettes sammen, og naturen derfor bevares så nærværende som muligt.
•
•

Brug lokalplaner som værktøj til at sikre, at naturens kvaliteter og
karakter er synlige i nye boligudstykninger.
Skab bedre udbud af attraktive boliger, sanering af utidssvarende
boliger eller rum for nye ejendomstyper ved en aktiv jordfordeling
(så fx eksisterende boliger kan tilkøbe landbrugsjorde, der
grænser op til skel, og dermed få mere værdi af beliggenheden
tæt på det åbne land).

DE GODE EKSEMPLER ER...

LEJRE ØKOLOGISKE FRUGTLUND

I Lejre har en gruppe lokale initiativtagere fået en idé: De vil etablere en fælles
frugtplantage på en af de kommunale grønne arealer, som ellers stod ubrugt hen.
Projektet minder på mange måder om Nellemanns have i Sæby. I Lejre har de lokale
sammen med kommunen løst de ’juridiske knuder’ og fundet en vej for, at foreningen kan
dyrke frugtplantagen og stå for driften på den ellers kommunale grund. Det koster 100 kr.
om året at være medlem. Alle kan være med og høste frugten af fælleskabet.
(foto: Lejre Frugtlund)

JORDFORDELING I SKIVE

I Skive Kommune arbejder man med en idé om at inddrage jord fra de marker, der
grænser op til byens parcelhuse, så husene kan få en større baghave. Større matrikler
kan nemlig være et redskab til at tiltrække nye familier, hvorimod landmændene kan
få andre, mere attraktive arealer andre steder. Projektet er en del af tre kommunale
jordfordelingsprojekter, der undersøger idéen om, at jordfordeling kan være nøglen til en
bedre opfyldelse af de mange hensyn og ønsker til indretningen af det åbne land.
(Foto: Skive Kommune)

VESTERVIG

I Vestervig har lokale borgere i samarbejde med kommunen set et potentiale i at
rive de tomme, faldefærdige huse ned, og i stedet skabt grønne åndehuller. På den
måde kommer landskabet helt ind i byen. (Foto: Thisted Kommune)
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STRATEGISK VIGTIGE STEDER
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Satellitfoto af Sæby (Baggrundsbillede af Kortforsyningen)

DE GRØNNE KILER

DE TOMME BYGNINGER PÅ HAVNEN

Sæby har en særlig nærhed til naturen og landskabet, der går på tværs af byen
som en grøn kile langs åen, fra Gedebjerget til vandet. Den løber langs eller
i nærheden af en række vigtige samlingspunkter i byen. Der ligger derfor et
stort potentiale i at skabe bedre sammenhæng i byen ved netop at udvilke
nye forbindelser integreret med den grønne kile, samtidig med at byens
'landskabsprofil' bliver styrket.

Der ligger et enormt potentiale i at omdanne og aktivere de tomme
bygninger på havnen, som i dag blot står og fylder. Ved at omdanne disse
til nye funktioner, bevaret helt eller delvist, kan der opstå en helt ny, og
mere omfattende struktur på havnen, som gør vandet mere tilgængeligt for
borgerne. Det er oplagt at tænke midlertidighed og eksperimentering som
første skridt, for at få sat gang i aktiviteten.

BYKANTEN
Hvis byen udvider sig, og der skal laves nye udstykninger, er der en oplagt
mulighed for at udvikle nogle rammer, der sikrer at ny udvikling forstærker byens
'landskabsprofil'. Der skal tænkes nyt, og der skal skabes nye måder at bo på,
hvor naturen kommer tættere på. (Foto: Nybolig Erhverv)
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Dele af Frederikshavn Havn, set fra toppen af Siloen

FREDERIKSHAVN
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4KM

3KM

2KM

1KM
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Satellitfoto af Frederikshavn (Baggrundsbillede af Kortforsyningen)

FREDERIKSHAVN UDEFRA
I dette afsnit zoomes der ind på Frederikshavn med blikket udefra, hvor en sammenfatning af trends, analyser og kortlægning af
byen præsenteres som grundlag for den eftrefølgende prioritering af leveregler og visioner og anbefalinger.

BEHOV FOR FLERE ERHVERVSUDDANNEDE
Cirka en fjerdedel af kommunens unge valgte i 2015 at begynde på en erhvervsuddannelse - langt de fleste i Frederikshavn. Det
er højere end landsgennemsnittet, men stadig langt fra nok til at sikre virksomhedernes behov for dygtig faglært arbejdskraft.
Frederikshavn Kommune har en målsætning om, at 45 procent af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse. Derfor er
eleverne på erhvervsskolerne en meget vigtig gruppe at arbejde med for at skabe et godt studiemiljø, som giver en god oplevelse af
at have været studerende i byen.

Tilmelding til ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. klasse 2015 i pct.1
Område2
År
Frederikshavn
Nordjylland
Hele landet

Erhvervsuddannelser
2014
23,1
24,8
19,6

2015
24,1
22,8
18,5

Gymnasiale uddannelser Særlige ungdomsuddannelser3
2014
67,6
68,8
73,0

2015
67,8
70,6
73,9

2014
1,2
1,4
1,3

2015
1,1
1,1
1,4

Øvrigt4
2014
8,1
4,9
6,1

2015
6,8
5,5
6,3

Note 1: Elever, som vælger tiende klasse, er ikke medregnet.
Note 2: Opdelingen i region er baseret på niende/tiende klasse institutionens beliggenhed.
Note 3: Omfatter egu samt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse.
Note 4: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet
Kilde: Årsrapport - Erhvervshus Nord 2015
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STIGNING I ANTAL AF UNGE MED ERHVERVSUDDANNELSE
Figurerne nedenfor viser befolkningens højeste gennemførte uddannelse i henholdsvis 2006 og 2015. Andelen med en
erhvervsfaglig uddannelse er steget med to procentpoint siden 2006. Sammenligner man niveauet i Frederikshavn Kommune med
hele Region Nordjylland, er andelen af erhvervsuddannede hele fem procentpoint højere i Frederikshavn og med en stigning på to
procent point fra 2006 til 2015.
Frederikshavn - befolkningens højeste
gennemførte uddannelse 2006

10%

2%

Region Nordjylland - befolkningens
højeste gennemførte uddannelse 2015

Frederikshavn - befolkningens højeste
gennemførte uddannelse 2015

4%

3%

9%

5%

5%

12%

4%

40%

32%

34%

4%

13%
4%

40%

Grundskole

42%

Erhvervsuddannelser

Korte videregående uddannelser

37%

Mellemlange videregående uddannelser

Lange videregående uddannelser

Gymnasium

Kilde: Årsrapport - Erhvervshus Nord 2015

DEN MARITIME KLYNGE I NORDJYLLAND
Det maritime er et af seks prioriterede vækst- og styrkeområder i Region Nordjylland. Tilsammen udgør de seks områder 35 pct. af
den nordjyske beskæftigelse i private erhverv.

Erhvervsklyngernes andel af private job, 2014
3 047

Sundhed & medico

6 688
5 511

Maritimt
15 229
Energi

6 720

Service - erhverv,
øvrige
(67 000)

Turisme
26 829

Ikt

Fødevarer
Øvrig produktion
Øvrige private erhverv

Kilde: Regional Vækstredegørelse 2016, De vigtigste konklusioner

86

Øvrig landbrug og forsygning

Bygge
& anlæg
33 000

STØRSTE JOBVÆKST ER INDENFOR TURISME OG I DEN MARITIME SEKTOR
Fra 2010 til 2014 er der sket en væsentlig vækst i antal af maritime og turismerelaterede job i hele Region Nordjylland. Generelt
har erhvervsklyngerne en højere produktivitet end de samlede private erhverv. På det maritime område er det mest produktive
udstyrsproduktion og –service.

Hvor meget fylder fremgangen i antal job fra 2010 til 2014 i
hele erhvervsklyngen

Fødevarer

2,5%

Sundhed

Energi

Vunde job i pct. klyngens
størrelse

3,9%
5,2%

Ikt

6,2%
8,7%

Maritimt

11%

Turisme

Kilde: Regional Vækstredegørelse 2016, De vigtigste konklusioner

MULIGHED FOR AT FÅ FLERE TIL AT STARTE SELV
Historisk er der færre i Nordjylland, sammenlignet med andre steder, der starter egen virksomhed. På landsplan kan man se, at
Nordjylland er det sted, hvor færrest starter selv. Der er således et stort potentiale i at arbejde fokuseret med iværksætterkultur og
–miljøer, især indenfor turisme og de maritime erhverv, som er i vækst i regionen.

Relativ få starter ny virksomhed i Nordjylland
Der er relativt set lidt færre der etablerer egen virksomhed i Nordjylland i
forhold til andre regioner. Både når der sammenlignes med de øvrige
vestdanske regioner og landsgennemsnittet, er der en historisk
gennemgående tendens til at relativt færre starter op i Nordjylland. I 2013
var det således kun 6,1% af alle nordjyske virksomheder som var etableret
samme år, mens det samme år galt 7,7% af virksomhederne på landsplan.
Dette skyldes sandsynligvis delvist en mindre udbredt iværksætterkultur i
regionen. Nyere foreløbige data indikerer dog, at Nordjylland de seneste par
år, 2014 og 2015, har fået gang i iværksætteriet.

Andel iværksættere i procent af alle virksomheder
9%
Hele landet
8%
Syddanmark
7%
Midtjylland
6%
Nordjylland

2013

2012

2011

2010

2009

5%

Kilde: Regional Vækstredegørelse 2016, De vigtigste konklusioner
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KORTLÆGNING
INFRASTRUKTUR
Frederikshavn strækker sig ca. 7-8 km fra nord til
syd. E45 slutter lige syd for byen, og bliver til en
gennemgående hovedvej, der følger den østlige
del af byen og løber forbi henholdsvis havnen på
den østlige side og centrum på den vestlige side.
Vejen fortsætter nord på til Skagen, og har derfor
en del gennemkørsel. Derudover er byen godt
forbundet fra/mod vest til henholdsvis Hjørring
og Brønderslev. Desuden er der rig mulighed
for offentlig tranport i form af enten tog- eller
busforbindelser.

SKAGEN
ÅLBÆK
HJØRRING

HJØRRING

OSLO
GÖTEBORG

BRØNDERSLEV

LÆSØ

SÆBY
AALBORG

OMRÅDER
Hvis man kortlægger de industrielle og
erhvervsmæssige områder i Frederikshavn
(inklusiv uddannelser), vil man se at de består af
to hovedområder, henholdsvis i havneområdet
mod øst og i området mod vest. Derudover er der
en række mindre områder spredt ud over det hele.
I midten, tættest på havnen, ligger bykernen.
En række områder udenfor bygrænsen er vedtaget
som potentielle nye erhvervs- og boligområder.
Desuden er der planer om at udvilke området ved
siden af den eksisterende bykerne, bestående af
bl.a. Ørnevejen skole og Værkergrunden.
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ERHVERV/INDUSTRI
BYKERNEN
BOLIGOMRÅDE
ERHVERVSUDVIKLINGSOMRÅDE
BYUDVIKLINGSOMRÅDE
BOLIGUDVIKLINGSOMRÅDE

UNGE OG UDDANNELSE
Frederikshavn har en række uddannelsestilbud
primært målrettet unge spredt rundt i byen,
herunder EUC, Martec, 10. klassecenteret,
gymnasiet og handelsskolen. Derudover er der
fire folkeskoler og to privatskoler. Unge, der bor
alene, har mulighed for at leje en ungdomsbolig
i relativ nærhed til henholdsvis Martec, 10.
klassecenteret og den ene EUC afdeling i den
sydvestlige del af byen.
FOLKESKOLE / PRIVATSKOLE
UDDANNELSESINSTITUTIONER
MARITIME UDDANNELSESINSTITUTIONER
UNGDOMSBOLIGER

LOKALE ATTRAKTIONER
Størstedelen af byens landemærker ligger
inden for en radius af 1km, såsom gågaden,
Krudttårnet, Rådhuset, Det Musiske Hus osv.
Der ligger dog også en del seværdigheder uden
for byen, såsom Palmestranden, Bangsbo Fort
Bunkermuseum og Cloostårnet. Variationen
i de forskellige attraktioner tydeliggør, at
Frederikshavn er hovedbyen i kommunen.

PALMESTRANDEN

KNIVHOLT
ARENA NORD BIBLIOTEKET FREDERIKSHAVN KUNSTMUSEUM
MASKINHALLEN
DET MUSISKE HUS
KRUDTTÅRNET
GÅGADEN

CLOOSTÅRNET

BANGSBO FORT BUNKERMUSEUM

89

FREDERIKSHAVN INDEFRA
I dette afsnit præsenteres Frederikshavn med blikket indefra, som borgere, foreninger og unge ser det. De, der bor, arbejder og lever
i byen, præsenterer måden, de bruger byen og deres blik på byens muligheder og udfordringer og deres ønsker for fremtiden.

BØRNEFAMILIER
Frederikshavn er den af kommunens byer, hvor der bor flest børnefamilier: Det er i Frederikshavn og Sæby, at de fleste børn i
kommunen bliver født. Børnefamilierne er glade for byen, og de sætter pris på den nærhed, der er til skole og fritidsliv. Den er en
tryg by, som primært rummer det pæne og almindelige familieliv centreret omkring traditionelle sports- og fritidsaktiviteter. Nogle
fremhæver, at mere rum for de skæve miljøer kunne inspirere og udfordre. Steder, som både er sjove for både børn og voksne, men
der skal være trygt og med ’plads til barnevognen’.
Børnefamilierne bruger fortrinsvis bilen til at komme rundt. Det betegnes som nemt at tage bilen, men der gives samtidig udtryk
for, at bilerne fylder meget og kan være generende for et trygt byliv for børn. Aktive byrum med byliv, torvedage, store events eller
blot små steder, hvor man kan ’blande sig’ og gøre ting, er højdepunkter, som børnefamilierne værdsætter. Der måtte gerne være
flere attraktive legepladser og udemiljøer, der ikke alene er relateret til shopping. Mangfoldige mødesteder, hvor man mødes på
tværs af kulturer, aktiviteter og alder. Havnen, kranerne og skibene giver en særlig stemning og identitet for byen. Dog er det ikke et
sted børnefamilierne opholder sig, selvom der er mange spændende ting at se på.

DE UNGE
Frederikshavn by er hjemsted for den største andel af kommunens unge. Udover dem, som bor i byen, pendler en stor gruppe af
unge hver dag ind til byens forskellige uddannelsessteder. De kommer i egen bil, eller med bus og tog – men de kender ofte ikke
til byen i bredere forstand og bruger den måske sjældent. Uddannelsesklyngerne ligger langt fra byen, og afstanden fra EUC Nord
og kollegieboligerne er stor. Der er for de unge ikke en stor tilknytning til bymidten. Byen og bylivet omkring gågaden bruges, når
de unge mødes på en bar med vennerne eller går i butikker. Havneområdets autentiske og rå miljø er en attraktion for nogle unge:
Drømmen om fremtidens arbejdsplads. Den tiltrækker, men er ikke let at komme til hverken fysisk eller erhvervsmæssigt, for det
kan være svært at få en praktikplads. For andre anses havnen ikke som et vigtigt sted - de unge opholder sig ikke her og ser hverken
havnen som en del af byens identitet eller som en del af deres egen fremtid.
Der er mange etablerede kultursteder i byen, men blandt byens unge eksisterer der ikke en fælles forståelse af et tydeligt ungemiljø
i Frederikshavn eller et udpræget studiemiljø på uddannelsesinstitutionerne i byens udkant. De unge ser Frederikshavn som en
dejlig by, men bl.a. dårlige kollegieboliger betyder, at nogle flytter til Aalborg og pendler tilbage til Frederikshavn. Samtidig er
mange villige til at flytte efter endt uddannelse, hvis jobmulighederne viser sig andetsteds.
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”Der er mange biler i vores by, jeg synes der
er meget trafik. Der er mange skæringer i
gågaden – det er utrygt for børn”
”Palmestranden er god for børn. Der er
også Rønnehavnens loppemarked om
sommeren. Og der er en legeplads”

”Venligboernes flygtningearrangement i Maskinhallen samlede byen
på en helt ny måde. Det var fedt. Ligesom
premiereeventen for ’Nordkraft’ på Paradiskaj.
Det ku være fedt med mere af den slags i
Frederikshavn”

”Grundskolebygningen har stor social
kapacitet pga. historien. Den lille bygning
oser af atmosfære. Den skal summe af liv.
Fællesskab”
”Vi elsker sport. Vi bruger skoven og
arenaen rigtig meget”

“Jeg er aldrig på havnen, den er ikke
et sted for mig. Der er ikke noget at
lave og der er kedeligt”

”Det er ikke så mange steder, der
inviterer til ophold. Hvis ikke det har
noget med shopping at gøre, så er der
ikke noget at lave”

”Det er jo sjovt at se havnen og dens
stemning. Havnemiljøet er fascinerende,
men man ku’ gøre det meget mere
indbydende”

”Der mangler noget, som vi kan
bruge. Et community. Noget at være
fælles om”
”Der er mega klamt på kollegierne.
Der har man ikke lyst til at bo”

”Der er lidt Sunny Beach over
Palmestranden: Det er fedt, at der er i
gang i det. Der er volley, borde og bænke.
Det er godt, at man gør noget her”

”Der er ingen steder at
mødes i Frederikshavn”
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FORENINGS- OG ERHVERVSLIVET
Erhvervslivet i Frederikshavn by har en lang tradition for samarbejde. Mange ønsker udvikling af byen, men ønsker også at ’byens
kræfter’ prioriteres, så der ikke udvikles og opfindes en masse nyt, men at man i stedet arbejder med at udvikle det eksisterende.
Som erhvervsdrivende kan det være svært at komme ude fra og starte noget op i byen. Det er en udfordring at tiltrække og
fastholde kvalificeret arbejdskraft. Det er både en udfordring i forhold til at lære personale op, som kommer udefra, som stopper når
der kommer et nyt jobtilbud tættere på. Der er et behov for at synliggøre de muligheder, der er for at få arbejde i Frederikshavn –
særligt på havnen, men også dem som ligger udenfor det maritime samt i detailhandel. Brandet ’Den lille storby’ er et fedt brand.
Byen er en handelsby med et godt udvalg af butikker, både kæder og lokale specialbutikker.
Byen er også en turisme-by med bl.a. gæster der kommer med færger til byen. Her er der en forskellig opfattelse af, hvad dette har
af betydning for byen. Der et stort ønske om at kommunikationen og synliggørelsen af de ting, der sker i byen, styrkes. Havnen er et
sted som flere turister efterspørger adgang til – de vil gerne opleve den, men det er i dag svært at komme derned. Det alternative
miljø i Frederikshavn findes også. Der er generelt flere gode kræfter, som eksisterer, men som oplever ikke at have en platform.

”Vores turister efterspørger en turisthavn –
altså mulighed for at gå ud i den og bruge
den. De efterspørger miljøer i havnen, som er
tilgængelige.”

”Det er vigtigt at formidle maritime
uddannelser til kvinder også”
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” Der er en mental barriere fra nye
udefrakommende arbejdstagere om, at
Frederikshavn er langt væk.”

”Det kan være svært at komme til, som
ny erhvervsdrivende. Jeg mangler at der
er en forståelse for, at det er vigtigt at der
kommer nye ind og til.”

Redningsøvelse ved fiskerikajen
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ÅBEN WORKSHOP I FREDERIKSHAVN
Som del af Open Night Frederikshavn i juni 2016 blev alle interesserede Frederikshavnere involveret i udviklingen af
Potentialeplanen. Børn og voksne lavede collager med deres drømme for fremtidens Frederikshavn og en del svarede også på en
række spørgsmål om byen.
Data fra 41 respondenter er blevet behandlet, hvorfor det ikke er fuldstændigt billede, som nendenstående lille survey viser, men
den kan stadig give et fingerpeg om, hvordan fx havnen bliver brugt i dag, og hvilke ønsker der er blandt Frederikshavnerne til den
fremtidige brug af havnen.

BRUGEN AF HAVNEN I DAG

FREMTIDIG BRUG AF HAVNEN

Når der spørges ind til hvordan respondenterne
bruger havnen i dag, fordeler svarene sig således:

Når man spørger ind til; "Hvad kunne du godt
tænke dig der skulle ske, hvis dele af havnen skulle
åbnes mere op for almindelig hverdagsliv?" fordeler
svarene sig således:

6 bruger aktivt Palmestrand
og/eller lystbådehavnene

15 har ikke svaret
hvordan de bruger
området

4 ser det som et rent
arbejdssted
3 ønsker kun mulighed
for at aktivitet og events
3 er fokuseret på at
overgangen mellem by
og havn forbedres

16 har ikke forslag til en
fremtidig havn.

1 ønsker lejlighedsbyggeri
14 bruger havnen til forskellige
fritidsaktiviteter – herunder at
gå tur og cykle
3 kommer på grund
af arbejde

3 har ingen behov for at
komme der

14 ønsker mere byliv på havnen. Mange
bruger Skagen som en reference. Der tales
om muligheden for aktiviteter og legepladser
for børn, restauranter, hyggelige kroge og
opholdsmuligheder, havnebad mv.
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INTERESSENTMØDE I FREDERIKSHAVN
I forbindelse med udarbejdelsen af de tre leveregler for Frederikshavn var byens nøgleinteressenter inviteret med til
interessentmøde, hvor de var med til at kvalificere og udvikle leveregler og de tilknyttede anbefalinger til indsatser. Det var således
ledere fra både kommunale uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner mv. samt ledere fra det private erhvervsliv – særligt med
tilknytning til det maritime område – samt turisme og detailhandel, der deltog i kvalificering af baggrundsanalysen og de valgte
tematikker.
KVALIFICERING AF BAGGRUNDSANALYSEN
Generelt var der opbakning og en grundlæggende genkendelse af de præsenterede tematikker og analyser, som også er
præsenteret i denne plan. Deltagerne på interessentmødet har nikket ja til de tre leveregler. Derudover var de med til justeringer
og forfinelse af temaerne. Fx var der enighed om, at fokus skal ligge på den mentale og visuelle forbindelse, når man sætter fokus
på sammenhængen mellem havn og by. Desuden blev det understreget, at der særligt skal være fokus på at arbejde med byens
ungemiljø, herunder vigtigheden af, at der bliver etableret uafhængige platforme for de unge i byen.
UDVIKLING AF NYE INITIATIVER OG INDSATSER
Der var virkelig mange gode ideer og initiativer i spil, som deltagerne på interessentmødet har forpligtet sig på at være med til at
søsætte og udvikle. Generelt er der en forståelse af, at impact er noget, der opstår over tid og som et enkelt initiativ ikke kan gøre i
sig selv, men at det skal være en kæde af flere initiativer, der sætter en udvikling i gang. Og så var der også en klar opfattelse af, at
man allerede er godt i gang i byen, og at de muligheder, der allerede findes, skal forstørres og arbejdes videre på.
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KONKRETE BUD PÅ ENGAGEMENT FRA INTERESSENTERNE:

"Som erhvervsliv på havnen bidrager jeg med
uddannelsesmuligheder, jobs, kommunikation af
mulige karriereveje, rammer, globalt fokus og et
internationalt vidensmiljø"

"Som uddannelsesinstitution bidrager jeg med
at samle uddannelsesinstitutionerne i byen og
skabe levedygtige og stabile muligheder for unge
med flere aktiviteter end i dag"

"Som embedsmand bidrager jeg med at skabe
fysiske rammer i byen, at binde aktørerne sammen
og at forpligte den kommunale uddannelsessektor
til at spille med"

"Som kulturproducent bidrager jeg med
genfortælling og nyfortælling af Frederikshavns
kulturarvs historie som maritimt sted i
Skandinavien med havn, flåde mv. – inklusiv
involvering af Göteborgs rolle i denne fortælling"

"Som turisterhverv bidrager vi med at udvikle
færgeturismen, tiltrække turister til området og
destinationsudvikling"
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UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I
FREDERIKSHAVN BY
På baggrund af desk-research, interviews, byvandringer, interessentmøder og kortlægning er der udarbejdet en SWOT-analyse af
Frederikshavn by. Formålet med analysen er at pege på, hvilke udfordringer og muligheder byen står
overfor.

STYRKER

SVAGHEDER

/ VÆKST I ERHVERV OG ARBEJDSPLADSER INDEN FOR DE MARITIME
ERHVERV

/ MANGLENDE ELLER KUN FÅ MØDESTEDER OG MILJØ FOR BYENS UNGE
SAMT BØRNEFAMILIER

/ RÅT OG AUTENTISK HAVNEMILJØ

/ UTILGÆNGELIGT HAVNEMILJØ – SVAG KOBLING MELLEM HAVN OG BY

/ LOKAL TRADITION FOR GLOBALT UDSYN & ERHVERV

/ UDFLYDENDE HANDELSSTRØG, SOM FREMSTÅR LIDT SLIDT OG KEDELIGT

/ GODE EKSISTERENDE SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF AKTØRER PÅ HAVN OG I
BY (FX ENERGIBYEN, HÅNDBOLD VM MV.)

/ FÅ BYRUM, SOM INVITERER TIL OPHOLD OG AKTIVITET FOR BØRN OG UNGE

/ STORT UDBUD AF ETABLEREDE KULTURINSTITUTIONER
/ STÆRK SPORTSBY INDEN FOR ISÆR ISHOCKEY
/ STYRKEPOSITION INDEN FOR DE MARITIME UDDANNELSER
/ BELIGGENHED VED HAVET
/ FREDERIKSHAVN ER PRIMÆR HANDELSBY I KOMMUNEN
/ UNIKT KYST- OG NATURLANDSKAB TÆT PÅ BYEN

MULIGHEDER
/ SKABE SYNLIGT OG ATTRAKTIVT STUDIEMILJØ I SAMARBEJDE MED
ERHVERVSLIVET
/ UDNYTTE HAVNEUDVIDELSE TIL AT SKABE FLERE ARBEJDSPLADSER I
KOMBINATION MED PUBLIKUMS-ORIENTEREDE FUNKTIONER PÅ HAVNEN
/ BYNÆRE UDVIKLINGSOMRÅDER SOM ER KOMMUNALT EJEDE
/ MANGE STUDERENDE PÅ BYENS UDDANNELSESINSTITUTIONER UDGØR
POTENTIALE FOR FREMTIDIG BOSÆTNING
/ MERE UDVIKLING GENNEM SAMARBEJDE. DER ALLEREDE GOD TRADITION
FOR AT REALISERE PROJEKTER PÅ TVÆRS
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/ UKLAR BYROLLE – FREDERIKSHAVN HAR HVERKEN UNIK STYRKEPOSITION
SOM LILLE BY MED STÆRKT LOKALSAMFUND ELLER STORBY MED
ATTRAKTIVT BYLIV
/ KULTUR- OG FRITIDSLIV SAMT BYMILJØER RETTER SIG PRIMÆRT TIL DET
ETABLEREDE OG MAINSTREAM FAMILIELIV.
/ LAV FREKVENS PÅ TILBAGEVENDENDE FOLKELIGE KULTURAKTIVITETER
(TORVEDAGE MV.)

UDFORDRINGER
/ DET URBANE ER ATTRAKTIVT. UNGE OG BØRNEFAMILIER BOSÆTTER SIG I
STIGENDE GRAD I DE STØRRE BYER MED STORT UDBUD AF KULTUR, MAD OG
OPLEVELSER
/ LANG AFSTAND FOR PENDLERE OG ARBEJDSKRAFT
/ LILLE ØKONOMISK RÅDERUM FOR FREMTIDIGE UDVIKLINGSPROJEKTER
/ VIRKSOMHEDERNE HAR SVÆRT VED AT TILTRÆKKE KVALIFICERET
ARBEJDSKRAFT
/ DEN GENERELLE UDVIKLING MOD TRÆNGTE BYMIDTER PGA.
INTERNETHANDEL OG BUTIKSCENTRE SES OGSÅ I FREDERIKSHAVN
/ DOBBELTURBANISERING (DE ÆLDRE FLYTTER FRA OPLANDET MOD
FREDERIKSHAVN, DE UNGE FLYTTER MOD STØRRE BYER UDEN FOR
KOMMUNEN)

Skolegården ved Ørnevej Skole i Frederikshavn
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STEDSBUNDNE POTENTIALER
Nedenfor præsenteres de fysiske, sociale og mentale kvaliteter, der er særlige for Frederikshavn og som er en sammenfatning af
blikket ude fra på byens muligheder.
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BYNÆRE STRANDOMRÅDER

UNIKKE, TOMME BYGNINGER I MIDTBYEN MED POTENTIALE FOR
OMDANNELSE.

GODE AREALER PÅ HAVNEN EGNET TIL ANDRE
FUNKTIONER OG EVENTS

NATUREN OMKRING FREDERIKSHAVN.

HAVNENS UNIKKE UDTRYK.

BANGSBO-OMRÅDET.
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VISION, LEVEREGLER OG
ANBEFALINGER FOR FREDERIKSHAVN
LEVEREGEL 5: VI HAR SAT OS FOR, AT BY OG HAVN FORENES MENTALT I FREDERIKSHAVN
FORENING AF BY OG HAVN I DAG
I dag eksisterer der en både fysisk og mental barriere mellem byen og havnen. Den tunge infrastruktur opdeler fysisk de to områder,
og der er næsten udelukkende erhvervs- og industrirelaterede områder og bygninger på havnen, i hvert fald mentalt. I dag er
havnen centrum for byens primære erhvervsaktivitet. I dag er der desuden mange, som hverken kommer på havnen, eller som
tænker på havnen, som et sted i byen.
Hvis byen skal have mere gavn af havnen og omvendt, er der behov for at nedbryde barrieren. Der er et stort potentiale for at
opnå en ‘havnefront 2.0’, hvor by og havn eksisterer sammen og hvor havnen også er mere synlig i byen. Inden for denne plans
rækkevidde er det derfor oplagt at tænke mere i den mentale forbindelse mellem by og havn.

HAVNEINDUSTRI

BYKERNE

HAVNEINDUSTRI

OPMARCH
FLÅDEN
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FORENING AF BY OG HAVN I FREMTIDEN
Visionen er, at byen får kontakt til havn og vand, både fysisk, visuelt og mentalt, og by og havn på den måde forenes med hinanden.
Havnen er byens hjerte, og den skal være meget mere tilstede i frederikshavnernes bevidsthed. Ved at skabe et miljø, der er i tråd
med havnens ånd, skaber man et helt unikt og særligt sted, der kan tiltrække borgere, som ellers ikke er bevidste om det erhverv og
de muligheder, der er på havnen. Havnens aktiviteter skal være mere synlige for den almindelige frederikshavner og det skal være
muligt at opsøge havnens muligheder som gæst og indbygger i byen. Det vil skabe en mere sammenhængende by, hvor havnen
både er tilstede i byen, og hvor byen fornemmes på havnen.

HAVNEINDUSTRI
NY HAVNEINDUSTRI

BYKERNE

POTENTIALE FOR
BYSAMMENHÆNG
OPMARCH
FLÅDEN
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ANBEFALINGER TIL INDSATSER
GØR HAVNEN TIL ET STED I BORGERNES BEVIDSTHED
•
Til trods for at havnen faktisk er åben og tilgængelig for alle, skal nye
aktive tiltag ændre det mentale billede af havnen fra lukket ukendt land
til åbent oplevelsesrigt erhvervslandskab.
•
•

•

•

Skab et udsigtspunkt med infotavler på toppen af siloen, som er
obligatorisk for folkeskoler at besøge.
Opret et showroom a la RDM, Rotterdam havn, hvor
havneerhverv/uddannelser/institutioner kan udstille, som en
showcase på al den værdi, der skabes på havnen. Kan både
placeres på havnen og oppe i byen eller på grænsen imellem de to.
Vend vrangen endnu mere ud i forhold til at synliggøre og
oplyse om muligheder på havnen (erhverv) – fx gennem åbne
arrangementer og mere underholdende, brede events for
udefrakommende.
Lav skiltning og skab synlighed i byen omkring adgangen til
havnen.

STYRK INDSATSEN PÅ MARITIME ERHVERV SOM BYENS FREMTID
Frederikshavn er kendt for det maritime, men denne position kan
sagtens styrkes meget mere med en endnu mere fokuseret indsats.
•
•
•

GØR ADGANGEN TIL HAVNEN NEMMERE
•
De fysiske forhold, der i dag adskiller havn fra by, kan forbedres både
ved mindre tiltag og naturligvis på sigt igennem store infrastrukturelle
projekter.
•
•
•
•

Skab et bredere fodgængerfelt over E4, som et ’shared space’ felt
med lysregulering.
Gør havnen attraktiv for turister – fx ved at etablere
havnerundfart, særlige ruter på havnen for turister, udstilling af
industrielle havneobjekter og særlige udsigtsposter.
Skabe en bedre ankomst for færgeturisterne på Paradiskaj, så de
guides bedre imellem havn, by og strand.
Arbejd på sigt med at undersøge mulighederne for at omlægge
og omdanne infrastrukturen ved vej i tunnel, fodgængertunnel
imellem by og havn, ny broforbindelse eller lignende.

IMØDEGÅ FREMTIDENS MILJØKRAV FOR HAVNEERHVERVET

•
•

•
•
•
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Igangsæt samarbejde om at etablere et fælles industri-økosystem.
Arbejd strategisk med at iscenesætte og markedsføre grønne
erhverv.
Omstrukturer havnen, så den i zoner bliver mindre

Arbejd på at skabe et maritimt iværksætter-miljø på havnen, hvor
uddannelser og maritime virksomheder kobles sammen, og hvor
der bliver skabt et miljø af og for virkelystne mennesker.
Skab muligheder for at unge kan eksperimentere med
iværksætteri og innovation inden for styrkepositionerne i
erhvervslivet – allerede fra folkeskolen.
Udnyt det mentale globale udsyn på havnen og få skabt et
innovationspotentiale-rum på havnen, som kan være med til
fortsat at styrke byen.
Styrk forbindelsen mellem uddannelserne og deres fysiske
tilstedeværelse på havnen.
Opret et innovationsråd med nøgleinteressenter fra byen, som kan
være med til at sætte nye projekter og initiativer i gang og hjælpe
andre på vej.
Fokuser på turist-havne erhverv, som endnu gren af det maritime.

AFPRØV MULIGHEDERNE FOR AT BLANDE ERHVERV OG BY PÅ
HAVNEN
Selvom det tager tid at skabe grobund for en forståelse af, at der også
kan være by-funktioner på en erhvervshavn, kan man sagtens afprøve,
hvad der kan fungere i en særlig frederikshavner-model. Og udviklingen
er allerede i gang igennem nye, mindre virksomheder, arbejdspladser og
konferencefaciliteter, der naturligt bringer beboere og besøgende ned
på havnen.
•

Ved at fortsætte det eksisterende arbejde med en Energibyen samt
det allerede igangsatte arbejde blandt havneaktørerne på havnen
kan Frederikshavn være en forgangshavn internationalt i forhold til
genanvendelse, energioptimering og –fordeling samt miljøbelastning.
Frederikshavn Havn kan derigennem opnå en international
konkurrencefordel, der både kan spare ressourcer og på sigt blive en
potentiel eksportvare

miljøbelastende.
Skab ejerskab til den grønne havn hos alle Frederikshavns
beboere, så der skabes stolthed omkring havnen, ligesom
erhvervslivet og den ældre del af befolkningen allerede oplever
det i dag.

•
•
•
•

Skab fysiske områder for midlertidige aktiviteter: Fx på Nordre
Skansen, Fiskerihavnen eller lignende, hvor der kan skabes et
inspirerende miljø, som er helt unikt og særligt.
Fortsæt med store arrangementer på Paradiskajen, fx ”Springsteen
på Paradiskajen”.
Lav ruter for løb, cykling og gåture med særlige markeringer, hvor
det er muligt, så man som besøgende føler sig velkommen.
Åben en rute til havnerundfart, der synliggør den rå
erhvervskarakter og skalaforskellene fra tung industri og
vindmøller til bådhuse og joller fra vandet.
Placer på sigt mulige bymæssige funktioner på havnen.

DE GODE EKSEMPLER ER...

GULDMINEN, KØBENHAVNS SYDHAVN

Guldminen er et laboratorium for udvikling af nye måder at genbruge,
upcycle, reparere, redesigne og distribuere udvalgte genbrugsmaterialer. 12
’Guldgraverinitiativer’ inspirerer og nytænker vores måder at genbruge ressourcer og
affald på. Guldgraverne skaber – udover konkrete produkter – et hav af aktiviteter i
form af workshops, værksteder og undervisning.

RDM ROTTERDAM

Hvordan kan man kombinere en aktiv erhvervshavn med uddannelse, innovation
og kulturliv - og samtidig skabe en innovationsmaskine for både by og havn?
Det tidligere RDM skibsværft i Rotterdam er omdannet til et campus for
uddannelsesinstitutioner, innovative virksomheder, forskningsinstitutioner og deres
partnere fra erhvervslivet og regeringen. Udover at skabe et attraktivt miljø for
studerende og virksomheder i et funktionstømt værft er formålet, at RDM Rotterdam
skal bidrage til visionen om, at Rotterdam havn bliver verdens mest innovative og
bæredygtige havn. (Foto: ISOCARP 2015)

INDUSTRIØKOSYSTEMER

Hvordan kan havnebyer være med til at styrke mulighederne for innovation, nye
færdigheder og øge synligheden og image af havnen? Og hvordan kan man komme
nye miljøkrav i forkøbet? Det er et stigende behov, at havne skal operere på mere
miljørigtige måder. Øgede statslige og internationale reguleringer sætter øgede
krav om at reducere CO2-emission, genbruge affald så effektivt som muligt mv.
Ved at samarbejde på tværs af virksomheder, interessenter og myndigheder er
der mulighed for at skabe industrielle økosystemer, hvor der kan profiteres på
miljøvenlige forretningsmuligheder, men også på de øvrige muligheder, der ligger i
at samarbejde om en forbedret energi- og ressourceeffektivitet – ligesom nye måder
at have produktionsgange på kan skabe meget mere CO2-venlige havnemiljøer – til
gavn også for de bymæssige kvaliteter.
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VISION, LEVEREGLER OG
ANBEFALINGER FOR FREDERIKSHAVN
LEVEREGEL 6: VI HAR SAT OS FOR, AT STYRKE OG SAMLE UNGEMILJØET CENTRALT I
FREDERIKSHAVN
UNGEMILJØ I DAG
De unges aktiviteter er spredt ud over byen, og der eksisterer ikke noget naturligt centrum for deres aktiviteter. De unge har ikke
mange steder at være, og savner aktivitet og mødesteder på tværs. Der er ingen sammenhæng mellem placering af uddannelse
og det erhverv, der potentielt skal aftage eleverne. I dag er havnen et stort aktiv for byen, ligesom de maritime uddannelser er.
Det er aktiver, der rummer et stort potentiale for at løfte byen og dens identitet. Derudover er der mulighed for at skabe mere
sammenhæng mellem og nærhed til de steder, de unge opholder sig, hvorfor oplevelsen af aktivitet helt automatisk vil øges.
Potentielt vil en større sammenhæng forstærke de unges aktivitet, deres synlighed og deres muligheder for ophold.

MARTEC

EUC

MARTEC
GYMNASIET
HANDELSSKOLE

UNGDOMSBOLIGER
EUC
MARTEC
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VISIONEN FOR UNGEMILJØ I FREMTIDEN
Visionen er, at skabe et helt særligt ungemiljø med fokus på de centrale dele af Frederikshavn. Visionen er, at det særligt er
det erhvervsfaglige og maritime, der skal i fokus, men på en opdateret, ny og interessant måde, der kan skabe et egentlig
miljø, som unge også kommer til byen for. Visionen er at højne den maritime uddannelsesklynge i Frederikshavn, der både
bygger på et højt kvalificeret uddannelsesniveau i samarbejde med lokale virksomheder og på et bredt samarbejde mellem
uddannelsesinstitutionerne, hvor der er et inspirerende og særligt miljø for de unge. Byen har en lang række særlige forhold - bl.a.
uddannelse, der gør det muligt, at tiltrække flere unge, men det kræver en fokuseret indsats for at styrke byens miljø og dens
faciliteter for unge. Det handler om at synliggøre de unge i bybilledet og dermed skabe en mere mangfoldig og interessant by –
ikke bare for de unge, men også for de øvrige beboere og besøgende i Frederikshavn.

MARTEC

EUC
FOKUSOMRÅDE FOR
NYE UNGDOMSBOLIGER
MARTEC
GYMNASIET
HANDELSSKOLE
FOKUSOMRÅDE FOR
NYE UDDANNELSER
UNGDOMSBOLIGER
EUC
MARTEC
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ANBEFALINGER TIL INDSATSER
ØG UDBUD, KVALITET OG MULIGHED FOR MARITIME
UDDANNELSER I FREDERIKSHAVN
Udvikl måden at tænke og sammensætte indhold til unge på, der skaber
nye fremadskuende tilbud og attraktive miljøer og Frederikshavn, der
tiltrækker unge af begge køn.
•
•

•
•

Etabler flere uddannelser herunder også ’feminine’ uddannelser, fx
Laborantskolen, men synliggør også det feminine i det maritime.
Etabler Maritim Handelsskole som Danmarks eneste af slagsen, fx
i kombination med allerede eksisterende MAN Diesel Akademi. De
maritime jobs er ikke kun ”maritim-maritim”, men kan også være
inden for andre fagområder.
Skab et maritimt forskningsmiljø – samarbejdet med Aalborg
Universitet er i gang, men kan systematiseres og gøres endnu
bedre – fokus på små og mellemstore virksomheders muligheder.
Afprøv mulighederne for at etablere et satellit-universitetsmiljø
i byen. Flyt fx enkelte studie- og undervisningsaktiviteter ned i
byen eller på havnen, og afprøv mulighederne for, hvordan det vil
fungere.

FOKUSER PÅ DET SAMLEDE UNGELIV
•

•
•

ETABLER DET FEDE UNGEMILJØ
Skab grundlag for et ungdomsmiljø i byen, der har en synlig karakter og
en stærk identitet, som de unge kan forholde sig til og være med til at
udvikle.
•

GIV NY VÆRDI OG STOLTHED TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE
Synliggør det attraktive i de tilbud, der findes, så der skabes ejerskab
blandt beboere ved uddannelserne og i erhvervslivet.
•
•

•
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Få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Den
opmærksomhed er super vigtig og tager lang tid, men er det
vigtigste, der kan ske for byen.
Gå med mange små skridt! At åbne havn op for midlertidige
aktiviteter, at bruge forældrene som gatekeeper, at arbejde med
image og brand mv. er alle initiativer, der kan få den bevægelse i
gang.
Synliggør endnu tydeligere, at maritim grunduddannelse kan
føre til mange ting – bl.a. videreuddannelse, direktørstillinger,
iværksætterjobs mv.

Skab muligheder og initiativer, der kan tiltrække nye uddannelser
og muliggøre nye tidsvarende og centrale ungdomsboliger. Saml
ungdomsmiljø i byen. Flere uddannelser, der tiltrækker flere unge
og etablering af et ungemiljø på tværs!
Skab en – evt. digital – platform, som samler og synliggør tilbud
til unge.
Byg ungdomsboliger med særlig kvalitet, der er super attraktive –
ikke nødvendigvis på havnen, men i bymidten, så de unge skaber
liv i byen fx på Værkergrunden eller Ørnevejensskole.

•
•
•
•

Skab en ramme for at unge kan udfolde sig på egne præcisser i
Frederikshavn – dvs. at de skal have en ramme, som kan udfyldes
og være ufærdig, og som er et uformelt mødested på tværs –
gerne med fokus på mange af dem, der i dag ikke er i tale eller
kontakt til (dvs. de unge, der ikke har nogle særlige udfordringer).
Etabler uafhængige platforme for de unge på tværs af
uddannelser.
Skab forbindelser mellem steder ved fx skiltning og begrønning,
og skab flere tilbud til unge i nærhed af eksisterende steder
Etabler fællesskab på havnen – fx i området ved fiskerikajen
– hvor der fx kan opstilles liggestole og laves et spændende
midlertidigt miljø med pop-up café eller mobilt serveringssted.
Lav et fedt og råt ungemiljø på havnen, hvor havnebad og
vandaktiviteter kan kombineres med en karriere og et liv på
havnen.

DE GODE EKSEMPLER ER...

AAU UDEN FOR CAMPUS

Aalborg Universitet har i flere år haft enkelte undervisningsaktiviteter placeret
centralt i Aalborg by. Studieaktiviteterne i byen og nær havnen skaber et levende
studiemiljø og bidrager til bylivet. I Roskilde har man også planer om at give rum
for universitetsaktiviteter i det nyåbnede Byens Hus centralt i byen. (Foto: Henning
Larsen Architects)

SAUNA OG FRILUFTSBAD I FRIHAMNEN

I Gøteborg havn har man indrettet et flydende friluftsbad og etableret Sveriges
måske mest spektakulære sauna midt imellem containerskibe og kraner i
’Frihamnen’ i Gøteborg havn. (Foto: Raumlabor Berlin)
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VISION, LEVEREGLER OG
ANBEFALINGER FOR FREDERIKSHAVN
LEVEREGEL 7: VI HAR SAT OS FOR, AT HAVE ÉN SAMLET BYMIDTE I FREDERIKSHAVN
BYMIDTEN I DAG
I Frederikshavn by er der en lang række planlagte udviklingsområder. Hvis man forestiller sig, at de definerede udviklingsområder
rent faktisk bliver udviklet, vil byen blive mere opdelt og udvidet, så nye boliger, erhverv og aktiviteter trækkes væk fra centrum.
Der er rent faktisk en række arealer, der kan udvikles og/eller omdannes i midtbyen, og der er potentiale for at skabe en
sammenhængende by såfremt fokus bliver rettet derhen. I dag er det ikke så attraktivt at bosætte sig i bymidten, men der ligger
oplagte muligheder i at skabe tidsvarende, attraktive boliger her, der samtidig kan være med til at skabe liv og holde sammen på
byen og bymidten.

MODSATRETTET UDVIKLING
HAVNEUDVIDELSE

110

VISIONEN FOR ÉN SAMLET BYMIDTE I FREMTIDEN
Visionen for bymidten er at have en samlet by, der skaber et sted, hvor folk mødes, handler og bor. Visionen er at skabe en
mere fortættet bymidte, der ikke udelukkende rummer detailhandel og øvrige serviceerhverv, men også rummer nye boliger,
lommeparker og mødesteder i en samlet mere kompakt, levende og oplevelsesfyldt bymidte. Der bor unge i bymidten, ligesom
dele af gågaden kan omdannes til attraktive ældreboliger og anderledes familieboliger, gallerier, kreative værksteder og lignende.
Alt livet er med til gøre det mere spændende både at bo og opholde sig i bymidten, ligesom turister og andre besøgende får glæde
af en mere mangfoldig og varieret by.

EN SAMMENHÆNGENDE BY
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ANBEFALINGER TIL INDSATSER
SKAB NYE BOLIGTYPER I BYMIDTEN

SKAB RUM FOR UDFOLDELSE I BYMIDTEN

Bymidten skal udvikles så udtyndingen af detailhandel erstattes og
udvikles effektivt til andre funktioner som fx nye interessante boformer.

Udnyt overskudsrum og -landskaber til nye aktiviteter, der starter en ny
brug af bymidten med nye bevægelsesmønstre og nye møder imellem
mennesker.

•
•
•
•
•

•
•
•

Gør en indsats for at samtænke forskellige funktioner og behov i byens
centrale dele, så der skabes synergi imellem praktiske forhold og nye
boliger, byrum eller attraktioner.
•

Skab en kompakt og fortættet detailhandelsstruktur og nye
forretningsgange i et funktionelt og attraktivt byrumsloop.

•

Skab nye, billigere lejeformer for erhvervsdrivende i midtbyen.
Tænk i bredere samarbejder mellem detailhandelsaktører.
Skab midlertidige funktioner og handel i tomme bygninger.

Skab rammer for og giv rum til kreativ udfoldelse blandt lokale
aktører og kræfter uden for boldbanen og det etablerede kulturliv.
Skab attraktive byrum og steder for børnefamilier og unge, der
skaber mere ophold i bymidten.
Indtænk events og arrangementer i årshjul for bymidten.

TILPAS BYEN EN NY FREMTID

TILPAS DETAILHANDEL TIL EN FREDERIKSHAVNERSTØRRELSE

•
•
•
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Skab prøveboliger til studerende, danske og udenlandske
gæstearbejdere, midlertidigt ansatte mv., som på sigt kan blive til
permanente borgere.
Byg ungdomsboliger med kvalitet, der er attraktive og udvikles
med byens rå og maritime identitet for øje.
Afprøv mulighederne for at etablere boliger i bykernen, fx som
et boligomdannelsespilotprojekt i samarbejde med en lokal
entreprenør.
Fokuser boligudvikling efter behov og efterspørgsel (også mht.
ændrede behovs-mønstre – behov for flere singlefamilier, ældre/
seniorboliger mv.).
Tænk i omdannelse af erhverv til specifikke bosætningsbehov.

Fokuser byens udvikling i og omkring bykernen med fokus
på at integrere den eksisterende bymidte med det nye
byudviklingsområde mod vest.
Integrering af parkeringspladser i nye bygninger eller funktioner.

DE GODE EKSEMPLER ER...

BETTER BANKSIDE I LONDON

Ved at gå sammen i et forpligtigende samarbejde – fx et ’business
improvement district’ – kan der skabes en fælles vision og igangsættes konkrete
initiativer, der skaber vækst for lokale erhvervsdrivende i et udvalgt område, som gør
bydelen attraktiv for borgere og besøgende. BIDs er almindelige i USA og England
og ses ofte i relation til bymidter og handelsområder, som fx Better Bankside i et
nedslidt industrikvarter i London. Esbjerg og Odense har danske udgaver af BIDs.
(Foto: London SE1)

CPH CONTAINERS UNGDOMSBLIGER

CHP Containers er et eksempel på, hvordan man kan skabe billige og flytbare boliger
til fx unge og studerende. Containerboligerne placeres oftest på grunde, som er
billige, midlertidigt funktionstømte eller på anden måde oplagte for små eller
midlertidige boliger. (Foto: Underdog Studio)
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STRATEGISK VIGTIGE STEDER
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Satellitfoto af Frederikshavn (Baggrundsbillede af Kortforsyningen)

OMRÅDET OMKRING FISKERIKAJEN

TOPPEN AF SILOEN

Hele havnen er et strategisk vigtigt område, men under en workshop med
en række interessenter fra havnen, blev netop dette område udpeget som et
potentielt sted for andre/nye funktioner på havnen. Området har en række
rumlige kvaliteter og en passende skala, og er i umiddelbar nærhed til byen.

Under samme workshop som nævnt ved siden af, opstod der en idé om at skabe
et udsigtspunkt på toppen af siloen. At skabe et sted hvor almindelige borgere,
og især skoleelever, kan danne sit et overblik over de muligheder havnen har. Der
er bred enighed om at det er en god idé, og at det kan etableres hurtigt.

OVERGANGEN MELLEM HAVN OG BY

UDVIKLINGSOMRÅDET I MIDTBYEN

For at skabe en bedre sammenhæng mellem havn og by, både fysisk og mentalt,
er det nærliggende at fokusere på at formindske den fysiske barriere. Et oplagt
sted at zoome ind kunne være omkring stationen, som ligger midt i mellem by
og havn, og centralt i forhold til det ovenfor udpegede område.

Kommunen råder over et stort og strategisk godt placeret udviklingområde i
midtbyen. Området rummer en række bygninger med stor genanvendelsesværdi,
herunder Ørnevejens skole med tilbygninger, der er karakteristiske for deres tid.
Værkergrunden har med dens ‘liminale karakter’ ligeledes store kvaliteter for de
mangfoldige bykulturer.
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Klitterne ved Gl. Skagen

SKAGEN
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Satellitfoto af Skagen. (Baggrundsbillede af Kortforsyningen)

SKAGEN UDEFRA
I dette afsnit zoomes der ind på Skagen med blikket udefra, hvor en sammenfatning af trends, analyser og kortlægning af byen
præsenteres.

DANMARKS STØRSTE FISKERIHAVN
Skagen Havn er Danmarks største fiskerihavn ifølge statistik fra NaturErhvervsstyrelsen 2016. I 2015 blev der landet fisk for 919
millioner kroner på 5.884 landinger i Skagen. Det svarer til en stigning på 22 procent. I forhold til den samlede landingsværdi i
Danmark udgjorde landingsværdien i Skagen 24 procent. I antal mængder blev der landet 348.000 tons i Skagen, hvilket er en
forøgelse på ni procent. På andenpladsen kommer Thyborøn med 310.000 tons og Hanstholm som nummer tre med 197.000 tons.
Skagen Havn er Nordeuropas største center for landing af pelagisk fisk, og der blev i 2015 landet 80.000 tons pelagisk fisk, som er
en dansk markedsandel på 60 procent. Således er der ingen tvivl om at havnen stadig er et meget stort aktiv for byen. Den levende
havn er også meget vigtig for den værdi, som turisterne tillægger Skagen.

TURISTERHVERVET I SKAGEN
Skagen har historisk set haft en stærk position på turismeområdet som en attraktiv og velbesøgt turistdestination for både danske
og internationale gæster. Skagen ses som et såkaldt ’high end brand’ både i ind- og udland, byen besidder en stor viden og
kompetence på turismeområdet og har en lang række unikke, stedbundne kvaliteter, som allerede i dag gør Skagen til en velbesøgt
kystferieby. Skagen har en relativt større andel af internationale gæster set i forhold til resten af Nordjylland, og med åbningen af
den nye krydstogtkaj er det blevet muligt at modtage større skibe i Skagen. Med Skagen som nationalt turismemæssigt fyrtårn
eksisterer der et stort potentiale for at udnytte den globale vækst, som ses på turismeområdet generelt og krydstogtturisme
specifikt – i en fortsat udvikling og vækst af byens kyst- og naturturisme.
Over en længerevarende årrække har der på turismeområdet og inden for det oplevelsesøkonomiske marked generelt været en
markant trend mod de autentiske og unikke oplevelser, produkter og destinationer. Med Skagens styrkeposition inden for netop
high-end turismen må disse parametre ses som centrale for den fremtidige udvikling af Skagen som turistdestination.

SKAGEN HAVDE I 2015 967.106 ANTAL OVERNATNINGER MOD 324.245 I SÆBY OG 289.492 I FREDERIKSHAVN.
- Kilde: Turismen i Tal 2015, Turisthus Nord
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SKAGEN SKABER ÅRLIGT 1124 TURISMEAFLEDTE FULDTIDSSTILLINGER
”Skagen har en relativt større andel af internationale gæster end resten af Nordjylland. Turismen i Skagen skaber en årlig værditilvækst
på 389 mio. kr., hvilket er mere end halvdelen af Frederikhavn Kommunes samlede værditilvækst på 682 mio. kr. Årligt er der tale om
1124 turismeafledte fuldtidsstillinger i Skagen”
Kilde: Potentialeplan Skagen

SKAGEN VÆKSTER PÅ KRYDSTOGTSKIBE
"I 2015 har Skagen haft besøg af 14 krydstogtskibe med 21.888 gæster i alt fra hele 88 forskellige nationer verden over, så Skagen er
for alvor kommet på verdenskortet. I gennemsnit kalkulerer VisitDenmark med et forbrug på 262 kr. per krydstogtgæst. Det giver i alt
et samlet forbrug på ca. 5,7 millioner kr. Hertil kommer crew-medlemmernes forbrug, skibets indkøb af fødevarer, brændstof m.v. Der
er en klar forventning om at krydstogtturismen i Skagen stiger de kommende år. ….Krydstogtturismen er i kraftig vækst globalt set.
Antallet af krydstogtgæster på verdensplan forventes at stige fra de nuværende 20 millioner til mere end 33. millioner de kommende 10
år. Hermed er der ingen tvivl om, at vækstpotentialet er til stede”
Kilde: Turismen i Tal 2015, Turisthus Nord

KENDSKABET TIL SKAGEN ER STORT
”Skagen og Grenen ligger top tre i forhold til nordmænd og svenskernes kendskab til attraktioner og seværdigheder i Danmark. 45
procent af svenskere og nordmænd kender til Skagen og Grenen, mens det for tyskerne er Skagen Museum, der er top fem med 12
procent der kender til det og 10 procent der kender til Skagen og Grenen, som attraktion nummer ni ud af ti.”
Kilde: Kendskab til danske attraktioner & seværdigheder, Brandmåling 2015, VisitDenmark 2015.

”Gennemførte og unikke oplevelser tiltrækker forbrugerne. Det gør de, fordi forbrugerne er blevet specialister inden for, hvad de ønsker
at opleve. Og fordi de dermed får noget unikt at fortælle omverdenen om. Det handler derfor om at tilbyde et produkt eller en ydelse,
som er gennemført eller unik. Ellers er der risiko for, at forbrugerne vælger en anden udbyder eller destination”.
Kilde: 13 trends inden for turisme og rejseforbrug (2015), Eva Steensig og LHBS CPH A/S
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Det Grå Fyr i Skagen, tæt på Grenen
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KORTLÆGNING
INFRASTRUKTUR
Som en konsekvens af den yderlige beliggenhed
og de særlige geografiske omstændigheder, er
der kun få adgangsveje til Skagen: Landevejen
Frederikshavnsvej eller tog. Den offentlige
transport er begrænset til netop toget, som
går alle dage, med afgange 1-2 gange i timen.
Udover adgangsvejene, virker selve byen til at
være godt forbundet på tværs.
ÅLBÆK
FREDERIKSHAVN

OMRÅDER
For at forstå strukturerne i Skagen og komme
tættere på udviklingspotentialet i byen,
kortlægges de forskellige typer områder på et
overordnet niveau, med følgende definitioner:
- Boligområder (helårs- eller boligområde jf. FK)
- Sommerhusområder
- Industri/erhverv
- Fredet og/eller beskyttet natur
Kortlægningen tydeliggører især at ferieboligerne
er eller ønskes koncentreret tættest på vandet, og
at udvidelse af byen udenfor bygrænsen er stærkt
begrænset pga. fredning og §3 beskyttelse.
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FREDET/§3
HELÅRSOMRÅDE
BOLIGOMRÅDE
SOMMERHUSOMRÅDE
INDUSTRI/ERHVERV

SOMMERAKTIVITET
Som udpræget turistby har Skagen har en
lang række forskellige attraktioner og særlige
steder/bygninger, også langt flere end angivet
på dette kort. Tydeligt er det dog, at de er
koncentreret primært omkring havnen, midtbyen
eller Gammel Skagen. Ved at kortlægge disse,
skabes et overblik over hvor aktiviteten i byen
umiddelbart er koncentreret. I sommersæsonen
er der rigeligt med attraktioner, og også rigeligt
med liv og aktivitet generelt.

GRENEN
SKAGEN ODDE NATURCENTER

SKAGEN BUNKER MUSEUM

SKAGEN FODBOLDGOLF
SOLNEDGANGSPLADSEN
GAMMEL SKAGEN

DEN TILSANDEDE KIRKE

DET GRÅ FYR

DET HVIDE FYR
ANCHERS HUS
SØNDERSTRAND
SKAGEN MUSEUM
SKAGEN FRITIDSCENTER
KAPPELBORG GÅGADEN
RÅDHUSET
PAKHUSENE
VESTERBY STRAND
KRYDSTOGTKAJEN

VINTERAKTIVITET
Sammenligner man sommersæsonen
med vintersæsonens udbud af aktivitet og
attraktioner, er det tydeligt at Skagen har
en udfordring på det punkt. En stor del af
sommerens attraktioner holder vinterlukket,
og der er ikke oplagte aktiviteter i naturen
om vinteren. Derfor er den del der er tilbage
fokuseret omkring centrum, med bl.a.
Kappelborg som en af de store. Udover den
deciderede vinterlukning af diverse attraktioner,
er de steder der stadig er aktive, mindre aktive
end om sommeren.

SKAGEN MUSEUM
SKAGEN FRITIDSCENTER
KAPPELBORG GÅGADEN
RÅDHUSET
PAKHUSENE
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SKAGEN INDEFRA
I dette afsnit præsenteres Skagen med blikket indefra, som borgere, foreninger og unge ser det. Dem, der bor, arbejder og lever i
byen præsenterer måden, de bruger byen og deres blik på byens muligheder og udfordringer og deres ønsker for fremtiden.

BØRNEFAMILIER
Børnefamilierne i Skagen er glade for deres by. De sætter pris på det nære samfund, muligheden for at cykle til alt og trygheden
ved den sparsomme trafik. Legepladsen og kulturtilbuddene ved Kappelborg, strandene, mountainbikeruterne og det brede
udbud indenfor restauration gør Skagen attraktiv. Vinteren er dog meget stille og vinteraktiviteterne i Skagen er for de ’voksne’.
Børnefamiliernes forhold til Skagen er præget af, at afstand indimellem kan udgøre en væsentlig udfordring i hverdagslivet; der
er lang afstand til nærmeste fødeafdeling, til familie og venner, jobbet udenfor byen og så videre. Det kan være svært at finde et
arbejde, hvis man har en akademisk uddannelse.
For tilflytterne opleves Skagen som et dejligt lokalsamfund at være tilflytter i. Skagboerne er ’åbne’ for omverdenen og vandt
til fremmede ansigter i deres by. Og når venner og familie kommer forbi, har de ofte lyst at blive flere dage. Skagen og området
omkring byder på mange vigtige kvaliteter, som børnefamilierne værdsætter. Men der er også en lyst til at skabe nyt blandt byens
yngre borgere. Der er et ønske fra familierne til, at også de yngre generationer, børnene og de unge, får et større aftryk i bybilledet.
Og at byen og området i højere grad end i dag indrettes med hensyntagen til børnefamilierne.

DE UNGE
Skagens unge udgør en minoritet i byen, som med en gennemsnitsalder på mellem 47-57 år er domineret af en ældre befolkning.
De unge er både stolte af deres by og glade for at bo i den. Her kender alle hinanden, der er trygt, næsten al transport foregår
på cykel. Byens særkende er det, som værdsættes mest blandt de unge; Det livlige bymiljø i sommerhalvåret, med koncerterne,
lyden af musik i gaderne, husene som fyldes når sommerbeboerne rykker ind, livet på havnen. Det stille vinterliv er prisen man må
betale. Det kulturhistoriske Skagen med de gule huse, de gamle fiskerhuse osv. betyder ikke så meget, men de er alligevel en del
af identiteten. Kappelborg er et naturligt samlingssted, som mange sætter pris på. Skatermiljøet bruges ikke af alle, men sammen
med legepladsen og Kappelborg udgør det et vigtigt mødested.
De unge synes, at mange cafeer eller restauranter i byen er for fine eller dyre. Og at de derfor ikke kommer der. Man deler en nachos
fra Greens i gågaden eller henter pizzaer over til Kappelborg. Havnen betyder noget særligt. Her er en særlig stemning og liv om
sommeren. Men det er også et sted som er forbundet med arbejde - forældrenes job eller ens eget fritidsjob. De fleste er også bosat
i Skagen. Når de unge er gået ud af 9. klasse er det videre, hvis man skal have en uddannelse. Nogle bosætter sig på kollegier i
Hjørring eller Frederikshavn, men andre skal pendle fra Skagen til Frederikshavn og derefter eventuelt videre.
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”Der er supergode
mountainbike og løberuter –
det betyder virkelig meget”

”De akademiske job kan være
svære at få”

”Om vinteren er det kun toget
som kan bringe børn, unge og
forældre ud og ind ad byen, der
går ingen busser”

”Der er mange tilbud for os
børnefamilier i byen - fx biografen,
biblioteket og legepladsen her ved
Kappelborg. Men legepladser bør
udvikles rundt omkring, fx ved den
tilsandede kirke”

”Det gastronomiske
landkort er stort”

”Havnen er et rigtig dejligt
sted. Jollehavnen har også stor
betydning”

”Man kommer mest nede på
Greens. For at få nachos”
”Jeg sætter pris på Kappelborg
da man altid kan bruge stedet
til at mødes med sine venner”
”Man tager toget når man skal
i biografen, shoppe eller spise.
Så tager man til Frederikshavn”

”Man vil jo som ung gerne
opholde sig i centrum. Om
sommeren er her virkelig
mange mennesker”

”Når der er festival kommer
man rundt på bådene. Det kan
jeg godt lide”
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Skagen Havn om sommeren
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UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I
SKAGEN
På baggrund af desk-research, interviews, byvandringer og kortlægning er der udarbejdet en SWOT-analyse af Skagen. Formålet
med analysen er at pege på, hvilke udfordringer og muligheder byen står overfor.

STYRKER

SVAGHEDER

/ UNIK PLACERING MIDT I UBERØRT KYST-OG NATURLANDSKAB

/ BYENS STÆRKE KULTURHISTORISKE MILJØ ER PRIMÆRT
FORANKRET I DEN ÆLDRE BEFOLKNING OG BLANDT
DELTIDSBEBOERE.

/ KULTURHISTORISK BYMILJØ OG HISTORISK BADEBY MED ET STÆRKT
INTERNATIONALT BRAND
/ STOR VIDEN & ERFARING INDENFOR TURISMEERHVERVET
/ VÆKST I DE MARITIME ERHVERV OG HAVNEUDVIDELSE I
REALISERING

/ MEGET FÅ UDDANNELSESMULIGHEDER EFTER 10.KLASSE

/ BYEN HAR MANGE VELKENDTE KVALITETER OG POTENTIALER

/ BYEN LEVER AF HAVNEERHVERV OG TURISME MEN DISSE ER
AFHÆNGIGE AF EN FASTBOENDE BEFOLKNING I BYEN

MULIGHEDER

UDFORDRINGER

/ REALISERING AF PROJEKTER FRA POTENTIALEPLAN, DER BÅDE
SKABER VÆRDI FOR BYENS BORGERE, ARBEJDSKRAFT OG TURISTER.

/ DET URBANE ER ATTRAKTIVT. UNGE OG BØRNEFAMILIER BOSÆTTER
SIG I STIGENDE GRAD I DE STØRRE BYER MED STOR MANGFOLDIGHED
AF MULIGHEDER FOR KULTUR, MAD OG OPLEVELSER

/ UDVIKLING OG REALISERING AF FORSØGSPROJEKTER INDENFOR
KYSTZONELINJEN, SOM ANVISER HØJ STANDART PÅ KVALITET OG
EKSEMPLAR PÅ KYSTNÆRE PROJKETER FOR ALLE
/ UDNYTTE HAVNEUDVIDELSE TIL AT SKABE FLERE ARBEJDSPLADSER
I KOMBINATION MED PUBLIKUMSORIENTEREDE FUNKTIONER PÅ
HAVNEN
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/ MANGE SÆSONRELATEREDE JOBS OG FÅ JOBMULIGHEDER FOR
AKADEMIKERE

/ "ROTATIONSUDFORDRING" MED HENSYN TIL BOLIGMASSEN. FLERE
BØRNEFAMILIER EFTERSPØRGER MODERNISEREDE BOLIGER ELLER
BYGGEGRUNDE TIL NYT HUS. (MANGE TOMME BOLIGER SKYLDES, AT
DER ER MANGE FERIEHUSE, SOM KUN ER BEBOET EN DEL AF ÅRET DELTIDSSKAGBOERE)

Kappelborg i Skagen
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STEDSBUNDNE POTENTIALER
Nedenfor præsenteres de fysiske, sociale og mentale kvaliteter, der er særlige for Skagen, som er en sammenfatning af blikket på
potentialerne set udefra.
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VELBEVARET BYGNINGSARV OG STÆRK BYIDENTITET

LEVENDE KULTURMILJØ OMKRING SKAGENSMALERNE
(foto: SKagen Museum)

GRENEN

DE GAMLE BUNKERS FRA 2. VERDENSKRIG

DE GAMLE PAKHUSE PÅ HAVNEN

GL. SKAGEN

DEN OVERVÆLDENDE HEDE OMKRING HELE BYEN

KYST PÅ BEGGE SIDER AF BYEN

131

VISION, LEVEREGEL OG
ANBEFALINGER FOR SKAGEN
LEVEREGEL 8: VI HAR SAT OS FOR, AT SKAGEN ER EN INTERNATIONAL KYSTBY
SKAGEN SOM INTERNATIONAL KYSTBY I DAG
Skagen er historisk set en af Danmarks mest attraktive kystbadebyer, og selvom der altid har været et blik også for de internationale
gæster kan der være en tendens til, at byen primært både indadtil og udadtil opfattes inden for en dansk turismesammenhæng. I
dag er Skagen en stolt turistdestination i Frederikshavn Kommune og en stolt destination i Danmark.
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SKAGEN SOM INTERNATIONAL KYSTBY I FREMTIDEN
Visionen er, at Skagen bliver en international kystby af høj kvalitet. Her skal et købedygtigt internationalt publikum opleve såvel
Skagens unikke kulturmiljø og naturlandskab som den nordiske levevis, madkultur og velfærd. Vision er også, at byen i en regional
kontekst bliver borgernes stolte ferieby, hvor byens turismesucces ikke blot er til glæde og gavn for skagboere og turisterhverv, men
bidrager som dynamo for hele regionens udvikling. I denne sammenhæng er det essientielt at der er en levende, aktiv erhvervshavn
for at bebeholde og udvikle turismepositionen.
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ANBEFALINGER TIL INDSATSER
AKTIVER GRENENS POTENTIALE

GØR TURISTERNES ANKOMST TIL EN GOD OPLEVELSE

Grenen er i dag et unikt naturlandskab, men som besøgende mødes
man af en slidt parkeringsplads, triste turistbutikker og en nedslidt ofte
lukket restaurant på en af Danmarks smukkest steder.

Ankomsten til Skagen bør gentænkes. Ved ankomst fra vejen til Skagen
skal oplevelsen og ankomsten til byen allerede ske ved Hulsig. Skagens
natur bør fremhæves, og der kan med fordel etableres bedre skiltning
og parkeringsforhold. Også ankomsten til Grenen bør gøres til en bedre
oplevelse.

•

•
•
•

Etabler et nyt ’Grenen Badehotel’ (eller anden ramme for
oplevelser og ophold på Grenen) i mikro-skala, men i unikke
omgivelser fx i samspil med en bygningsmæssig samt
programmæssig fornyelse af den eksisterende restaurant De to
Have.
Gør Grenen tilgængelig for forskellige målgrupper.
Forny parkeringsplads, småbebyggelser samt funktioner ved
Grenen, som i dag opleves slidte.
Gør ankomsten til Grenen til en positiv oplevelse, og skab
rammerne for, at der kan skabes forretningsmæssig basis for
servicefunktioner året rundt.

GØR SKAGEN TIL DANMARKS FØRSTE BILFRI KYSTBADEBY

•
•

SKAB OVERNATNINGSMULIGHEDER MED HØJ OPLEVELSESMÆSSIG
KVALITET
Naturen omkring Skagen er fantastisk, og det bør udnyttes i endnu
højere grad til nye unikke oplevelser for de mange besøgende til byen.
•

På de svenske skærgårdsøer er det en helt naturlig og praktisk
forudsætning for bosætning og turisme, at mange af øerne er helt bilfri.
Også i Alperne har man bilfrie byer, hvor gæster og turister må parkere
deres biler, før de bevæger sig over på færgen eller ind forbi byskiltet.
•
•
•

Etabler en midlertidig test af et bilfrit Skagen i dele af byen.
Etabler en eller flere centrale parkeringspladser eller huse, som
placeres på en måde, så de ikke skærmer for ankomstoplevelsen.
Skab andre tilgængelige transportformer for transport af baggage
mv. i de dele af byen, som er bilfri.

AKTIVER SÆRLIGE STEDER MED ARKITEKTUR I HØJ KVALITET

•

•
•
•
•
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Forny og genfortæl Skagens unikke bygningsarv.
Opgrader og aktiver de eksisterende fysiske strukturer tæt på kyst,
natur og havn.
Skab små steder i landskabet via arkitektoniske greb, der bevarer
naturen og samtidig giver nye muligheder for ophold og særlige
oplevelse i ét med naturen.
Aktiver og forstærk stederne enten via nye kommercielle
funktioner eller som rekreative rum for alle.

Etabler simple, men unikke overnatningsmuligheder helt tæt på
naturen.
Udnyt eksisterende funktionstømte bygninger og strukturer med
en attraktiv beliggenhed.

SKAB RAMMER OG KONCEPTER FOR UNIKKE NATUR- OG
LANDSKABSOPLEVELSER
Naturen omkring Skagen skal kunne opleves, og foranderligheden og
intensiteten over året iscenesættes. Dette har også været anbefalet i
forbindelse med Potentialeplanen for Skagen.
•

I Skagen er der mulighed for, at byens eksisterende unikke kulturmiljø
og omkringliggende naturlandskab fremhæves med arkitektur af høj
kvalitet.

Sørg for både at tænke på Skagen og Grenen som vigtige
ankomststeder.
Iscenesæt ankomsten langs Frederikshavnvej med fx mindre
kunstinstallationer, porte, eller lignende.

•

Synliggør, forbind og formidl de skjulte cykel-, vandreog løbestisystemer, som findes i byen og i det omgivne
naturlandskab.
Udnyt vinterlandskabet via koncepter som fx ’White January".

DE GODE EKSEMPLER ER...

SAAS FEE – ALPERNES BILFRI PERLE

TROLLSTIGPLATÅET

Den Schweiziske by Saas Fee har været en bilfri by siden vejen blev bygget i 1951
– dengang mest af praktiske grunde pga. bjergbyens smalle gader. I dag fragtes
gæsternes baggage rundt på små eldrevne golfbiler og efterlader den smukke by
fri fra larm og usikker trafik. Mange andre feriebyer er også holdt helt eller delvist
bilfrie med stor succes fx Venedig i Italien og den gamle bydel i Dubrovnik i Kroatien.
(Foto: Saas Fee)

Trollstigplatået i Norge er et af mange projekter langs de norske turistveje. En
udsigtsplatform af høj arkitektonisk kvalitet gør stedets særlige natur endnu mere
tilgængelig. Nyskabende arkitektur har sammen med en stor politisk satsning vist, at
man kan øge interessen for Norge som turistmål og samtidig skabe vækst i yderområder.
(Foto: Landezine)

HAMMERSHOLM HELLERISTNINGSFELT, BORNHOLM
Gennem en række små fysiske projekter på Bornholm har man formidlet både
landskab og de kulturhistoriske helleristninger. Samtidig giver platforme mv. mulighed
for at nyde landskabet og fungerer som gode destinationer for en gåtur i landskabet.
(Foto: Bjørn Pierri Enevoldsen)
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VISION, LEVEREGLER OG
ANBEFALINGER FOR SKAGEN
LEVEREGEL 9: VI HAR SAT OS FOR, AT HVERDAGSSKAGEN ER SKAGENS RYGGRAD
HVERDAGS-SKAGEN SOM RYGGRAD I DAG
De fleste kender Skagen som de smukke, gule huse nær kyst og havn, men for de fleste af dem, som bor i Skagen til daglig, er deres
hverdagsmiljøer slidte og kunne ligge i enhver anden by. Både fysisk, men også mentalt. Mange af de mennesker, som arbejder
og har virksomheder i byen, pendler ind og det kan være svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Der eksisterer i dag både fysiske,
økonomiske og mentale barrierer for, at børnefamilier, medarbejdere og virksomhedsejere tager springet og flytter til Skagen.
Omvendt er de fastboende en vigtig ressource for byen - både for at skabe liv og for at sikre arbejdskraft så byens erhvervsliv kan
fortsætte.
Samtidig har der eksisteret en stærk retorik om, at tilflyttende børnefamilier er Skagens fremtid, men for at få nok tilflytning skal de
mange velhavende og ressourcestærke seniorer, som vælger Skagen som stedet for deres otium, også påskønnes.
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GL. SKAGEN

GL. SKAGEN
HVERDAGSSKAGEN HVERDAGSSKAGEN

HVERDAGSSKAGEN HVERDAGSSKAGEN

FERIESKAGEN
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KATTEGAT
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HAVN

KATTEGAT

HVERDAGS-SKAGEN SOM RYGGRAD I FREMTIDEN
Visionen er, at hverdags-Skagen i langt højere grad gøres til det attraktive turist-Skagen, vi kender i dag. Hverdags-Skagen tilbyder
arbejdspladser og giver byen liv, som er det turisterne nyder godt af. Hverdags-Skagen skal tilbyde renoverede boligkvarterer,
tilgængelige kulturmiljøer og gode byfællesskaber for både gamle skagboere, sommerhus senior-borgerne, tilflyttende
børnefamilier og arbejdere. Derudover skal hverdags-Skagen byde velkommen til endnu flere ressourcestærke seniorer, der er med
til at få byen til at leve året rundt. Og de tilflyttede seniorer skal ses som en aktiv ressource for udviklingen af både hverdags- og
turist-Skagen.

SKAGERAK

GL. SKAGEN

HVERDAGSSKAGEN

FERIESKAGEN

KATTEGAT
HAVN
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ANBEFALINGER TIL INDSATSER
SKAB ATTRAKTIVE OG ØKONOMISKE BOLIGER FOR BYENS
MEDARBEJDERE
•

•
•
•

Skab mulighed for, at huse eller grunde kan omdannes eller
opdeles, så de kan bebos af flere familier, eller så grunde opdeles
i to. Således at dem, som arbejder i byens virksomheder, har
mulighed for – og ser det attraktivt – at købe bolig i Skagen.
Skab attraktive og billige lejeboliger, som virksomhedernes nye
medarbejdere kan flytte ind i forud for et eventuelt køb af egen
bolig.
Skab nye boligformer i og nær Skagen, fx boligfællesskaber eller
flergenerationsboliger.
Skab unikke og attraktive boliger, som kun er for helårsbeboelse
(og dermed holder prisen nede).

SKAB MILJØER FOR HELE FAMILIEN, OG TILTRÆK KVALIFICERET
ARBEJDSKRAFT GENNEM ET GODT BYFÆLLESSKAB
•
•
•

Arbejd for, at det ikke kun er én medarbejder, men hele familien
der kommer med til Skagen.
Skab et godt velkomstmiljø med mulighed for netværksdannelse
fra tilflytternes første dag.
Skab attraktive arbejdspladsmiljøer.

GIV BYENS BORGERE SÆRLIGE FORDELE
•

•

Giv byens borgere et borger-medlemskab til byens attraktioner,
så de har økonomiske og brugsmæssige fordele af at bo i en
turistbyfx billigere eller gratis medlemskab til en eventuel ny
havnesauna, havnebadeanstalt på stranden, gratis adgang til
museer, billigt kaffe-klippekort til de unge.
Skab andre unikke fordele for byens borgere, så de får økonomiske
og brugsmæssige fordele af at bo i en turistby.

GIV BYENS BORGERE GRUND TIL AT FØLE EJERSKAB OVER
SKAGENS UNIKKE NATUR OG KULTURMILJØER
•
•
•
•

Skab rum for midlertidige aktiviteter i de historiske bykvarterer,
som står tomme i vinterhalvåret, så byens børn, unge og ældre får
gavn af kvarterernes smukke og stemningsfulde miljøer.
Arbejd med kulturmiljøer og stedets atmosfære, så den også
kommer byens borgere til gavn.
Gør kyst- og naturkvaliteterne tilgængelige for også byens
borgere.
Træk kvaliteter fra den omkringliggende natur ind i
helårsboligkvartererne.

GIV TURISTERNE MULIGHED FOR AT TAGE DEL I SKAGBOERNES
HVERDAGSLIV
•
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Fasthold og udvikl Kappelborg som byens centrale plads og

•
•
•
•

mødested, også for de besøgende.
Giv turister mulighed for at overnatte og bo hos skauboerne.
Gør naturen synlig i de mere almindelige boligområder, så
oplevelsen af Skagen er nærværende selv her.
Skab og fortæl om nye ruter og forbindelser i byen, der kan være
med til at synliggøre hverdags-Skagen.
Udnyt deleøkonomiske platforme for udlejning af de lokales
sommerhus- og helårsboliger.

SKAB FLERE PUBLIKUMSORIENTEREDE AKTIVITETER PÅ HAVNEN
Havnen er Skagens smeltedigel, hvor kulturer mødes. Den har en stor
tiltrækning for både byens unge og ældre borgere - og turisterne udefra.
Nye publikumsorienterede aktiviteter skal skabes med blik for, at
havnens vigtigste kvalitet ligger i dens aktive erhvervshavn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etabler et beskyttet havnebad, der fx kan ligge i læ af en mole
og være tilgængeligt sommer og vinter og tilbyde nye måder at
bruge og opleve havet og havnen på.
Etabler en unik sauna i havnen til brug for både skagboere og
besøgende.
Skab aktiviteter og faciliteter, der tiltrækker og fastholder
lystbådesejlerne.
Etabler evt. en ny mole eller andet, som sikrer tilstrækkelig
kapacitet for (gæste-)lystbåde om sommeren.
Etabler lettilgængelig informationsplatform om havnen.
Skab overdækkede spisepladser med grill og loungeområder.
Skab gode muligheder for lystfiskeri og efterfølgende rensning af
fisk mv.
Opstil mobile grillkøkkener til udlån og udlejning (a la det man
har gjort i Køge Kyst).
Etabler en rambla eller promenade ved havnen.
Sørg fortsat for at turismetiltagene og erhverstiltag kan eksistere
side om side.

ARBEJD AKTIVT MED FRITIDSBORGERNE
Det er oplagt, at man begynder at arbejde aktivt med de borgere,
der opholder sig hele året eller i weekender og ferier i kommunen i
fritidshuse, og som på mange måder er med til at udvikle stedet og
fortælle gode historier derfra.
•
•
•

Skab seniorgrupper, der – i samarbejde med kommunen og andre
– kan skabe udvikling og gode initiativer.
Inviter seniorerne til at være professionelle frivillige formidlere af
Skagens kulturhistorie fx via frivillighedsuddannelser.
Gør byens seniorer til stolte værter og ambassadører for byen.

DE GODE EKSEMPLER ER...

RENOVERING AF RIDDERSBORGPARKEN, NAKSKOV

PRØVEBOLIGER PÅ ÆRØ

I Nakskov har renoveringen og omdannelsen af en nedslidt boligbebyggelse været
en kæmpe succes. Boligerne er omdannet til rækkehusbebyggelser, hvor inde og ude
væves sammen til en ny haveby. Muligheden for at bo i et renoveret og moderne
rækkehus i Nakskov har været meget attraktiv.

Ærø Kommune stiller et fuldt møbleret og udstyret hus med alle bekvemmeligheder til
rådighed for alle, som er nysgerrige efter at afprøve ølivet på Ærø.
(Foto: Visit Ærø)

AKTIVE FRITIDSBORGERE ER EN STOR RESSOURCE FOR LOKAL
UDVIKLING, ODSHERRED KOMMUNE

SENIORER SOM FRIVILLIGE KULTURFORMIDLERE - ENGLISH
HERITAGE

Odsherred Kommune har siden 2015 arbejdet på at styrke sommerhusejernes
tilhørsforhold til kommunen, da sommerhusejerne udgør en stor potentiel ressource
i forhold til dobbelt bosætning eller brug som anden bolig. Kommunens ønske er,
at sommerhusejerne med tiden vil tilbringe endnu flere dage i deres sommerhuse
på årsbasis, end de gør i dag, hvilket vil have en markant økonomisk betydning for
kommunen og dens udvikling generelt. Et af kommunens initiativer har været at
etablere SOL-rådet: Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.
(Foto: Odsherred Kommune)

I England har man en stolt tradition for at arbejde professionelt med frivillighed inden
for kulturarven. Hver dag hjælper hundredvis af mennesker – ikke mindst seniorer med at fortælle historien om England på slotte, herregåde og andre kulturhistoriske
steder i landet. I en dansk kontekst har museet og kommunen i Ringkjøbing-Skjern
startet FrivillighedsAkademiet, som uddanner kulturarvens frivillige.
(Foto: English Heritage)
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STRATEGISK VIGTIGE STEDER

ANKOMSTEN TIL BYEN
Om det er netop her, eller andre steder langs ankomstvejen at der fokuseres, er
ikke det vigtige med dette punkt. Det vigtige er at få iscenesat ankomsten, så
folk får en stærk oplevelse af at ankomme til Skagen, og noget at huske tilbage
på, og se frem til. Et symbol der markerer at nu starter Skagen-oplevelsen.
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GRENEN
Grundet de geografiske og landskabsmæssige omstændigheder er Grenen en
kæmpe magnet for turister til Skagen. Dette uden at der sker så meget andet!
Der må være et enormt potentiale i at gøre denne oplevelse endnu mere særlig,
uanset i hvilken retning der tænkes. (Foto: Marcus Meissner)

KRYDSTOGTKAJEN OG HAVNEN
Den særlige balance mellem havnens erhvervsliv og dens turismeaktiviteter skal
fortsat udvikles. I takt med at der kommer flere krydstogtskibe til byen, opstår
der nye bevægelser og forløb på havnen, som rummer et stort potentiale. (Foto:
Skagen Havn)
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5

ORGANISATION OG
ANBEFALINGER
FREMADRETTET

SKAB STRATEGISKE RAMMER FOR SAMSKABELSE!
For at et ambitiøst projekt som omstilling og tilpasning af Frederikshavn Kommunes tre hovedbyer skal lykkes, er det nødvendigt,
at der etableres en ‘rygradsorganisation’ i civilsamfundene for den fremtidige udvikling. Der kan med fordel arbejdes med tre lokale
organisationer for de tre byer, så det sikres, at der kommer den nødvendige lokale forankring. Rygradsorganisationerne skal sikre
fremdrift og skabe innovative muligheder for fællesskab omkring byernes fremtidige udvikling. Dette dels mellem forskellige parter
i byernes lokalsamfund, dels mellem byerne og Frederikshavn Kommune. En specialdesignet organisationsform for de tre byer er
den rygrad, der skal sikre, at målene bliver opfyldt og realiseret - og sikre, at lokale initiativer får den nødvendige støtte undervejs.
Det skal være let at modtage hjælp og støtte til lokale initiativer, der bidrager med at realisere potentialeplanen for de tre byer.
HANDLINGSSKABENDE BYLAUG
De lokale organisationer kan fx have karakter af lokale ’bylaug’ med tilhørende arbejdsgrupper, og har til formål at samle de
aktører, der allerede har deltaget og bidraget til formuleringen af potentialeplanen samt nye aktører på tværs af civilsamfund,
borgergrupper, kulturaktører, foreningsliv og erhverv. Formålet med de lokale rygradsorganisationer er, at sikre gode rammer
for, at Frederikshavn Kommune og byernes civilsamfund sammen kan realisere visionerne og levereglerne for de tre byer. Fokus
i organisationerne skal være handling og realisering af konkrete indsatser. Tænk dem således som en ‘handletank’, mere end
‘tænketank’. Det er essentielt, at der skabes en bred og hensigtsmæssig sammensætning af de aktører, som deltager i de lokale
‘by-laug’. Der kan desuden om muligt arbejdes med en art ‘ungdoms-bylaug’, som fx er forankret via de lokale skoler - og som sikrer,
at også byens unge deltager i byernes udvikling. Forvent at rygradsstrukturen kan og vil udvikle sig over tid, hvor de personer og
organisationer, der kan være med til at realisere, kobles til ‘by-lauget’ eller projektgruppen løbende.
UDVIKLINGEN SKAL DRIVES AF DET LOKALE ENGAGEMENT
Realiseringen af potentialeplanen skal drives af det lokale engagement - og de ildsjæle, som ønsker at udvikle og realisere lokale
projekter. Organisationerne bør derfor etableres, så der prioriteres i forhold til de konkrete visioner og leveregler for de tre byer. Og
med udganspunkt i de visioner og indsatser fra potentialeplanen, som møder størst begejstring i de enkelte lokalsamfund.
Det er vigtigt at der udpeges en lokal formand for hvert ‘by-laug’, som ønsker at samle byens kræfter i den fælles indsats for byens
udvikling - og som kan tage bred ejerskab for de tre visioner for den enkelte by. Herudover er det hensigtsmæssigt, at hver af de tre
‘by-laug’ tildeles en kommunal medarbejder, som kan bidrage til facilitering af mødeafholdelse, evt. referater og desuden agere
kontaktperson for ‘by-laugets’ henvendelser til kommunen. Den kommunale kontaktperson kan således være behjælpelig med at
støtte op om de lokalt drevne initiativer også mht. at guide by-lauget i forhold til nødvendige myndighedstilladelser, gældende
lovgivning med videre.
BRUG OMVERDEN PÅ FORSKELLIG VIS!
Vi har i Danmark en historisk tradition og kultur for at skabe lokal udvikling gennem fællesskaber, og vi har mange års erfaring med
at gå sammen om et fælles mål. Interessenter og borgere skal ikke ses som en ensartet gruppe, som skal inddrages i kommunens
planer, men som en mangfoldig gruppe af aktører, der løbende kan indtage forskellige roller. Efterhånden som de enkelte initiativer
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udvikles og skal realiseres, kan interessenter og borgere derfor skifte funktion: Fra at have en kvalificerende rolle som hverdagslivets
ekspert i en indledende fase, til at få en funktion som byens medudvikler, når der skal prioriteres og sættes en retning til at blive en
af byens medskabere, når initiativer skal sættes i gang og komme ud over stepperne. Denne differentierede tilgang til omverden
betyder, at der kommer mange flere resultater, og at alle føler, at de kan bidrage med mere.

DETTE SKAL SÆTTES I GANG, HVIS POTENTIALEPLANEN SKAL HAVE SUCCES
EN FOKUSERET INDSATS OG EN FASTHOLDELSE AF UDVIKLINGSRETNINGEN OVER EN LÆNGERE ÅRRÆKKE SKAL DER TIL!
Skal visionerne indfries og anbefalingerne til indsatser lykkes, må analyserne udmunde i klare mål og en klar fortælling, som alle
aktører kan samles om, og som alle indsatser kan rettes mod. Dette er en fortsat proces, som kræver en dedikeret indsats, hvor man
beslutter sig for at holde retningen over en årrække.
DER ER INGEN GENVEJE!
Der er rigtige mange gode eksempler på, at det kan lade sig gøre at skabe positiv udvikling og tilflytning til yderområder.
Erfaringerne viser dog, at det har krævet en fokuseret indsats og fastholdelse af udviklingsretningen over en længere årrække at
vende udviklingen de steder, hvor det er lykkedes.
ARBEJD MED HELE TIDEN AT ØGE OG HØJNE NIVEAUET AF UDVIKLINGSKAPACITET!
For at realisere de ambitiøse mål er det nødvendigt med høj udviklingskapacitet. Udviklingskapacitet er forstået som
udviklingsledelse, udviklingskultur, udviklingskompetencer, tid til udvikling og økonomi til udvikling – faktorer der skal være til
stede i kommunen og i lokalsamfundet for at en positiv udvikling kan lykkes!
SKAB EN FÆLLES DAGSORDEN OG FÆLLES MÅLESYSTEMER!
Et vigtigt instrument for at sikre, at udviklingen opnås, er, at der er en fælles dagsorden med et fælles mål, som alle er enige at
arbejdes med. Erfaringer fra blandt andet tilgangen omkring Collective Impact er, at det er vigtig også at formulere en fælles
forståelse af, hvornår man er nået i mål, så effekterne af indsatserne kan dokumenteres og fejres, når de er nået.
SKAB BRED ENIGHED POLITISK OG PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER!
Skal udviklingen lykkes, må mål og indsatser være forankret i en realistisk, stærk og langsigtet plan. Der må være bredt ejerskab til
potentialeplanen blandt alle centrale aktører i kommune, erhvervsliv og blandt borgere. Samtidig må planen kunne fastholdes af
politikere såvel som af embedsværket på tværs af forvaltninger og centre.
GØR UDVIKLINGSPROJEKTERNE TIL ET FÆLLESSKAB!
De lokale fællesskaber kan styrkes gennem samskabende tilgange til de enkelte udviklingsprojekter ved at løfte i flok og involvere
forskellige private og offentlige aktører i byerne.
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FASTHOLD OG UDVIKL ARBEJDSPLADSER!
I processen med potentialeplanen har arbejdet med at udvikle en fortsat platform for gode, langsigtede jobmuligheder i de tre
byer været en grundforudsætning. At der er arbejde er en forudsætning for tilflytning, men det er vigtigt også at have en kerne af
fungerende byliv med andre tilbud end job for at en højtuddannet finder det attraktivt at flytte fra de store byer og ud (fritidstilbud,
gode skoler og daginstitutioner, bymiljø, mv.). Dette er en indsats, det fortsat skal arbejdes med at få realiseret.

FYSISKE INDSATSOMRÅDER FOR AT POTENTIALEPLANEN KAN LYKKES
ØG STEDETS ATTRAKTIVITET!
Oplysning og brand-kampagner er ikke nok. Der skal handling bag ordene, når man fortæller om et steds potentialer – man skal
øge et steds attraktivitet for at få og vise sin succes. Det er derfor nødvendigt at udvælge en række indsatser, som kan skabe øget
attraktivitet og få skaffet finansiering og opbakning til at realisere dem.
STRATEGISKE ÅBNINGSTRÆK ER VIGTIGE
En brugbar metode til at øge attraktiviteten er at sætte nøgleaktiviteter i gang, som netop viser, at der foregår en positiv udvikling.
Metoden kan være med til at igangsætte og markere vedtagelsen af planen. Udpeg en række udvalgte nedslag for de tre byer, der
kan sætte udvikling og synergieffekter i gang, og start dette indenfor det første år. Husk at have et blik for, at åbningstrækket
skal have stor signalværdi og stor effekt for både borgere, virksomheder og turister.
FORTÆT BYMIDTERNE!
Skagen har på grund af fredningsreguleringer mv. allerede en klart defineret bymidte, der er tæt, og som fortsat fortættes. Derimod
er der i både Frederikshavn og Sæby en fortsat udfordring med, at der ikke er et klart defineret centrum og planer om udbygning
fremfor fortætning. Erfaringerne fra Norge og Sverige viser, at de steder, som er lykkedes med en positiv udvikling, har arbejdet
konsekvent med at gøre bykernerne mere tætte, kompakte og attraktive. En tæt og levende bymidte med forskellige funktioner
understøtter bylivet og skaber grundlag for social interaktion (Urban 2015).
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GODE EKSEMPLER TIL INSPIRATION
DET ÅBNE LAND SOM DOBBELT RESSOURCE, SKIVE, JAMMERBUGT OG RINGKØBINGSKJERN KOMMUNER
Tre kommunale jordfordelingsprojekter undersøger idéen om, at jordfordeling kan være nøglen til en bedre opfyldelse af de
mange hensyn og ønsker til indretningen af det åbne land. Projektet er kommet i stand som del af den Collective Impact-gruppe,
som Realdania har nedsat, der arbejder med det åbne land som ressource. CI-gruppen består af 12 parter på tværs af landbrugsog skovbrugserhverv, grønne organisationer, øvrige brugere af det åbne land samt kommuner. Derudover er der en politisk
følgegruppe. Collective Impact-parterne har enstemmigt peget på jordfordeling som et velkendt redskab, der gennem fremsynet
brug kan håndtere arealanvendelsen på nye måder, som ikke gensidigt udelukker interesser og formål. Parterne ønsker at
dokumentere de samfundsmæssige gevinster, som fremsynet brug af jordfordeling kan indfri i konkrete lokalområder. Ambitionen
er at inspirere til multifunktionel jordfordeling i hele landet.
I Jammerbugt arbejder man med, at de landmænd, der i dag er i et stort klitområde, og som fortsat ønsker at dyrke jorden, tilbydes
andre arealer uden for klitområdet – arealer som ideelt set både vil ligge tættere på bedriften og være af bedre dyrkningsværdi.
Samtidigt søges ejere til arealerne inde i klitområdet, som ønsker at dyrke dem naturnært. Det hele foregår frivilligt og i respekt
for den enkelte landmands ønsker. I Skive arbejder man med idéen om, at inddrage jord fra de marker, der grænser op til byens
parcelhuse, så husene kan få en større baghave. Større matrikler kan nemlig være et redskab til at tiltrække nye familier, mens
landmændene kan få andre, mere attraktive arealer andre steder.

SAMLING OG SAMMENHOLD, HJØRRING KOMMUNE
Hvordan sætter man som kommune en positiv udvikling i gang et sted, hvor der ikke sker så meget? Hvordan kan man arbejde med
at skabe positiv udvikling og fællesskab på tværs? Siden 2011 har Hjørring Kommune i tæt samarbejde med borgerne arbejdet på
seks konkrete initiativer for at skabe nye lokale fællesskaber i de byer, hvor der er en skole, der er lukket. På et mere konkret niveau
har kommunen i hvert enkelt projekt været sparringspartner for de enkelte landsbyforeninger i deres arbejde med at udarbejde
planer og skaffe ressourcer til lige netop deres nye samlingssted. I metodeevalueringen af projektet bliver der peget på seks gode
erfaringer fra projektet, som andre kommuner kan lære af:
1) Erfaringen fra Samling og Sammenhold er, at borgerne skal være med i processen fra starten, for når det er et borgerrettet
projekt, giver det ikke mening, at borgerne først bliver inddraget senere i processen. Borgerne skal ses som samarbejdspartnere i de
udviklingsprojekter, der griber ind i deres hverdagsliv og den fysiske infrastruktur, som danner rammerne for deres hverdagsliv.
2) Ærlighed, respekt og lydhørhed skal være centrale dele af samarbejdet med borgerne.
3) Der skal bruges tid på samarbejdet med borgerne.
4) De forskellige perspektiver, hhv. kommune og borgere har angående udvikling af deres område, skal italesættes.
5) Inden et projekt går i gang er det vigtigt, at der afstemmes forventninger borgere og kommune imellem. Arbejdsfordelingen skal
være klar, og det skal tydeliggøres for borgerne, hvad der forventes af dem.
6) Silotænkningen i kommunens administration skal forsøges nedbrudt.
Den væsentligste lære fra Samling og Sammenhold til samarbejdet med borgerne i udviklingsprojekter er, at der skal skabes tillid
mellem borgerne og kommunen, og at dette sker bedst ved at være ærlig overfor borgerne, og ved at bruge den tid der skal til for at
få samarbejdet til at fungere.
Kilde: Gunvor Riber Larsen, AD:MT, AAU, Samling og Sammenhold, Analysenotat (2015)
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1.

2.

3.
4.

5.

Gerhard Johansen
Center for Teknik og Miljø

Fagcenterets bemærkninger

ad 1) Det ansøgte nybyggeri overholder de
restriktive krav i lokalplanen til nybyggeri og
tager hensyn til ældre byggeskik i Skagen.
at der ikke kan accepteres, at der gives de
Bemærkningen vurderes derfor mindre
nævnte dispensationer, da lokalplanens formål
væsentlig.
ikke overholdes, for at beskytte kulturmiljøet, at ad 2) Det ansøgte nybyggeri holdes i gammel
sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet.
Skagen stil i form af et villa-byggeri og den
At sikre, at eksisterende og ny bebyggelse,
byggestil tager proportionsmæssigt ikke
fremtræder i harmoni med hinanden og den
hensyn til det bevaringsværdige længehus.
bymæssige karakter.
Fagcenteret er derved enige i indsigelsen.
At sikre, at bevaringsværdige huse ikke nedrives
Men, den 31-03-2016 traf Natur- og
eller ombygges uden Byrådets tilladelse.
Miljøklagenævnet en afgørelse i en sag på
Der er i en mellemliggende periode udskiftet
Østerbyvej 40, med en sammenlignelig
vinduer og døre ”uden tilladelse” og at de
lokalplan, hvor de fastslog, at
vinduer og døre ikke overholder lokalplanens
lokalplansbestemmelsen i § 7.6 var for
krav.
upræcis og uklar til, at den kunne håndhæves
For nybyggeriet kan der ikke accepteres en
som en bindende bestemmelse.
overskridelse af det bebyggede areal, da vi har at
På den baggrund har fagcenteret vurderet, at
gøre med et stort bygningsvolumen.
vi ikke kan håndhæve den del af lokalplanen.
ad 3) Bygherren har ansøgt og fået tilladelse fra
kommunen (Byrådet) om, at måtte renovere
den bevaringsværdige bygning og foretage en
indvendig ombygning. De enkelte udvendige
ændringer/tilrettelser har ikke fået bygningen
til at ændre karakter eller udtryk og er
vurderet for ikke væsentlige.
Dog med undtagelse af et smalt vindue som er
blevet tilmuret, hvor til der nu søges om
dispensation for tilmuringen.
Bemærkningen vurderes derfor mindre
væsentlig.
ad 4) Ved tilsyn på ejendommen er det konstateret,
at der ved renoveringen ikke er isat nye
vinduer, men istandsat og malet de
eksisterende. På gavlen, hvor den tidligere
mellembygning har været placeret, er der isat
en ny dør i en stil som vurderes til at passe ind
med de øvrige vinduer og døre.
Bemærkningen vurderes til ikke at være særlig
konkret og vurderet mindre væsentlig.
ad 5) Se svar under punkt ad 2).
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6. For nybyggeriets kviste mod øst henvises til §
9.47 omkring kviste med henvisning til BR10 kap.
2 Bebyggelsesregulerende bestemmelser, stk. 2
om at, vinduer, altaner og lignende ikke giver
væsentlige indbliksgener, i forhold til anden
bebyggelse på samme grund og på nabogrunde.
7. For nybyggeriets skorsten henvises til § 9.56,
hvor skorstene skal stå i tagryggen og placeres
harmonisk…
8. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i
Skagen og Raabjerg sogne, fastholder det ønske
om, at være inddraget i processen på et tidligere
tidspunkt, de mange ændringer i det
bevaringsværdige hus in mente.

ad 6) § 9.47 gælder for bevaringsværdige bygninger
og ikke nybyggeri. BR10 er ikke længere
gældende, så der antages at der menes de
samme bestemmelser i BR15. Det er dog ikke
lykkedes at finde formuleringen i hverken
BR10 eller BR15.
De ansøgte kviste mod øst vurderes dog til at
overholde lokalplanens bestemmelser.
Nærmeste skel mod en sti og bagved er
placeret et byggeri terrænmæssigt højt
placeret i forhold til det ansøgte.
Der vurderes, at der ikke er risiko for
indbliksgener mod nærmeste nabo. Desuden
er nærmeste nabo ikke kommet med
indsigelser til sagen.
Bemærkningen vurderes mindre væsentlig.
ad 7) § 9.56 gælder for bevaringsværdige bygninger
og ikke for nybyggeri. Bemærkningen vurderes
som mindre væsentlig.
ad 8) Bemærkningen vurderes mindre væsentlig i
forhold til den konkrete høring.

Indsigelse fra Hanne og Torben Nielsen, Lodsvej 5,
9900 Skagen.

9. De fremsendte facadetegninger viser tydeligt,
at nybyggeriets facadehøjde og bygningsbredde
langt overskrider det traditionelle længehus, og
hermed det tilbagestående, bevaringsværdige
hus på grunden. En slankere bygningskrop på
nybyggeriet vil bedre svare til den bevarede.
10. Det vil medvirke til at overholde den krævede
skelafstand på 250 cm mod stien langs
østskellet.
11. Samtidig kan en reduceret facadehøjde bringe
gesims og tagrende ned i normal højde, så den
ikke tilladte trempelkonstruktion som anes på
gavltegningerne undgås.
12. Ifølge BBR dækker det bevarede hus 66 m² og
det nedbrudte anneks 63 m², i alt 139 m²,
ganske svarende til den tilladte bebyggelse på
140 m², udregnet som 20% af grundarealet på
712 m². Et areal som også må kunne overholdes
sammen med nybygningen.
13. Der må skulle gives dispensation fra forbuddet
mod to beboelseshuse på samme grund.

ad 9) Se svar under punkt ad 2).
ad 10) I henhold til lokalplanens § 7.8:
Bygninger skal placeres mindst 2,5 m fra skel.
Facadebebyggelse må placeres nærmere
vejskel end 2,5 m.
Det ansøgte nybyggeri placeres med det
nordligste bygningshjørne 1,0 m fra skel mod
vej/sti. Der er søgt en placering så langt
fremme på grunden som muligt, for at skabe
et bedre indblik til den bevaringsværdige
bygning. En placering helt i vejskel ville være
atypisk i forhold til de nærmeste ejendomme.
Afstanden vurderes, at svare til lokalplanens
formål med at tilgodese den bevaringsværdige
bygning.
Bemærkningen vurderes til at være mindre
væsentlig.
ad 11) Der er ingen bestemmelse for nybyggeri i
lokalplanen, som hindrer etableringen af
trempler. På det ansøgte er der ingen trempel.
Bemærkningen vurderes til at være mindre
væsentlig.
ad 12) I BBR manglede der indberetning af 7 m²
mellembygning mellem anneks og bolig.
Der var dog kun meddelt tilladelse til 2 m².
Byggeriet overskred dengang det bebyggede
arealfor ejendommen med ca. 6 m² før
nedrivningen, hvilket svarer til 20,4%.
Overskridelsen vurderes dog til ikke at være
væsentlig i forhold til en ny overskridelse af
det bebyggede areal.

Side3/3

ad 13) Den bevaringsværdige bygning har ændret
status til anneks, idet køkken er placeret i det
ansøgte nybyggeri. Der er derfor kun én bolig
på ejendommen.
Bemærkningen vurderes mindre væsentlig.
Indsigelse fra Hans Peder Carlsen von Undall,
Lodsvej 6, 9900 Skagen.

14. Det oprindelige hus på Krøyersvej 11 er fra
1800 tallet og med til at understrege det
særlige miljø, der er i området. Huset er
bevaringsværdigt. Dette bør der/må der tages
yderligere hensyn til ved en eventuel ny
tilbygning.
15. Allerhelst ville jeg ønske, at der ikke blev bygget
et nyt hus på den plads, hvor det nedrevne hus
lå.
16. Hvis der skal bygges nyt, vil jeg bede
Frederikshavn Kommune om at sikre, at
bebyggelsesprocenten samt eventuel ny
hushøjde ikke bliver højere end det oprindelige
bevaringsværdige hus.
17. Og jeg henstiller til, at byggemyndighederne vil
tage hensyn til dette af arkitektoniske og
æstetiske hensyn til de omkringliggende lave,
gamle oprindelige huse samt sikre, at
lokalplanens intentioner overholdes strikt.

ad 14) Se svar under punkt ad 2).
ad 15) Bemærkningen vurderes ikke væsentlig.
ad 16) Bebyggelsesprocenten og hushøjden for det
ansøgte nybyggeri overholder kravene i
lokalplanen.
Bemærkningen vurderes mindre væsentlig.
ad 17) Se svar under punkt ad 2).

Indsigelse fra Henrik Schwartz, Lodsvej 10, 9900
Skagen.

18. Det planlagte byggeri er i direkte modstrid med
ad 18) Se svar under punkt ad 2).
lokalplanen jævnfør nedenstående:
ad 19) Se svar under punkt ad 2).
Pkt. 1.1 Lokalplanens formål er (i uddrag):
- At beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og
æstetik i bymiljøet.
- At sikre, at eksisterende og ny bebyggelse
fremtræder i harmoni med hinanden og
den bymæssige karakter.
19.Pkt. 7.6 Om- og tilbygninger samt nyt byggeri
omkring bevaringsværdig bebyggelse og fredede
bygninger skal indordne sig under disse
bygningers proportioner og byggestil således, at
den samlede bebyggelse fremstår som en
helhed.
Ud fra de tilsendte tegninger er det tydeligt, at
det planlagte byggeri i den grad ”stikker af” fra
de omkringliggende ejendomme med hensyn til
højde og byggestil. Tilbygningen fremstår som et
fremmed element i den gamle, lave bebyggelse
og fremtræder bastant og uharmonisk med et
meget dominerende gavlparti ud mod
Krøyersvej.

Frederikshavn Kommune,
Center for Teknik og Miljø,
Rådhuset,
9900 Frederikshavn

Skagen den 29. september 2016

Naboorientering – Krøyers vej 11, matr. Nr. 25, Skagen Bygrunde, -BYG-2015-00371.
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne modtog den 1. september 2016
ovennævnte naboorientering. Vi gjorde i mail af 29. april 2016 opmærksom på, at vi ikke var blevet
orienteret om det forestående nybyggeri samt ombygning og renovering af den bevaringsværdige ejendom,
nedrivninger m.m.
Svar mail af 12. maj 2016 gøres der opmærksom på, at tilladelsen til den bevaringsværdige af projektet er
givet, da det ikke strider mod den gældende bevarende lokalplan SKA. 242. B for et Boligområde i Vesterby.
For den bevaringsværdige bygning var situationen på dette tidlige tidspunkt imidlertid en anden. Derom
senere.
Vi er i nok det ældste bebyggede kvarter i Skagen, den ældste del af Vesterby. Hertil flyttede man
bebyggelsen fra området omkring Den Tilsandede Kirke efter sandflugtens hærgen omkring 1800. De lave
huse i bindingsværk og strandingstømmer og de lidt større avlsgårde, Fredensklit, Den blaa Gaard og som
den allersidste , den velbevarede Raabjerggaard på Krøyers vej. Avlsbrug var en nødvendighed for at
overleve når stormen hærgede og alligevel ikke gav nok i form af strandinger og redninger.
Lokalplanen siger, som et af de væsentligste formål:
•

•

At beskytte kulturmiljøet, at sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet,
• At sikre, at eksisterende og ny bebyggelse, fremtræder i harmoni med hinanden og den
bymæssige karakter, og nok så vigtigt
At sikre, at bevaringsværdige huse ikke nedrives eller ombygges uden Byrådets tilladelse.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne, kan ikke acceptere, at der gives
de nævnte dispensationer, dels med baggrund i ovenstående og dels i nedenfor nævnte bemærkninger.
Det bevaringsværdige hus.
Vi må antage, at den i mail af 12. maj 2016 omtalte meddelte byggetilladelse, er givet på baggrund af
tegningsmaterialet dateret løbende fra 09.02. 2016, 23.02.2016 hvor det halve vindue er markeret som
tilmuret ”, men hvor der ikke findes en indadgående dør yderst til venstre, 11.05.2016 her har vi så døren
yderst til venstre, men først i ansøgningen om dispensation for til muring af det halv vindue fortæller man
om det nye dørhul. Der er således siden 09.02.2016 sket ændringer i det bevaringsværdige hus som vi
burde være orienteret om via en naboorientering. Allerede på dette tidlige tidspunkt i projektet var det
halve vindue markeret tilmuret.
Der er således ikke tale om dispensation til tilmuring af det halve vindue Tilsynet opdagede tilmuret ved syn
på pladsen de 19. august 2016, men derimod er der tale om lovliggørelse af tilmuret vindue og nyt dørhul
etableret i facade mod nord på det bevaringsværdige hus, og det betyder således, at svaret på min
henvendelse af 29. april 2016, - 12. maj 2016, ikke er korrekt.
Om vinduer og døre i øvrigt henviser vi til tidligere mail af 17. august 2016, hvor vi bl.a. påpeger den
uoverensstemmelse der er mellem de fremlagte tegninger, som såvel Frederikshavn Kommune som vi, som
høringsberettigede, skal tage stilling til.

At man måske i en mellemliggende periode har udskiftet vinduer og døre ”uden tilladelse” betyder ikke at
man ved en renovering som denne blot fortsætter med de vinduer og døre, der ikke overholder
lokalplanens krav og ikke mindst, som her, slet ikke fremgår af projektmaterialet.
Det strider ganske åbenlyst mod de udtalelser der ligger i sagen fra Center for Teknik og Miljø.
At man fra Frederikshavn Kommunes side ”sagsbehandler på stedet” betyder i virkeligheden at man
fratager retten til indsigelse fra de indsigelsesberettigede.
Nybyggeriet eller ”Villaen” som det hedder i lokalplanen.
Som nævnt indledningsvis, kan vi i By og Land i Skagen ikke acceptere en overskridelse af det bebyggede
areal. Den projekterede nye bygning opfylder kravene i lokalplanen til højde: 7,11 må være 7,50 og kvistene
andel af tagfladen, 1/3 af 11,60 eller 3,86 – her har vi 3,90.
Overskridelse af bebygget areal er på 0.9% i forhold til den bygning, der ønskes erstattet med et nyt.
Det betyder i virkeligheden at vi har at gøre med et ganske stort bygningsvolumen, som absolut ikke bliver
mindre de dominerende detaljer in mente. Det bevaringsværdige hus har en højde til kip på ca. 400 cm - til
sammenligning har det nye 700 cm – eller en hel etage mere. Det er en ganske betænkelig højde i et
kvarter hovedsagelig bestående af lave længehuse uden udhæng.
Det nye hus opfylder kravene i lokalplanen og der er ikke tale om en tilbygning, men en ny bygning
Det eksisterende bevaringsværdige hus er udført med en indvendig rumhøjde ved ydervæggene på under 2m,
hvorfor en ny bygning ikke kan indordne sig under denne højde.
Det nye hus er udført med indvendig rumhøjde i stueetage på 2.38m og en taghældning på 48 gr. uden
trempelkonstruktion, så det opfylder lovkrav – heraf fremkommer højde til kip, der er i overensstemmelse
gældende lokalplan.
9.47 Kviste som en kommentar til dette punkt, dette kap. Fra BR. 10, Kap. Bebyggelsesregulerende
bestemmelser, stk.2, vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige indbliksgener, i forhold til anden
bebyggelse på samme grund og på nabogrund.
Denne bestemmelse er ganske svær at overholde de viste kviste mod øst!
Indbliksgener er minimale til nabo mod øst – Lodsvej 9, hvis grund der er placeret 2.0m højere og
sammenholdt med en adskillende sti med en bredde på 2.5-5.0 m – er der 9-12 m imellem kviste mød øst og
nabobygning.
Det skal i øvrigt bemærkes at der ikke er nogen indsigelse fra naboer, Lodsvej 9 og 12 og Krøyersvej 9!!
9.56 ….Skorstene skal stå i tagryggen og placeres harmonisk –
Skorsten kan udføres centreret over tagryggen ved at trække den i loftrummet over trappen.
Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne, fastholder det ønske om, at være
inddraget i processen på et tidligere tidspunkt, de mange ændringer i det bevaringsværdige hus in mente.
Med venlig hilsen, på vegne By og Land i Skagen
Poul Nedergaard Jensen, arkitekt
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Det nye hus indordner sig under traditionel lokal byggestil med hensyn til proportioner, detaljer, kvist og
altanelementer – bygningshøjden er fremkommet ved en indvendig rumhøjde på 2.38m og en
tagkonstruktion på 48 gr. uden trempel opbygning – dette er i overensstemmelse med gældende lokalplan.
Bygningens afstand til sti er 1.9 – 2.o m, kun det nordøstlige hjørne er med afstand 1 m. pga. af skrå
stiafskæring med grunden. Det skal bemærkes at stibredden er 2.5 – 5.0 m og afstanden til naboskel herved
bliver betragteligt over 2,5 m
Der er anvendt forkerte arealangivelse af eksisterende bygninger – eksisterende bebygget areal er 21.5% af
grundarealet – nyt bebygget areal er 22.4% af grundarealet.
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Byggesag Krøyersvej 11, 9990 Skagen
Data:
Huset Krøyersvej 11 og brevskriveren:
Jeg er ejer af Lodsvej 6, der har været i min families eje siden midt 1800. Huset blev købt af min
tipolderfader Just Nielsen. Min oldefar P.K. Nielsen har bygget huset om, som det er nu.
Jeg bor ikke i Skagen nu – Jeg er pensionist, hvilket betyder, jeg er ca. et halvt år i Skagen om året.
Jeg begyndte mit liv i Skagen og har haft mine første skoleår på Kappelborg skolen.
Min mormoder og siden min moder har i min levetid beboet Lodsvej 6 (6A og 6B).
Igennem mit voksne liv har jeg besøgt henholdsvis min mormoder og moder.
Jeg har altså levet en stor del af min tid i Skagen.
I min barndom kom jeg i huset på Krøyersvej 11. Den gang boede der 2 familier i huset Det var
den gang, at Lodsvej gik op til havet. Den gang var Lodsvej en befærdet vej. Jeg kan huske, at der
kørte lastvogn fra havet ned af Lodsvej.
For ca. 25 år siden solgte Skagens Kommune en del af Lodsvej således, den tidligere ejer på
Krøyersvej 11 kunne bygge det nu nedrevne hus, der trods naboindsigelser fik ”dispensation” på
højden.
Skagens Sjæl og området mellem Lodsvej og Krøyersvej:
Skagen lever af fiskeri med dertil hørende servicevirksomheder, og ikke mindst turisme og dertil
hørende servicevirksomheder.
Området mellem Krøyersvej og Lodsvej er et område, der tiltrækker en stor del af de mange
gæster, der kommer til byen. Når man bor i området er man hyppigt ”guide” , idet f.eks.
• mange gæster vil vide, om det var her Krøyer malede.
• hvad er årsagen til, at der er hvide striber på tagene
• hvad er årsagen til, de mange skibe, der ligger på reden
• og meget andet.
Der guides ( jeg tror fra turistforeningen) i området, hvor man nyder det oprindelige miljø, der i
området mellem Krøyersvej og Lodsvej.
Altså området er en sted turisterne kommer meget og de nyder det oprindelige, attraktive miljø,
der er i områder.
Det oprindelige hus på Krøyersvej 11 er også fra 1800 tallet og med til understrege det særlige
miljø, der er i området. Huset er bevaringværdigt. Dette bør der/ må tages yderligere hensyn til ved
evt. ny tilbygning.
Konklusion:
Allerhelst ville jeg ønske, at der ikke blev bygget et nyt hus på den plads, hvor det nedrevne hus lå.
Hvis der skal bygges nyt, VIL jeg BEDE Frederikshavns kommune om at sikre, at lokalplan og

bebyggelses % samt, at evt. ny hushøjde ikke bliver højere end det oprindelige bevaringsværdige
hus.
Det lader sig ikke gøre at opføre et nyt hus med samme højde som det eksisterende lave
bevaringsværdige hus, der med en indvendig rumhøjde ved ydervæggene på under 2 m ikke
opfylder krav i byggeloven.
Det er i øvrigt iht. Lokalplanen, ikke et krav at nybyggeri skal være lavere end det eksisterende –
det er kun gældende ved tilbygning.
Jeg vil fraråde, at huset får påklistret altaner i metal.
Ny altan overholder krav iht. Gældende lokalplan med hensyn til størrelsen og materiale
Og jeg henstiller til, at byggemyndighederne vil tage hensyn til dette af arkitektoniske og æstetiske
hensyn til de omkringliggende lave, gamle oprindelige huse samt sikre, at lokalplanens intentioner
overholdes ret strikt.
Jeg vil henlede opmærksomheden på, at der i området har været 2 byggesager, hvor der på grund af
indsigelser fra lokalsamfundet måtte ske ændringstilpasninger under byggefasen.
Aktindsigt:
Jeg beder om aktindsigt i byggesagen.
Bekræft venligst modtagelse at dette brev.
Med venlig hilsen
Hans Peder Carlsen von Undall
Lodsvej 6
9990 Skagen
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Gerhard Johansen
Fra: hsc@sdc.dk
Sendt: 2. september 2016 08:41
Til: Internetpost Teknisk forvaltning
Emne: Indsigelse mod nybyggeri, BYG-2016-00371
Frederikshavn Kommune
Teknisk forvaltning
Jeg vil hermed på det kraftigste gøre indsigelse mod det planlagte byggeri på
ejendommen Krøyersvej 11, matr. nr. 25 Skagen Bygrunde, byggesag nr. BYG-2016-00371.
Det planlagte byggeri er i direkte modstrid med lokalplanen jvf nedenstående:
Pkt. 1.1 Lokalplanens formål er(i uddrag):
...
-at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet.
-at sikre, at eksisterende og ny bebyggelse fremtræder i harmoni med hinanden og den bymæssige karakter.
...
Pkt. 7.6 Om- og tilbygninger samt nyt byggeri omkring bevaringsværdig bebyggelse og fredede bygninger
skal indordne sig under disse bygningers proportioner og byggestil således, at den samlede bebyggelse
fremstår som en helhed.
Ud fra de tilsendte tegninger er det tydeligt, at det planlagte byggeri i den grad "stikker af" fra de
omkringliggende ejendomme med hensyn til højde og byggestil. Tilbygningen fremstår som et fremmed
element i den gamle, lave bebyggelse og fremtræder bastant og uharmonisk med et meget dominerende
gavlparti ud mod Krøyersvej.

Det nye hus indordner sig under traditionel byggestil for et Skagenshus med proportioner, detaljer, kvist og
altanelementer – bygningshøjden er fremkommet ved en indvendig rumhøjde på 2.38m og en
tagkonstruktion på 48 gr. uden trempel opbygning – dette er i overensstemmelse med gældende lokalplan.
Altaner, franske altaner og kviste vil give betydelige indsigtsgener for alle de omkringliggende ejendomme
360 grader rundt, ikke mindst på grund af den betydelige højde på huset.
Altanen er placeret på gavl mod syd og orienteret mod havet og indbliksgener til nabo mod øst, Lodsvej 9,
er minimal pga. dennes placering ca 2 m over Krøyersvej 11.

Det skal i øvrigt bemærkes at der ikke er nogen indsigelse fra naboer, Lodsvej 9 og 12 og Krøyersvej 9
At enkelte andre ejendomme i Vesterby tidligere er blevet opført i uoverensstemmelse med hensigterne i
lokalplanen
bør ikke kunne tjene til præcedens for yderligere skæmmende byggeri, men snarere tjene som skræmmende
eksempler på,hvordan det ikke skal gøres. – Enig, derfor er nærværende projekt udført iht. lokal byggestil
indenfor rammerne i lokalplanen
Året rundt kommer der rigtig mange udenbys besøgende i Vesterby. Jeg har haft lejlighed til at tale med
mange af dem,og fælles for dem er deres forundring over de enkelte nye huse, som ikke er indpasset i det
eksisterende gamle byggeri - det kan jo godt lade sig gøre at bygge nyt i gammel stil.
Ud fra disse præmisser vil jeg på det kraftigste protestere mod det planlagte byggeri.
For god ordens skyld vil jeg bede jer give mig bekræftelse på modtagelse af nærværende mail.
Med venlig hilsen

Henrik Schwartz
Lodsvej 10
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Frederikshavns kommune
Teknisk Forvaltning

Aarhus, den 22. oktober 2016
Svar vedr. naboorientering for nyt enfamiliehus Krøyersvej 11.
Med henvisining til vores indlæg i høringsperioden af 28.06.16, samt seneste skrivelse af 10.10.16, til Frederikshavns
Kommune (vedhæftet nærværende skrivelse), skal vi herved i dyb respekt for Skagen og den bevarende lokalplan for
Vesterby, kommentere på de indsendte naboindsigelser.
Foreningen For Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne – gør indsigelse imod, at de ikke er
blevet inddraget på et tidligere tidspunkt, hvilket vi kun kan beklage, men det er et forhold mellem Teknisk Forvaltning og
Foreningen, da der foreligger en byggetilladelse til renovering af den bevaringsværdige bygning.
Ansøgeren har dog allerede foregrebet dette problem ved at oplyse, at det tilmurede vindue vil blive genetableret.
Dernæst henviser Foreningen til Lokalplanen, hvis væsentligste formål er:
•
At beskytte kulturmiljøet, at sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet,
•
At sikre, at eksisterende og ny bebyggelse, fremtræder i harmoni med hinanden, og den bymæssige karakter,
og nok så vigtigt
•
At sikre at bevaringsværdige huse ikke nedrives eller ombygges uden Byrådets tilladelse.
Igen vi kan kun beklage at Foreningen ikke er blevet inddraget på et tidligere tidspunkt, i forhold til renoveringen af den
eksisterende bygningen, da vi helt sikkert har de samme ambitioner.
Havde vi indledningsvis haft en dialog med Foreningen, kunne vi også have haft mulighed for at redegøre for at vi ønsker
at friholde den eksisterende fredede bygning, som den oprindelig har taget sig ud mod havet, hvorfor vi ønskede at
nedrive den anmassende tilbygning der med 35 m2 høj kælder og 63 m2 ”stueplan” samt 7 m2 mellembygning indeholdt
105 m2 beboelse. Derudover er der nedrevet 12 m2 gæstehus indrettet med senge, men i BBR benævnt som udhus,
samt en omvendt båd der også tjente til overnatning, samt et udhus.
Vedhæftet denne skrivelse, har vi på BBR-meddelelsen indregnet mellembygningen mellem eks. bygning, og
tilbygningen, samt de 12 m2 anneks, hvorefter overskridelsen kun andrager 0,27 %.
Foreningen gennemgår dernæst ”villaen” og fremhæver, at i henhold til lokalplanen må højden være 7,5 meter, hvor
forslaget er 39 cm lavere, samt kvistenes længde, er overskredet med fire centimeter.
Dernæst kommenterer Foreningen kvistene og evt. indbliksgener, hvilket naboerne ikke har gjort indsigelse imod,
specielt naboen Lodsvej 9, ligger på et højere plateau end Krøyersvej 11, så forholdet er omvendt.
Indledningsvis henviser Foreningen Vesterby til punkter i den bevarende lokalplan, hvori vi har fremhævet, at Foreningen
ønsker at sikre æstetik i bymiljøet, samt at ny bebyggelse fremtræder i harmoni med den eksisterende bebyggelse og
den bymæssige karakter. Den nye bygning opfylder alle krav i den bevarende lokalplan på nær 0,27%, i forhold til den
nedrevne eksisterende bebyggelse!
Foreningen slutter af med igen at beklage, at de ikke har været inddraget i processen, det bevaringsværdige hus in
mente – hvilket vi også beklager, da vi har arbejdet ud fra de bedste intentioner.
Vi tror at Foreningen ville have delt de mange positive tilkendegivelser, som håndværkerne og bygherren møder hver
dag, nu hvor den bevaringsværdige bygning fremtræder uden denne på/ tilbygning, som er nedrevet, men også hensynet
til at det vi bygger i dag også skal have en bo kvalitet, der er værd at værne om mange år frem.

Billedet herunder viser med al tydelighed, hvordan det så ud før nedrivning:

Derudover er der kun kommet tre indsigelser, fra henholdsvis Lodsvej 5, 6 og 10, hvilket vi efterfølgende vil kommentere.

Lodsvej 5
Indsigelsen går på at nybygningens facadehøjde og bygningsbredde overskrider det traditionelle eksisterende længehus
- dette er ikke krævet i den bevarende lokalplan.
Dernæst henviser man til den krævede skelafstand på 250 cm til stien, hvilket ikke er krævet i henhold til
sagsbehandlingen.
Indsigeren mener, at det tilladte boligareal på den aktuelle grund på 250 m2 må være absolut rimeligt, hvilket ikke giver
mening.
Lodsvej 6
Henviser til en evt. ny tilbygning / ny bygning på den plads, hvor det nedrevne hus lå, ikke bliver højere end det
bevaringsværdige hus.
Der henvises til at lokalplanen overholdes, samt at der ikke påklistres altaner i metal.
Det viste projekt overholder kravene i lokalplanen, bortset fra en overskridelse på 0,27%, i forhold til den nedrevne
bebyggelse.
Lodsvej 10
Indsigeren henviser lokalplanens formål, ved at sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet, samt at ny bebyggelse fremtræder i
harmoni med hinanden og den bymæssige bebyggelse – netop derfor er bygningen projekteret i henhold til lokalplanen.
Det planlagte byggeri ”stikker af” fra de omkringliggende bebyggelser, og fremtræder bastant og uharmonisk –
bygningen er udformet i henhold til lokalplanen, og er i harmoni med kvarteret.
Den bevaringsværdige bygning, har på ny fået sin egen identitet, ved at den dominerende tilbygning er nedrevet, og den
nye bygning skaber luft omkring den eksisterende bygning, samtidigt med at den formidler overgangen fra den meget

store og dominerende bygning på Lodsvej 9, hvilket er medvirkende til at skabe en meget bedre harmoni og æstetik i
bymiljøet, som lokalplanen foreskriver.
De tre indsigere omtaler den bymæssige karakter, og ser de tre indsigere ud af deres døre og vinduer, ser de det
bymæssige kvarter de skal forholde sig til, hvorfor vi har vedhæftet billeder af deres nærmeste naboers bygninger.
Lokalplanen foreskriver ikke at nye bygninger skal holde sig under to meter til tagrenden, og fire meter til kippen, hvilket
ikke kan løses med det nuværende bygningsreglement, derimod er der klare krav til nybygninger og tilbygninger i
lokalplanen, hvilket vi efter bedste evne har forsøgt at opfylde i det fremsendte projekt.
Lokalplanen er et rigtig godt redskab til at sikre kulturarven, og den fremtidige udbygning af Skagen, og vi håber også at
sagsbehandlere og politikere, vil være medvirkende til at sikre den fremtidige bokvalitet i de boliger der fremtidigt bygges
i Skagen, så der ikke påklistres tilbygninger med boligarealer i kældre og små udhuse, som det vi netop har fjernet på
Krøyersvej 11, men er fleksible for mindre overskridelser, når resultatet bliver så godt som foreslået.

Billeder - Nærmeste naboer i kvarteret Lodsvej og Krøyersvej:

med venlig hilsen
aarhus arkitekterne a/s

Tommy Falch
partner | adm. direktør

