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1 (Åben) Fremlæggelse Ej BLÅT til pynt - liv langs 100 km kystlinie i 
Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-00873

Sagsbehandler: Gitte Hyttel Skrubbeltrang

Ansvarligt center: UE

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Med afsæt i et ønske om bedre udnyttelse af lystbådehavnene og kystliniens potentiale i 

forhold til turisme og bosætning besluttede Teknisk udvalg på møde d.1. februar 2016, at 

igangsætte et projekt omkring udvikling af lystbådehavne og kyster med fokus blå 

potentialer, udfordringer og muligheder langs den 100 km kystlinie i Frederikshavn 

kommune.

På mødet d.13.juni 2016 blev udvalget præsenteret for ambition, tidsplan og 

konferenceprogram.  

D.18. august blev der afholdt en konference med titlen ”Ej BLÅT til pynt – liv langs 100 

km kystlinie i Frederikshavn Kommune”. Der var stor interesse for konferencen, som 120 

personer deltog i. Derudover har projektgruppen besøgt lokale lystbådehavne, været i 

dialog med havnebestyrelser/havnefogeder samt med en række eksterne aktører og 

indsamlet ideer og input til aktiviteter både fra aktører, der deltog på konferencen, og fra 

dialog undervejs i projektet.

På den baggrund fremlægges nu en rapport, der både har fokus på udviklingsmuligheder 

for de enkelte lystbådehavne og området omkring dem og udviklingsmuligheder indenfor 

fire indsatsområder, der går på tværs med udgangspunkt i at udgangspunkt i hvordan 

potentialet langs den 100 km kystlinje samlet set kan udnyttes bedre – ikke kun til gavn 

for den enkelte havn, men for hele lokalsamfundet.  Anbefalingerne tager udgangspunkt i 

temaerne: Fysik og Faciliteter, Folk og fællesskab, Forretning og Fortælling. 
Projektleder giver på mødet en orientering om proces, udviklingsmuligheder og forslag til 

handlinger, som kan danne baggrund for en drøftelse i udvalget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at:

 rapporten udsendes til samtlige lystbådehavne i Frederikshavn Kommune som 

inspiration til udvikling, og at Teknisk Udvalg stiller sig til rådighed i forhold til 

dialog  

 der afholdes et temamøde for hele byrådet med fokus på, hvordan udvikling af 

det blå potentiale langs kysten kan skabe mulighed for mennesker - både 

bosætnings- og turistmæssigt.

 rapporten og anbefalinger heri drøftes i Teknisk Udvalg, og at følgende 

anbefalinger i rapporten igangsættes umiddelbart:
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 Teknisk Udvalg afsætter 10.000 kr. til opstart af aktiviteter på hver af de 

lystbådehavne, der nedsætter et ”vild med vand” udvalg

 forvaltningen får til opgave at lave et kommissorium for et Fælles ”Blåt Råd” der 

skal bidrage til øget koordinering, samarbejde og styrket udvikling på 

tværs af alle lystbådehavne i kommunen

 der som en del af en prioriteret indsats nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, 

der har særlig fokus på udvikling af Sæby Havn 

 der indledes en dialog med Kystdirektoratet med henblik på afklaring af 

muligheder indenfor strandbeskyttelseslinien 

 forvaltningen afsøger muligheder for strategiske partnerskaber i forhold til 

markedsføring og blå produktudvikling

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Rapport Anbefalinger Ej blåt til pynt web (1721118 - EMN-2016-
00873)
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2 (Åben) Regnvandsbassin - Guldmajsvej, Skagen
Sags ID: EMN-2015-50355

Sagsbehandler: sove
Ansvarligt center: Infrastruktur og Bymiljø

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Teknisk udvalgsformand traf efter aftale med udvalgets medlemmer beslutning i 

nedenstående sag.

Når udvalgsformanden har truffet en afgørelse på udvalgets vegne skal afgørelsen 

efterfølgende godkendes på et møde.

Sagsfremstilling for formandens beslutning:

Frederikshavn Kommune og Forsyningen har haft udbud på Regnvandsbassin i Skagen 

ved Guldmajsvej.

Licitationsresultatet betyder, at det forventes, at der skal anvendes 1.950.000 kr. til 

anlægget af søen. Hertil kommer projektering og byggestyring 265.000 kr. . Det betyder, 

at den samlede pris bliver på. 2.215.000 kr.

Det var forventet, at projektet kunne udføres for 1.600.000 kr.

Forsyningen og Kommunen har aftalt, at udgiften deles 50/50. Baggrunden for denne 

deling er, at der er tale om grøftevand og regnvand fra Forsyningens anlæg, som tilføres 

søen.

For at få projektet sat i gang foreslås det, at licitationen aflyses, og at Forsyningen og 

Kommunen selv udfører et reduceret projekt indenfor den forventede økonomi på 

1.600.000 kr.

Den kommunale andel af omkostningen udgør 800.000 kr. og den forslås finansieret ved 

800.000 kr. fra dispositionspuljen 2017. 

Dispositionspuljen er disponeret for 2016, men beløbet afsat til stoppesteder samt sikring 

af skoleveje forventes ikke anvendt fuldt ud i 2016, hvorfor det forslås at de 800.000 kr. 

lånes her, og efterfølgende bevilges af dispositionspuljen for 2017. 

Borgergruppen orienteres om ændringerne
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Udvalgsformanden besluttede på udvalgets vegne, at

 licitationen aflyses.

 Forsyningen og kommunen selv udfører et reduceret projekt.

 de 800.000 kr. finansieres som angivet i teksten.

 de 800.000 kr. bevilges af dispositionspuljen for 2017

Indstilling
Kommunal direktøren indstiller, at formandsbeslutningen godkendes, 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Område til Regnvandsbassin (1419416 - EMN-2015-50355)
 Forbrug Teknisk Udvalgs pulje 27 09 2016 (1419415 - EMN-2015-

50355)
 Regnvandssø økonomi dagsorden (1419680 - EMN-2015-50355)
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3 (Åben) Afvanding i Skagen
Sags ID: EMN-2015-00550

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Kommunaldirektør Mikael Jentsch

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Som et led i, at Frederikshavn Kommune arbejder med afvanding i Skagen by, har der 

været arbejdet med, at registrerer og opmåle de eksisterende vandløb og sandfang.

Arbejdet har resulteret i, at der er udpeget vandløb som bør optages som offentlige 

vandløb, for at sikre afvandingen af Skagen by.

Udpegningen har været forelagt Teknisk Udvalg den 13. juni 2016, hvor beslutningen 

blev, at der skulle afholdes et informationsmøde, hvor forslaget blev præsenteret.

Mødet har været afholdt og der var en positiv stemning for det fremlagte forslag. 

De grøfter der optages er markeret med rødt på vedlagte bilag.

I forbindelse med arbejdet har gruppen vedr. regnvandssøen været inddraget. Gruppen 

har også tilkendegivet tilfredshed med oplægget.

På den baggrund anmoder Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget om, at igangsætte 

arbejdet med at optage de angivne grøfter som offentlige vandløb.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anmoder Plan- og Miljøudvalget om, at 

arbejdet med, at optage de omtalte grøfter som offentlige vandløb, igangsættes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Skagen Vandløb (1417917 - EMN-2015-00550)
 Skagen oversigtskort 2 (1323962 - EMN-2015-00550)
 Grøfter i Skagen (1323909 - EMN-2015-00550)
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4 (Åben) Driftstilskud Bangsbo Botaniske Have
Sags ID: EMN-2011-00633

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Bangsbo Botaniske Have rettede i maj 2016 henvendelse til 

Frederikshavn Kommune og anmodede om at det årlige driftstilskud bliver hævet med 

340.000 kr. fra 590.000 til 940.000 kr. årligt pga. stigende omkostninger. 

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 5. september, at der skulle optages forhandling 

med Bangsbo Botaniske Have omkring tilskuddet.

Der blev afholdt møde med Bangsbo Botaniske Have og Kommunaldirektøren den 12. 

september 2016. 

Ved Bangsbo Botaniske Have oprettelse (selvejende institution) forelå en beslutning om, 

at institutionens skulle ophæves, når dens formål var opfyldt – dvs. når den botaniske 

have er indrettet og overdraget til Frederikshavn Kommune. På mødet blev denne 

beslutning tilbudt ophævet, imod at den selvejende institution fortsætter driften af den 

botaniske have, ud fra den økonomiske ramme, der er skitseret i det vedhæftede budget

(bilag 1 ). 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at tilskuddet hæves til 

det ansøgte fra og med 1. januar 2017 og finansieres indenfor rammen samt, 

at den eksisterende partsaftale ændres.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Udgifterne finansieres i 2017 af dispositionspuljen.

Bilag

 Opfølgende brev til Kommunen 26.09.2016 (1712154 - EMN-2011-
00633)

 BBHF budft 2016 - 2021 (1712155 - EMN-2011-00633)
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5 (Åben) Ansøgning om opsætning af juletræer i oplandsbyer
Sags ID: EMN-2010-00740

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Park og Vej har modtaget en henvendelse fra Karup Borgerforening angående ønske om 

opsætning af juletræ i byen. Der har endvidere i dagspressen været angivet ønske om 

juletræ i Haldbjerg.

Det er tidligere besluttet på møde den 12. oktober 2010, at hvor forvaltningen modtager 

en henvendelse fra en borgerforening, leveres, opsættes og afhentes juletræerne uden 

beregning samt at Forvaltningen sørger via Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for 

tilslutning af strøm og strømforbrug i hht beslutning den 13. august 2009. 

Udgiften til el tilslutning med sikringsanlæg beløber sig til ca. 5.000,- kr. under 

forudsætning af, at der tilsluttes til en vejbelysningsmast, og udgiften til levering, 

opsætning og afhentning beløber sig til ca. 8.000 kr. / stk.

Der leveres i dag juletræer til følgende steder:

Sæby:

By: 3 stk. (Torvet, Strygejernet, Klostertorvet)

Opland: 1 stk. pr. by (Hørby, Østervrå, Brønden, Voerså, Præstbro, Dybvad, 

Understed, Ørtoft)

Frederikshavn:

By: 8 stk. (Fiskertorvet, Nytorv, Møllecentret, Maigårdsvej, Søster Annes Torv, Føtex 

Torv, Kirkepladsen, Rådhuspladsen)

Opland: 1 stk. pr. by (Skærum, Gærum, Kvissel, Ravnshøj, Nielstrup, Elling, 

Strandby, Jerup)

Skagen:

By: 5 stk. (Banegårdspladsen, Rådhuspladsen, Viggo Hansens Plads, Sct. Lauratiivej 

(vest), Vandtårnet)

Opland: 1 stk. pr. by (Hulsig, Ålbæk, Højen)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ordningen udvides med Karup og Haldbjerg.

Der optages dialog om ordningen med Distriktsudvalget.

Bilag
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6 (Åben) Frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsprojekt Udvikling af byrum
Sags ID: GEO-2016-01584

Sagsbehandler: Henrik Eriksen
Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har på møde den 9. maj 2016 drøftet anlægsbevillingen for Skolemarken 

i Skagen som samlet er på 1,0 mio. kr. Ligeledes har sagen omkring den fremtidige 

anvendelse af området været behandlet den 15. august 2016 

Den 27. januar 2016 i frigivelsessagen blev det besluttet at Udvikling af byrum skulle 

behandles særskilt.

Der er samlet et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til Udvikling af byrum og af dette beløb 

skal der anvendes 1,0 mio. kr. til udvikling af området omkring Skolemarken i Skagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 

at der frigives 1,0 mio. kr. til projektet vedr. Skolemarken i Skagen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Skolemarken_ændringsforslag fra Skagen Festival (1392168 - GEO-
2016-01584)

 TU's behandling af Skolemarken på møde den 9. maj 2016 (1390106 -
GEO-2016-01584)
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7 (Åben) Undersøgelse og udarbejdelse og prospekt for arealer syd for 
Sæby Havn
Sags ID: EMN-2008-01077

Sagsbehandler: Birger Isaksen

Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Der er tidligere udarbejdet udviklingsforslag til udbygning i og omkring Sæby havn og i 

tråd med udvalgets ”ej blåt til pynt” projekt foreslås at den beskrevne undersøgelse 

iværksættes. 

Aktuelt er der bl.a. følgende problemstillinger i og omkring Sæby Havn:

 Åen ”sander og vokser til” med skaller og bevoksning.

 Der er stigende tilsandingsproblemer i og omkring havneindløbet. 

 Syd for havnen og arealerne langs Solsbækvej er der i længere tid drøftet 

mulighederne for kystsikring.

Administrationen foreslår, at undersøge om en ny stensætning tilføjet havnens 

eksisterende sydlige mode kan have en gunstig effekt på kystbeskyttelsen syd for Sæby 

havn ud for den bymæssige bebyggelse samt derigennem at skabe rammerne for et nyt 

rekreativt/maritimt aktivitetsområde. Ligeledes skal undersøges, om det er muligt at 

understøtte et bedre bypass/oprensning/gendeponering af oprensningsmaterialer fra 

indsejlingen til Sæby Havn for at mindske kysterosionen længere syd for Sæby. 

Besejlingsforholdene er vanskelige i åen som nærmest lukkes af skaller og bevoksning 

og å-løbet trænger til en genopretning. Hvis undersøgelsen understøtter overvejelserne 

kunne det på sigt være en mulighed at flytte jollehavnen og skabe et beskyttet 

vandområde og havneområde, som kan huse forskellige maritime aktivitetsmuligheder og 

søsætningssteder knyttet til småbådssejlads mv. 

I samme undersøgelse ønskes finansieringsbehovet for udviklingsplanerne beskrevet. 

Undersøgelsen vil involvere Dansk Hydraulisk Institut, Kystdirektoratet og rådgivere og

forventes at kunne udføres for i alt ca. 100.000,- som foreslås finansiereret af 

havneområdet.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at nærværende undersøgelse igangsættes.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Ikke tilstede: Kenneth Bergen

Bilag

 Luftfoto Sæby havn (1709777 - EMN-2008-01077)
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8 (Åben) Stadetilladelse for pølsevogn ved Skagen Station
Sags ID: GEO-2016-02663

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning vedrørende stadeplads  for pølse-

vogn ved Skagen Station. 

Der har på det pågældende sted været stadeplads for pølsevogn indtil 1999, hvor den 

daværende stadeholder ikke ønskede at forlænge lejeaftale. Stadepladsen er 

efterfølgende forsøgt udbudt, men der har ikke været interesse for at leje stadepladsen.

Forvaltningen anbefaler, at den ledige stadebevilling opslås ledig inden en evt. tilladelse 

(bevilling) meddeles, således at alle derved har mulighed for at søge den ledige bevilling.

I henhold til "Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v." § 3 

har en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det 

almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang ved for eksempel bevilling til stadepladser, 

hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den ledige stadepladsbevilling opslås ledig.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Ikke tilstede: Kenneth Bergen.

Bilag

 Oversigtskort (1702800 - GEO-2016-02663)
 Foto af stadeplads  (1711286 - GEO-2016-02663)
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9 (Åben) Fastlæggelse af mødeplan for Teknisk Udvalg i 2017
Sags ID: EMN-2016-02468

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde den 31. august 2016 mødeplan for afvikling af 

byrådets møder i 2017.

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalget og 

Frederikshavn Byråd, foreslås møderne i Teknisk Udvalg, som hovedprincip, afholdt i 

begyndelsen af hver måned.

Forslag til Teknisk Udvalgs møder i 2017:

 Mandag den 9. januar

 Mandag den 30. januar

 Mandag den 6. marts

 Mandag den 3. april

 Mandag den 8. maj

 Mandag den 12. juni

 Mandag den 14. august

 Mandag den 4. september

 Mandag den 9. oktober

 Mandag den 6. november

 Mandag den 4. december

Møderne foreslås afholdt kl. 16 i mødelokale 0.27.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplan for Teknisk Udvalg 2017 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Ikke tilstede: Kenneth Bergen.
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Bilag
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10 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 TU
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 

vist pr. måned. 

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Ikke tilstede: Kenneth Bergen

Bilag

 Bilag - Sygefraværsstatistik august 2016 (1392047 - EMN-2016-
01155)
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11 (Åben) Orienteringspunkt- Fredning af Søheden Skov, endelig 
vedtagelse
Sags ID: GEO-2012-03605

Sagsbehandler: Ann-Kathrine Braüner Thomassen

Ansvarligt center: Natur.

Beslutningskompetence
PMU/TU

Sagsfremstilling
Danmarks Naturfredningsforening rejste i juni 2012 en fredningssag ved Søheden Skov. 

Fredningsnævnet og Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelser i sagen, senest 

den 31.maj 2016. Fredningen omfatter mindre arealer i Frederikshavn Kommune 

(mørkeblå baggrund på nedenstående kort). Konkret berøres tre private ejendomme. 

Hovedparten af jorden er fredskov og vejledende registreret som beskyttet natur i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 3.

Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg orienteres med dette dagsordenspunkt om 

fredningens betydning for Frederikshavn Kommune.

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget drøftede sagen den 8. januar 2013 med følgende indstilling:

 Arealet beliggende i Frederikshavn Kommune tages ud af fredningsforslaget.

 Hvis Fredningsnævnet på trods af ovenstående alligevel optager arealerne i 

fredningen, ønskes følgende tilføjet i fredningsbestemmelserne:

1. Bonusbestemmelser, som giver mulighed for, at dispensationer fra 

fredningen også kan indeholde en dispensation fra

naturbeskyttelseslovens § 3 eller planlovens § 35. Dette 

mindsker de administrative opgaver.

2. At 2 spærringer ved Møllesøen ved Nymøllevej, der skal fjernes som 

følge af vandplanen, kan fjernes uden tilladelse fra fredningsnævnet
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Udvalget tiltrådte indstillingens første punkt.

Frederikshavn Kommune har efterfølgende været i en løbende dialog med 

Fredningsnævnet og fremsagt ovenstående ønsker. Senest deltog Frederikshavn 

Kommune i en fælles besigtigelse med Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer.

Det endelige fredningsindhold

De arealer, der ligger i Frederikshavn Kommune, inddrages i fredningen. 

Fredningsnævnet har lagt betydelig vægt på, at der på den måde skabes en korridor 

mellem Nymølle Plantage, som allerede er fredet, og den nye fredning af Søheden. 

Endvidere vil en fredning af arealerne, som gennemløbes af Nymølle Bæk, give mulighed 

for en bedre naturpleje, hvor en betydelig del i dag er sprunget i skov.

Fredningen indeholder i en bonusbestemmelse, hvorefter fjernelse af spærringer i 

Nymølle Å, som forudsat i vandplanen for dette område, ikke kræver dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 eller eventuel tilladelse efter planlovens § 35.

Fredningens formål er at sikre og forbedre de naturmæssige og landskabelige værdier i 

området, herunder at skabe grundlag for et varieret og naturligt skovbillede, at sikre de 

kulturhistoriske og geologiske værdier, herunder at beskytte hele området imod 

råstofgravning, at sikre og forbedre områdets rekreative værdier, herunder 

offentlighedens adgang i området, at skabe grundlag for naturpleje, og at medvirke til 

overholdelsen af Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen.

Fredningens betydning for Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune er tilsynsmyndighed på fredede arealer. Kommunen skal derfor 

påregne administrationsomkostninger i forbindelse med tilsyn samt håndtering af 

fremtidige ansøgninger om dispensationer fra fredningsbestemmelserne.

Frederikshavn Kommune skal som plejemyndighed på de privatejede fredede arealer 

udarbejde en plejeplan, der sikrer at fredningsformålet opfyldes. Kommunen er herefter 

forpligtet til at udføre den nødvendige pleje på arealerne, hvis lodsejerne ikke selv ønsker 

at gennemføre den. Plejen skal udføres uden udgift, væsentlige gener eller tab for 

lodsejerne. Fredningsbestemmelserne definerer at Frederikshavn Kommune skal 

udarbejde en plejeplan for arealerne senest 2 år efter fredningsafgørelserne.  Plejeplanen 

skal revideres hvert 5.år. Frederikshavn Kommune skal derfor påregne øgede 

administrationsomkostninger samt plejeudgifter.

En offentlig sti, der udgør en del af jyske ås stien fører gennem området i dag og 

vedligeholdes af Frederikshavn Kommune. Fredningen bestemmer at stien ikke må 

nedlægges og definerer at der er særlig interesse knyttet til denne sti, fordi den forbinder 

Nymølle og Søheden.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg tager 

sagen til orientering.
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1. Indledning

BAGGRUND

Baggrunden for projektet er dels et øn-

ske om at udnytte et potentiale bed-

re - og dels et behov for at tilpasse sig 

og tilbyde aktiviteter og faciliteter, der 

rammer nutidens og fremtidens behov 

og efterspørgsel:

• Den 100 km kyststrækning der både 

indeholder naturkyst, strande og lyst-

bådehavne, betragtes som et uforløst 

potentiale i forhold til at skabe mu-

ligheder for mennesker. Både for de 

mennesker, der bor her, for dem der 

overvejer at flytte hertil - og for dem, 

der er på besøg. Hertil viser en under-

søgelse fra Gallup, at 1 mio. danskere 

gerne vil dyrke en fritidsinteresse, der 

har tilknytning til havet. 

• De traditionelle brugere af lystbåde-

havnene bliver ældre og færre – og 

antallet af overnatninger i de danske 

lystbådehavne er faldet fra over 1 mio. 

overnatninger til ca. 900.000 i peri-

oden 2008-2015. Nordjylland er med 

sine 86.100 overnatninger i 2014 den 

region med færrest overnatninger i 

lystbådehavnene, og også i Frederiks-

havn Kommune har man oplevet en 

nedgang i antallet af overnatninger. 

• Nye brugergrupper dukker op. Flere 

og flere ønsker ikke at bruge al sin 

fritid på en aktivitet og efterspørger 

i stigende grad mere individoriente-

rede sportsgrene, og aktiviteter som 

havsvømning, vinterbadning, havka-

jak og vandscootere er flere steder i 

fremgang. 

• Med flere havne langs kysten er der 

mange erfaringer og kompetencer 

at trække på. Nogle udfordringer og 

muligheder er gennemgående og 

fælles for flere havne, brugergrupper 

og foreninger. Det er derfor oplagt at 

udnytte synergieffekter ved et stør-

re samarbejde på tværs af det blå og 

havnene imellem.

• Et af kommunens fire vækstspor er 

turisme, og kyst, strande og lystbå-

dehavne er en vigtig del af destina-

tionens DNA. I 2014 var der samlet set 

40.800 personovernatninger i kom-

munens lystbådehavne og 1,8 mio. 

mennesker besøger hvert år Grenen i 

Skagen. Større synliggørelse af mulig-

hederne langs kysten samt udvikling 

af nye blå tilbud kan bidrage yderli-

gere til destinationsbranding.

Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune har med projektet ”Ej BLÅT til pynt – liv i og på tværs af lyst-
bådehavne og kyster i Frederikshavn Kommune” ønsket at sætte fokus på blå potentialer, udfordringer 
og muligheder langs den 100 km lange kystlinje i Frederikshavn Kommune. 

AMBITION

Ambitionen er at skabe bæredygtigt 
LIV, større tilgængelighed og bedre 
sammenhæng mellem- og på hav-
nene og langs kysten, forstået som:

- bæredygtighed: i antal af men-
nesker, frivillige, medlemmer og 
økonomisk i forhold til at drive og 
udvikle en havn

-  LIV: kombination af traditionelle 
brugere, nye brugergrupper, og 
gæster (flere vand- og landkrab-
ber)

-  tilgængelighed: gode fysiske for-
hold samt lettere/mere åben ad-
gang til at komme i gang med ak-
tiviteter på/ved vandet

-  sammenhæng: synergi ved løs-
ning af fælles udfordringer og 
fokus på muligheder på tværs, 
samlet synliggørelse og markeds-
føring, mere samarbejde mellem 
foreninger, interessenter etc. 



Anbefalinger ”Ej BLÅT til pynt”

4

2. Metode

KORTLÆGNING 
VIDENINDSAMLING

FÆLLES 
KONFERENCE

BEARBEJDNING AFLEVERING
VISION OG 

STRATEGIPROCES

Fakta om havnene inte-
ressentanalyse behovs-
afdækning indhent gode 
indhent gode eksempler 
og input fra eksterne

Erkendelse og inspiration 
til handling startskud på 
udviklingsproces på den 
enkelte havn og på tværs 
af det blå

Bearbejdning af ideer 
og input fra konference 
samt dialog med ekster-
ne og interne. Havnenes 
styrker og svagheder, 
blåt tværgående potenti-
aler

Anbefalinger til Teknisk 
Udvalg, platform for ud-
vikling med fokus på fæl-
les potentialer og diffe-
rentiering
Ide og inspirationskatalog

Strategi og visionsarbejde 
i de enkelte havne og på 
tværs af de blå temaer på 
baggrund af beslutning i 
Teknisk Udvalg

Rolle: Indsamle Rolle: Vært Rolle: Analysere Rolle: Afrapportering

Teknisk Udvalg er opdragsgiver, derud-

over har der været tilknyttet en styre-

gruppe og en projektgruppe. 

Projektgruppen har haft til opgave at:

-  kortlægge rammer og udviklingsmulig-

heder i de enkelte havne - og på tværs 

af det BLÅ Frederikshavn kommune. 

Rapporten bygger på følgende:

-  Besøg hos 7 lystbådehavne og dialog 

med repræsentanter fra havnebestyrel-

ser/havnefogeder

-  Afholdelse af konference d.18.august 

med 120 deltagere. Alle interessenter 

fra havnene var inviteret, og hertil blev 

konferencen annonceret i kommunens 

lokalaviser. 

-  Dialog med en række eksterne aktører, 

hvoraf flere af dem optrådte som op-

lægsholdere til konferencen: Lokale og 

anlægsfonden, Friluftsrådet, Dansk kyst 

og naturturisme, FLID/Vild med vand, 

Dansk Surf og Rafting Forbund/Stoked, 

North Shore Surf Løkken, Hasløv og 

Kjærsgaard, Naturturisme I/S

-  Ideer og input til aktiviteter – nogle 

modtaget i forbindelse med konferen-

cen og andre indsendt før eller efter 

konferencen (se ide- og inspirations-

katalog)

-  Yderligere dialog med aktører efter af-

holdelse af konferencen 

Rapporten er delt i to. Første del om-

handler de enkelte lystbådehavne (Fak-

taark og SWOTs), anden del omhandler 

fire indsatsområder (Struktur og Samar-

bejde, Folk og Fællesskab, Basisfaciliteter 

og Basisservice og Forretning og Fortæl-

ling), som går på tværs af lystbådehavne-

ne og som tager udgangspunkt i hvordan 

potentialet langs den 100 km kystlinie 

samlet set kan udnyttes bedre – ikke kun 

til gavn for den enkelte havn, men for 

hele lokalsamfundet.  

Anbefalingerne tager udgangspunkt i te-

maerne: Fysik og faciliteter, Folk og Fæl-

lesskab, Forretning og Fortælling – som 

det der skal til for at indfri ambitionen. 

Det videre arbejde med at realisere anbe-

falingerne tager udgangspunkt i ord som: 

Fleksibilitet, Fornyelse og Forankring.

-  skubbe til - og inspirere havne, for-

eninger mv. til at lave strategi og til at 

se nye muligheder, udvikle nye tilbud 

og indgå nye samarbejder. 

-  bidrage til at sætte retning og ambi-

tion for udvikling af lystbådehavne 

og de blå muligheder i Frederikshavn 

Kommune (udnytte potentialer i for-

hold til bosætning og turisme).

Følgende model er anvendt i projektet:
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Skagen Lystbådehavn

Ålbæk Havn

Rønnerhavnen

Strandby Lystbådehavn

Frederikshavn Marina

Sæby Havn

Voerså Havn

3. Kyster og strande i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn har i alt 105 km kystlin-

je. Heraf er 98,5 km strande. Strandene 

udgør væsentlige ressourcer omkring 

havnene, både natur-, bosætnings- og 

turismemæssigt. De skaber liv og na-

turoplevelser året rundt. Både på na-

turens egne præmisser - og med de 

faciliteter, kommunen tilbyder i form af 

parkering og toiletter, opholdsmulighe-

der og aktiviteter.

Mange steder ligger strande og lystbåde-

havne side om side – men uden at være 

forbundet eller tænkt sammen i forhold 

til aktiviteter og faciliteter. En større ko-

ordinering kan sikre bedre udnyttelse af 

de faciliteter, der allerede er på havne-

ne. Det kan også være med til at frem-

tidssikre strandene, så de lever op til 

gæsternes forventninger til, hvad en at-

traktiv, tilgængelig og bynær strand bør 

indeholde. Desuden vil en koordinering 

medvirke til at sikre, at kysterne ikke 

unødigt bliver bebygget med faciliteter i 

særligt naturbeskyttede områder.

Frederikshavn Kommune har i den se-

neste kommuneplan udpeget tre bynæ-

re strande til såkaldte strandparker. Det 

drejer sig om: Sønderstrand i Skagen, 

Palmestranden ved Frederikshavn og 

Sæby Nordstrand. 

Intentionen med at udpege strandpar-

ker er at skabe ændrede planlægnings-

mæssige forudsætninger for, hvilke in-

frastrukturer, faciliteter og aktiviteter, 

der tillades i disse områder. Samtidig 

betoner strandparken som begreb, den 

parkmæssige drift, som disse strande 

underlægges, for at sikre en bæredygtig 

udnyttelse af naturen i disse områder 

nær bymæssig bebyggelse. 

For at kunne skabe en større kapacitet i 

strandparken, er det ønskeligt at etablere 

tilstrækkelige parkeringsforhold i stran-

dens bagland. Dernæst er det væsent-

ligt, at der etableres tilgængelighed fra 

P-pladsen og ned på selve forstranden. 

Tilgængelighed skal både sikre adgang 

for handicappede og bevægelseshæm-

mede, men også for de mange ældre og 

børnefamilier, der ønsker at bevæge sig 

på etablerede og befæstede stier ned 

til selve stranden. På samme måde som 

man gør i konventionelle grønne parker.

Facilitetsmæssigt er det ambitionen at 

øge komforten på stranden, i form af 

bedre toilet- og omklædningsfacilite-

ter, skygge- og læmuligheder samt mu-

ligheden for at etablere badefaciliteter 

Naturstyrelsen

Strand

Havn

Blå Flag Havn

Blå Flag

Det består strandene af:

105 km samlet kystlinje i alt
86 km kommunal strand (uden havne)
12,5 km statsejet strand
5 km Blå Flag strand (inkl. statens)
14 handicap-ramper
21 stationer
17 informationstavler

68 redningsposter
19 toiletter
3 shelters
97 skraldestativer
28 grønne strand-nr. skilte
152 diverse skilte og henvisninger 

- og tusindvis af glade gæster
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(badebro, sauna badeplatforme etc.) i 

tilknytning til stranden.

Strandparkerne har tre forskellige ud-

gangspunkter for udvikling. 

SÆBY NORDSTRAND er det man tilnærmel-

sesvis kan betegne som en fuldt udbyg-

get strandpark. Der er god infrastruktur i 

form af strandpromenade fra centrum af 

byen - og ud langs kysten, hvor et grønt 

bagland (Paradisjorden), beachvolleyba-

ner, toiletter, ishus og cafe tilsammen 

udgør et godt potentiale for både op-

datering og udbygning af strandparkens 

faciliteter og aktiviteter.

PALMESTRANDEN er etableret på den ek-

sisterende Nordstrand i Frederikshavn og 

blev anlagt i 2014, nogle år efter Røn-

nerhavnens etablering. Palmestranden 

er løbende blevet udviklet med bl.a. 

tangparasoller, beachvolleybaner, sol-

senge og strandbarsfaciliteter. Til trods 

for de mange udviklingstiltag er der ikke 

sket en kapacitetsmæssig udvikling af 

strandstier og toiletfaciliteter, der sikrer 

en bæredygtig brug af området. 

Dernæst har der gennem årene været 

afholdt en række større arrangementer, 

der på grund af den fortsatte vækst, har 

nødvendiggjort en udbygning af vand, 

afløb og tilstrækkelig strømkapacitet. For 

at sikre en fortsat fremdrift i udvikling af 

Palmestranden som turistattraktion og 

strand, er der lavet en perspektivplan 

(Udvikling af Palmestranden, 2015), der 

peger på forskellige udviklingsområder 

på stranden.

SØNDERSTRAND I SKAGEN er i strandparks-

perspektiv den mindst udviklede strand-

park, men har det største potentiale i 

forhold til levere en unik strand- og ba

deoplevelse. Der er etableret en strand-

promenade i den sydlige del af stranden 

for at afgrænse havnens erhvervsområ-

de, og midt på stranden er der etableret 

toiletter og en tilgængelighedssti ned til 

stranden. En af de største udfordringer 

for udvikling af strandparken er parke-

ringsforhold, som i forhold til søgningen 

til stranden er for lille. Samtidig har de 

mange badegæster inklusiv vinterba-

derne, begrænsede muligheder for om-

klædning mv. 

At skabe øget tilgængelighed og udvik-

ling af ruter langs kysten – både langs- 

og under vandet - er en oplagt mulighed 

for at udnytte strandenes og kysternes 

potentiale. Nogle steder er Park og Vej 

allerede i gang, f.eks. er der anlagt ”Gre-

nensporet” med flere ruter på Grenen i 

Skagen, og i Professorens Plantage ved 

Sæby, er der for nyligt anlagt natursti. 

Det er også besluttet, at en række for-

hold ved Palmestranden skal forbedres, 

så det bliver nemmere at afholde større 

arrangementer i området.

ANBEFALINGER:

-  Ved udvikling af lystbådehavne skal 

de omkringliggende kyster/strande 

tænkes ind som en naturlig del af 

serviceområdet, dvs. at faciliteterne 

også skal kunne benyttes af gæster 

på kyst- og badestrandene

-  Fortsat fokus på udvikling af strand-

parker, med fokus på at skabe øget 

tilgængelighed, bedre komfort og 

nye muligheder for aktiviteter på 

strandene
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4. SWOT Lystbådehavne i Frederikshavn Kommune

Skagen Havn

Ålbæk Havn

Rønnerhavnen
Skansehavnen

Strandby Lystbådehavn

Hirsholmene Havn

Frederikshavn Havn

Sæby Havn

Voerså Havn

EJERSKAB OG DRIFTSFORM

Kommunal A/S

Kommunal havn

Kommunal havn - forening driver

Kommunal selvstyrehavn

Kommunalt drevet

Privat drevet

Privat havn

Statshavn

I dette afsnit er de forskellige lystbådehavne i Frederikshavn Kommune kortlægt i forhold til styrker, 
svagheder, trusler og muligheder (SWOT). Afsnittet bygger videre på faktaark (se bilag), ligesom der 
er lavet interessentanalyser for havnene.

Følgende 7 lystbådehavne indgår i ana-

lysen: Voerså Havn, Sæby Havn, Frede-

rikshavn Marina, Rønnehavnen, Strand-

by Lystbådehavn, Aalbæk Havn, Skagen 

Lystbådehavn.

Flådestation Frederikshavn
Frederikshavn Marina

Neppens Havn

Skagen Lystbådehavn
Skagen Sejlklub

4.1 Voerså Havn

I 1907 blev der anlagt bolværk og slæ-

bested i Voerså Havn ved åens udmun-

ding. Det var i brug frem til 1970’erne, 

hvor større fiskerbåde ikke længere 

kunne sejle ind i åen på grund lavvan-

de og tilsanding langs kysten. I løbet af 

1990’erne voksede interessen for fritids-

sejlads, og det lykkedes at skaffe mid-

ler til etablering af et funktionsdygtigt 

havneanlæg. Havnen råder i dag over 137 

jollepladser, redskabsskure, legeplads, 

shelters og et fuglekiggertårn.

Styrker Svagheder

Attraktiv for autocampere

Samlingspunkt for lokalsamfundet 

Basisfaciliteter i fin stand

Naturhavn med å-udløb og rigt dyreliv

Ligger i et tyndt befolket område

Havnen ligger isoleret i forhold til byen

Den gamle å-havn hænger ikke sammen 

med den nyere jollehavn

Muligheder Trusler

BLÅ trend – fokus på naturturisme

Bedre tilknytning til den gamle å-havn 

og de aktiviteter, der foregår der. eks. 

Havkanosejlads

Konkurrence om lystsejlerne og ændrede 

fritidsmønstre

Vejrforhold påvirker antal gæstesejlere

Øget tilsanding på østkysten (fordyrer 

omkostninger til uddybning af indsej-

ling)

Henvender sig til et nichesegment

STYRKER:

• Havn med å-udløb og rigt dyreliv 

 I Voerså er der et unikt havnemiljø 

med naturhavn omkring åen, og ak-

tiviteter som kanosejlads. Området er 

typisk lavvandsområde, og byder på 

et rigt fugleliv i det fredede naturre-

servat Stensnæs. 

• Gode basisfaciliteter

 Faciliteterne på havnen har over de 

seneste år fået et løft, og fremstår 

både moderne og i en god stand, som 

gør det muligt at bruge naturen i og 

omkring havnen. Faciliteterne tæller 

bl.a. shelters, fugleudkigstårn, toilet-

ter, omklædning, broer.
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• Havnen som samlingspunkt for 

lokalsamfundet 

 Havnen er et naturligt samlingspunkt 

for lokalsamfundet med åbent klub-

hus for skoler, institutioner og gæster. 

I sommersæsonen afholdes der bl.a. 

et ugentligt grillarrangement.

• Autocampere viser stor interesse

 Voerså Havn er attraktiv for autocam-

pere, og har over de seneste år ople-

vet en markant stigning i antallet af 

besøg både i- og udenfor sæson. Med 

over 700 overnatninger, er der langt 

flere autocampere, der besøger hav-

nen, end der er gæstesejlere. I dag er 

autocampere den væsentligste ind-

tægtskilde for Voerså Havn.

SVAGHEDER:

• Havnen ligger isoleret 

 i forhold til byen

 Mellem byen og havnen er der ca. 500 

m. med naturområde (natura 2000). 

• Manglende sammenhæng

 Voerså har en ældre å-havn, der ikke 

hænger naturligt sammen med den 

nyere jollehavn. Der er direkte adgang 

til å-havnen fra byen.

MULIGHEDER: 

• BLÅ trend – naturturisme 

 Oplevelser i naturen og aktiv ferie er 

en tendens, der er i fremgang. Vo-

erså Havn har mulighed for at byde 

sig til som en særegen og naturskøn 

destination med mange oplevelser 

for naturentusiaster. Voerså Fiskerle-

je ønsker sammen med Voerså Bor-

gerforening at udarbejde en natur-

genopretningsplan (etablering af et 

”rigtigt” udløb, også for at begrænse 

sand fra åen). 

• Sammenhæng mellem å-havn og 

jollehavn

 Etablering af bedre tilknytning mel-

lem jollehavnen og den gamle 

å-havn, der er placeret midt i byen. 

Det gælder ligeledes i forhold til de 

aktiviteter, der er ved åen/havet (eks. 

hav-kanosejlads).

TRUSLER: 

• Konkurrence og ændrede fritids-

mønstre 

 Mellem lystbådehavnene er der kon-

kurrence om at tiltrække kunder og 

turister, idet mange lystbådehavne 

har oplevet en nedgang i antallet af 

gæstesejlere.

• Vejrforhold

 Besøgstallet og antal af overnatninger 

påvirkes i både positiv og negativ grad 

af vejret i sommersæsonen. 

• Øget tilsanding på østkysten

 De fleste lystbådehavne på østkysten 

har problemer med tilsanding, hvilket 

betyder, at der ofte er behov for en 

uddybning af indsejlingen/inderhav-

nen. Såfremt materialet skal depo-

neres, er der yderligere omkostninger 

forbundet hermed. 

• Henvender sig til nichesegment 

 Voerså Havn byder på unikke forhold, 

der tiltrækker et nichesegment inden 

for turismen. Det kan medvirke til at 

gøre havnen sårbar, hvis nicheseg-

mentet forsvinder. 

• Fysik: Basisfaciliteterne er moderne 

og i god stand, dog kunne etablering 

af bænke og borde/opholdssteder 

ved indsejling til molen, som er et 

yndet udflugtsmål, være en mulig-

hed.  

• Forretning: Fortsat fokus på at skabe 

gode forhold for autocamperne, da 

de udgør den vigtigste indtægtskilde 

for havnen. Fokuser på nicheturisme 

i forhold til den særegne natur, der 

omgiver Voerså Havn (fuglekiggeri, 

lystfiskeri, vandring, rav og orm mv.), 

f.eks. ved at tilbyde guidede ture, 

opsætte informationstavler og ud-

bygge aktiviteter langs åen.

• Fortælling: Markedsføring af Voerså 

havn som destination for nicheseg-

menter (naturturisme). 

• Folk/Fællesskab: Stærk lokalforank-

ring med åbent foreningshus, der 

benyttes af mange interessentgrup-

per. Det fællesskab kan styrkes gen-

nem flere lokale arrangementer på 

havnen, gerne hele året. Ved at ind-

gå samarbejder med andre aktører 

fra byen, kan der i forbindelse med 

arrangementer, etableres midlertidi-

ge bespisnings- og aktivitetsmulig-

heder på havnen. 

HVEM ER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE: 

Voerså Fiskerleje, Voerså Borgerforening, 

Distriktsudvalget.

ANBEFALINGER TIL HANDLING:
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4.2 Sæby Havn

Sæby Havn er den ældste havn langs 

østkysten, og den har ændret sig meget 

siden de havnerelaterede og erhvervs-

mæssige aktiviteter ophørte. Mange af 

de tidligere erhvervsbygninger på hav-

nen er taget i brug til nye funktioner, så 

som restaurant, cafe, fiskebutik og boli-

ger, ligesom der er opført nye bygninger 

til butikker, restauranter og boliger. 

Styrker Svagheder

Maritimt og rekreativt mødested

Foreninger udviklingsorienteret

Samspil mellem havnen og den gamle 

bydel

Begrænset baglandsareal og vandareal

Uhensigtsmæssig trafik og begrænset bør-

nevenlig havn

Mange interessenter – mange meninger

Muligheder Trusler

Vision om og udvikling af Sæby Havn, 

som centrum i byen hele året - stort 

bosætnings- og turismepotentiale 

BLÅ trend – vandsport

Aktivering af eksisterende brugerråd 

Konkurrence om lystbådesejlere og ændre-

de fritidsmønstre

Vejrforhold påvirker antal gæstesejlere

Tilsanding af indsejlingen og manglende 

klaptilladelser for dele af inderhavnen

Badevandskvalitet østre mole

Privatisering af havnen

Nuværende brugere med høj gennemsnit-

salder

STYRKER:

• Maritimt og rekreativt mødested

 Kombinationen af den traditionelle 

lystbådehavn, flere restauranter, bu-

tikker, erhverv og boliger, er alt sam-

men med til at tiltrække mennesker 

og skabe liv på havnen, der både 

fungerer som et maritimt- og rekre-

ativt mødested. Sæbynitterne betrag-

ter Sæby Havn som et vigtigt aktiv for 

byen, samtidig er havnen også et na-

turligt omdrejningspunkt for de man-

ge gæster, der besøger Sæby - eller 

bor i det store sommerhusområde 

nord for havnen. 

Havnen har 275 bådpladser, og er i dag 

en velbesøgt lystbådehavn for ca. 6000 

gæstesejlere årligt, og for mange andre 

typer af brugere, beboere og turister. 

Særligt om sommeren er havnen fuld 

af liv fra morgen til aften og traditionen 

med at spille flaget ned hver aften i sæ-

sonen er et tilløbsstykke for både lokale 

og de mange gæster på havnen.

• Foreninger udviklingsorienteret

 Foreningerne (vinterbadere, sejlklub-

ben, Sæby Rednings- & Bjærgelaug, 

roklubben og motorbådslaget) på 

Sæby Havn har drøftet fælles udnyt-

telse af klubfaciliteter. Der er stor in-

teresse omkring udvikling af havnen 

og for at bidrage aktivt hertil.

• Samspil mellem havnen og den 

gamle bydel

 Havnen er naturligt koblet sam-

men  med den gamle bydel i Sæby 

via Strandgade og Algade. Det er en 

oplevelse at bevæge sig gennem den 

gamle bydel for at besøge havnen og 

omvendt, og den gamle bydel skaber 

ligeledes et unikt og autentisk miljø 

omkring havnen. 

SVAGHEDER:

• Begrænset baglandsareal

 Mangel på tilgængeligt baglands areal 

er en udfordring på Sæby Havn, og 

behovet for flere parkeringspladser 

vokser i takt med de mange aktivi-

teter. Samtidig er den hastigt vok-

sende autocamperdel ved at komme 

i pladsnød. Generelt er der meget 

lidt areal til fri disponering, og der 

efterspørges bl.a. areal til mobil sce-

ne, foreningsaktiviteter og grejopbe-

varing. Havnekontoret er placeret et 

utidssvarende lokale, der har fået be-

mærkning fra arbejdstilsynet. Havnen 

råder over 10 redskabsskure, og der 

efterspørges flere/nye redskabshuse. 

• Begrænset vandareal

 Havnen er pladsmæssigt udnyttet til 

bristepunktet. Der er ikke ledige van-

darealer, som kan udnyttes til forskel-

lige rekreative aktiviteter.
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• Uhensigtsmæssig trafik og begræn-

set børnevenlighed

 Flere efterspørger større trafikal tryg-

hed på havnen. Slæbestedet er i dag 

placeret i inderhavnen ved nordmo-

len, hvilket betyder, at brugerne er 

nødt til at passere hele havnearealet 

med biler/både. På kajsiden efter-

spørges der bl.a. børnevenlige op-

holds- og grillpladser. Legepladsen 

er uhensigtsmæssigt placeret, svær at 

finde for gæster og uden mulighed for 

udvidelse. 

• Mange interessenter – mange me-

ninger 

 De mange funktioner og ejere på 

Sæby Havn skaber ligeledes mange 

interessenter, der kan have hver deres 

mening om, i hvilken retning havnen 

skal udvikles. Det er vigtigt at skabe 

balance mellem de rekreative- og 

havnerelaterede aktiviteter og facili-

teter, så der bliver plads til begge.

MULIGHEDER: 

• BLÅ trend – vandsport 

 De mange nye vandsportsaktiviteter, 

herunder actionprægede vandsports-

aktiviteter som vandscootere og wa-

terjets, er i fremgang i Sæby, og de 

benytter havnens faciliteter og ad-

gangen til vandet. 

• Vision og udvikling - Sæby Havn 

som centrum i Sæby hele året 

 Både masterplanen for Sæby og Pro-

jektet ”Frederikshavn, Sæby og Ska-

gen på forkant 2030” peger på udvik-

ling af Sæby Havn som afgørende for 

Sæbys bosætnings- og turismepoten-

tiale. Sæby Havn kan, ved en videre-

udvikling, blive samlingspunkt for 

maritime aktiviteter, madoplevelser 

og handel hele året. 

TRUSLER: 

• Konkurrence og ændrede fritids-

mønstre 

 Mellem lystbådehavnene er der kon-

kurrence om at tiltrække kunder og 

turister, idet mange lystbådehavne 

har oplevet en nedgang i antallet af 

gæstesejlere.

• Vejrforhold

 Besøgstallet og antal af overnatninger 

påvirkes i både positiv og negativ grad 

af vejret i sommersæsonen. 

• Øget tilsanding på østkysten

 De fleste lystbådehavne på østkysten 

har problemer med tilsanding, hvilket 

betyder, at der ofte er behov for en 

uddybning af indsejlingen/inderhav-

nen. Såfremt materialet skal depo-

neres, er der yderligere omkostninger 

forbundet hermed. I Sæby Havn er der 

ligeledes manglende klaptilladelser 

for dele af inderhavnen.

• Privatisering af havnen

 Der er flere arealer på Sæby Havn, som 

er solgt til private aktører. Når der fra-

sælges arealer, er det vigtigt at have 

fokus på, at havnen fortsat skal for-

blive et offentligt rum med plads til 

alle.

• Badevandskvalitet ved den østre 

mole

 Ved udvikling af den østlige del af 

havnen, skal man være opmærksom 

på, at der pt. er udløb fra overløbs-

bygværk og udløbsledning fra ren-

seanlæg i nærheden. Siden den 15. 

juli 2016 er der ca. to gange ugentligt 

taget vandprøver langs den sønd-

re mole. Der har været få dage, hvor 

vandkvaliteten ikke har levet op til 

kravene for badevand.

• Brugere høj gennemsnitsalder

 Ligesom i mange af de andre lyst-

bådehavne, er der en høj gennem-

snitsalder blandt brugerne og i for-

eningerne på havnen. I sejlklubben 

findes der ikke længere en ungdoms-

afdeling, da de unge sejlere er samlet 

i Frederikshavn sejlklub. 
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• Fysik: Udarbejdelse af en arealplan 

med det formål at strukturere havne-

arealet, og at skabe balance mellem 

de rekreative og de havnerelaterede 

aktiviteter og erhverv. Der er allere-

de gjort en række overvejelser om-

kring udvikling af den østlige del af 

havnen, bl.a. i forbindelse med kyst-

sikring, som også bør medtænkes. 

Arealplanen kan tage udgangspunkt 

i havne- og sejlerorienterede aktivi-

teter, rekreative rum, p-pladser, bør-

nevenlige forhold, uudnyttede arealer 

og ønsker til nye aktiviteter og faci-

liteter. Sammen med overvejelser og 

anbefalinger fra ”Frederikshavn, Ska-

gen og Sæby på forkant 2030” samt 

”Masterplan Sæby”, som udarbejdes i 

efteråret 2016, kan arealplanen danne 

afsæt for en samlet vision for udvik-

ling af Sæby Havn

ANBEFALINGER TIL HANDLING:

• Forretning: De uudnyttede og tomme 

erhvervsarealer i den østlige ende af 

havnen kan udvikles til bolig, detail- 

og rekreativt område. 

 Havnekontoret er i dag placeret i 

utidssvarende bygninger. Med en an-

den placering af havnekontoret, kan 

arealet i inderhavnen frigives til an-

det formål. 

 På baggrund af de mange gæster på 

Sæby Havn, vurderes der at være god 

basis for erhvervsmæssig udvikling af 

de nye vandsportsaktiviteter, f.eks. 

udleje af udstyr samt tilbud om bl.a. 

guidede ture. Opbevaring af grej, 

vandadgang, slæbested er dog en 

forudsætning, for at kunne etable-

re bæredygtig forretning relateret til 

vandsport.

- Folk/Fællesskab: For at skabe større 

sammenhæng og mere samarbejde 

mellem de mange brugere og beboe-

re på havnen, er det oplagt at aktivere 

det allerede eksisterende brugerråd. 

Efter afholdelse af konferencen ”Ej 

BLÅT til pynt – liv langs 100 km kyst-

linje”, har der været stor interesse 

for at genoptage det aktive arbejde i 

brugergruppen.

• Fortælling: Brug havnen aktivt i for-

hold til bosætningspolitik, f.eks. gra-

tis bådplads, hvis man køber en byg-

gegrund, og skab flere aktiviteter med 

udgangspunkt i byens styrker, eks. 

musik.

HVEM ER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE: Foreninger og klubber på havnen, Frederikshavn Kommune. Derefter andre aktører på 

havnen herunder beboerforeninger.

4.3 Frederikshavn Marina

Frederikshavn Marina blev etableret som 

privat lystbådehavn i 1975 under nav-

net Søsportshavnen. Havnen skulle være 

hjemhavn for Frederikshavn Sejlklub og 

de pladser, der blev nedlagt på Frede-

rikshavn Havn i 1974. Havnen drives som 

kommanditselskab, og har ca. 300 båd-

pladser. I tilknytning til havnen er der et 

Skur & Jollelaug, der driver redskabshu-

sene på havnens arealer. Frederikshavn 

Sejlklub er meget aktiv på kapsejladssi-

den. Der drives restaurant på havnen, og 

der er både legeplads, opholdsfaciliteter 

og gode stiforbindelser syd og nord for 

havnen.

Styrker Svagheder

Aktiv sejlklub med stor ungdomsafde-

ling og fokus på talentudvikling indenfor 

sejlsport

Placeringen af Frederikshavn Marina bag 

Rensningsanlægget og industriområde

Muligheder Trusler

Realisering af Saltebakkeprojektet (bolig 

og erhverv) 

  

Konkurrence om lystsejlere og ændrede 

fritidsmønstre

Vejrforhold påvirker antal gæstesejlere

Øget tilsanding på østkysten (fordyrer 

omkostninger til uddybning af indsej-

ling)

Manglende realisering af Saltebakkepro-

jektet
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ANBEFALINGER TIL HANDLING:

STYRKER:

• Aktiv sejlklub med fokus på talent-

udvikling

 Frederikshavn Sejlklub er en af de 

ældste foreninger i kommunen. De 

dyrker kapsejlads på højt plan, og I 

2016 vandt klubben Dansk Mesterskab 

for sejlklubber. Ungdomsafdelingen 

i Sejlklubben er med til at skabe liv 

på havnen, og fungerer samtidig 

som hele kommunens udviklingssted 

for unge sejlere, der ønsker at prøve 

kræfter med kapsejlads.

SVAGHEDER: 

• Placering af Frederikshavn Marina

 Frederikshavn Marina er placeret bag 

rensningsanlæg og gammelt industri-

område, hvilket gør Marinaen svær 

at få øje på - trods nærhed til byen. 

Marinaens byudviklingsmæssige po-

tentiale og attraktionsværdi hænger 

sammen med fremtidsplanerne for 

industriområdet. 

MULIGHEDER: 

• Udvikling af Saltebakken

 Ejerne af den tomme fabriksgrund 

(Martin fabrikken) der grænser op til 

Marinaen, ønsker i samarbejde med 

en række lokale aktører, at udvikle 

området ”Saltebakken” med en blan-

ding af boliger og erhverv. En lokal-

plan for området er pt. under udar-

bejdelse. Udviklingsplanen vil give 

Marinaen et placeringsmæssigt løft og 

kan f.eks. skabe grundlag for yderli-

gere udvikling på havnens område.

TRUSLER: 

• Konkurrence og ændrede fritids-

mønstre 

 Mellem lystbådehavnene er der kon-

kurrence om at tiltrække kunder og 

turister, idet mange lystbådehavne 

har oplevet en nedgang i antallet af 

gæstesejlere.

• Vejrforhold

 Besøgstallet og antal af overnatninger 

påvirkes i både positiv og negativ grad 

af vejret i sommersæsonen. 

• Øget tilsanding på østkysten

 De fleste lystbådehavne på østkysten 

har problemer med tilsanding, hvilket 

betyder, at der ofte er behov for en 

uddybning af indsejlingen/inderhav-

nen. Såfremt materialet skal depo-

neres, er der yderligere omkostninger 

forbundet hermed. 

• Manglende realisering af Saltebak-

keprojektet

 Udvikling af Saltebakkeprojektet er 

et ambitiøst projekt, som kræver den 

nødvendige interesse blandt investo-

rer, lejere og samarbejdspartere. Fre-

derikshavn Kommune har pt. sagt nej 

til at indskyde grundkapital i almene 

boliger på grunden. Projektet forven-

tes at skulle udvikles etapevis.

• Frederikshavn Marina kan med for-

del deltage positivt i forhold til ud-

vikling af Saltebakke-projektet med 

udgangspunkt i en fremtidig attrak-

tiv placering tæt på nyt byudvik-

lingsområde.

HVEM ER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE: 

Frederikshavn Marina K/S, Frederikshavn 

Sejlklub, andre foreninger på havnen, 

Frederikshavn Forsyning a/s, Developer 

på Martingrunden.
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4.4 Rønnerhavnen

Rønnerhavnen blev anlagt i begyndelsen 

af 80’erne, som kommunal jollehavn, 

for de mange fritidsfiskere, der havde 

ankerpladser langs kysten. Rønnerhav-

nen har ca. 380 bådepladser, og der er 

omkring 80 redskabshuse i tilknytning 

til havnen. Størstedelen af redskabshu-

sene bruges rekreativt, og de udgør en 

væsentlig del af kulturen på havnen. Der 

drives restaurant og selskabslokaler på 

Rønnerhavnen. Foreningslivet er særde-

les aktivt med både sejlklub, roklub, ka-

jakklub, vinterbaderklub og dykkerklub. 

Havsvømmere og jetski-brugere har også 

udgangspunkt fra Rønnerhavnen som 

selvorganiserede aktiviteter.

Styrker Svagheder

Attraktiv placering i Frederikshavns 

nordøstlige bosætningsområde

Efterspørgsel efter bådpladser/redskabs-

skure

Stor brugerflade

Engagerede lokaludvalg

Manglende samarbejde blandt brugere 

og foreninger

Manglende forbindelse med byen – 

synlighed

Uklarhed omkring ansvar for vedlige-

holdelse og drift af ”fællesfaciliteter” på 

havnen

Muligheder Trusler

Uudnyttet areal på- og omkring havnen

BLÅ trend – actionprægede vandsport-

saktiviteter 

Udnyt placering midt i Apholmen områ-

det

Konkurrence om lystsejlere og ændrede 

fritidsmønstre

Vejrforhold påvirker antal gæstesejlere

Øget tilsanding på østkysten

STYRKER:

• Attraktiv placering

 Rønnerhavnen ligger attraktivt ved si-

den af Palmestranden, ishus, tæt på 

Nordstrand Camping og et stort som-

merhusområde. Hertil grænser Røn-

nerhavnen op til et større boligom-

råde (Sindallund). Farvandet er godt 

i forhold til mange forskellige turmu-

ligheder, f.eks. til Hirsholmene (kajak, 

sejlere, roere mm.).

• Efterspørgsel efter bådpladser og 

redskabsskure

 I Rønnerhavnen er der mange faste 

bådpladslejere, som udgør den pri-

mære indtægtskilde. Der er venteli-

ste til bådpladser over 3 meter, og de 

røde redskabsskure er så populære, 

at der fortsat er venteliste, til trods 

for, at der sidste år blev bygget 14 nye 

huse.

• Stor brugerflade

 Mange foreninger holder til på Røn-

nerhavnen og har faste aktiviteter på 

området - næsten året rundt. Røn-

nerposten er et fælles blad for Røn-

nerhavnens brugere, hvor der bliver 

debatteret og informeret om stort og 

småt på havnen- og i nærområdet.

• Engageret lokaludvalg

 Legepladsudvalget samler hvert år 

midler til løbende renovering af lege-

pladsen. Det sker via tilbagevenden-

de kræmmermarkeder, der tiltrækker 

mange mennesker til havnen.

SVAGHEDER: 

• Knopskydning - men manglende 

samarbejde 

 Manglende samarbejde/fælles fodslag 

blandt flere af de foreninger, som be-

nytter Rønnerhavnens faciliteter. Hver 

forening råder over hver deres områ-

de/klublokale, der løbende udbygges 

og renoveres. Manglende opbakning 

til at videreføre fælles ”Kom og Sejl” 

dag.

• Uklare ejerforhold og ansvar vedr. 

faciliteter

 Forskellige klubber har etableret for-

skellige faciliteter på havnearealet. 

Havneforeningen har ansvar for andre 

fællesfaciliteter. Der kan nemt opstå 

uklarhed om drift og vedligehold af 

faciliteterne, da de anvendes af en 

bred brugergruppe.

• Ikke forbundet med byen – mang-

lende synlighed

 Havnen er ikke naturligt forbundet 

med byen, og den er svær at finde 

for turister og gæster. Derfor er det 
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primært udøvere, bådplads- og red-

skabsskurejere, der bruger- og kom-

mer på havnen. 

MULIGHEDER: 

• Uudnyttet areal

 Den nye planlov forventes at give flere 

muligheder for anvendelse af havne-

areal. Rønnerhavnen er beliggende i 

byzone, og der er stadig uudnyttede 

arealer på alle tre sider af havnen. Det 

giver gode muligheder for at tænke ny 

anvendelse af havnearealet i samspil 

med de omkringliggende områder.

• BLÅ trend – actionpræget vandsport

 Rønnerhavnen har mange aktive 

klubber, og dermed en bred bruger-

flade. Det er naturligt at bygge vide-

re på den brede brugerflade, særligt 

i forhold til de mere actionprægede 

vandsportsaktiviteter, som også til-

trækkes af Palmestranden.

• Havnens potentiale som naturligt 

samlingspunkt for lokalsamfundet

 Selvom Rønnerhavnen ikke ligger i di-

rekte forlængelse af byen, ligger den 

både tæt på store eksisterende bebo-

elsesområder og nye bolig- og udvik-

lingsområder (Palm City, Golfparken). 

Rønnehavnen kan med fordel med-

tænkes som led i udvikling af hele 

Apholmen området. Der er allerede 

udvikling i gang i området bl.a. vil 

Nordstrand Camping bygge hotellej-

ligheder og på Apholmvej planlægges 

opførelse af Sea Tower. 

TRUSLER: 

• Konkurrence og ændrede fritids-

mønstre 

 Mellem lystbådehavnene er der kon-

kurrence om at tiltrække kunder og 

turister, idet mange lystbådehavne 

har oplevet en nedgang i antallet af 

gæstesejlere.

• Vejrforhold

 Besøgstallet og antal af overnatninger 

påvirkes i både positiv og negativ grad 

af vejret i sommersæsonen. 

• Øget tilsanding på østkysten

 De fleste lystbådehavne på østkysten 

har problemer med tilsanding, hvilket 

betyder, at der ofte er behov for en 

uddybning af indsejlingen/inderhav-

nen. Såfremt materialet skal depo-

neres, er der yderligere omkostninger 

forbundet hermed. I Rønnerhavnen 

er alt det opgravede materiale depo-

neringspligtigt.

 

• Fysik: Etablering af bedre infrastruk-

tur imellem Rønnerhavnen, Palme-

stranden, sommerhusområdet Kæret, 

Nordstrand Camping og byen. F.eks. 

via bedre sti- og vejforbindelser, også 

langs vandet fra erhvervshavnen. Øge 

tilgængeligheden til havnen - både 

fysisk med skiltning - og mentalt ved 

at synliggøre, at alle er velkomne på 

havnen. 

 Hertil er der behov for en tydeliggø-

relse af, hvilke faciliteter der er of-

fentligt tilgængelige på havnen. 

• Forretning: Fokus på at fastholde de 

mange faste bådpladslejere, og på at 

frigøre attraktive arealer til andre for-

mål. Da der er efterspørgsel på red-

skabsskure og rekreative opholdsste-

der, kan man på forsøgsbasis gøre det 

muligt at etablere flytbare midler-

tidige havnehuse med overnatning, 

f.eks. på vinteropbevaringspladsen. 

• Folk/Fællesskab: Udvikling af ”Aphol-

men området” med fokus på at øge 

samarbejde mellem forskellige for-

eninger på Rønnehavnen og ved at 

samle alle interessenter i området.

• Fortælling: Bosætningshavn med 

fokus på udvikling af nye mariti-

me aktiviteter, der har lokalsamfund 

som primær målgruppe, men med 

turismemæssige potentialer. Tænk 

branding af Palmestranden, Nordre 

Skanse, Apholmen og Rønnerhavnen 

sammen som en helhed, på samme 

måde som det er sket i Bangsbo-om-

rådet. 

ANBEFALINGER TIL HANDLING:

HVEM ER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE: Rønnerhavnsforeningen, Foreningen Træk-

fuglene, Foreninger og klubber på havnen, selvorganiserende brugere/individuelle 

brugere, Nordstrand Camping, Sindallund ejerforening.
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4.5 Strandby Lystbådehavn

Strandby Havn er en af de få privateje-

de fiskerihavne i Danmark med et drif-

tigt erhvervsliv. I 2009 blev der etableret 

en selvstændig lystbådehavn, som an-

partsselskab, med 136 pladser i ét af de 

tidligere havnebassiner for fiskekuttere. 

Strandby Lystbådehavn er en meget aktiv 

sejlklub med, ungdomsafdeling, kajak-

klub og grillbar, samt årlige traditioner 

som fiskemarked og havnefest. Som no-

get særligt har boligselskabet Vesterport 

opført almennyttige boliger på havne-

fronten.

Styrker Svagheder

Konstruktionen fiskerihavn og lystbådehavn giver 

god synergieffekt

Moderne lystbådehavn med opdaterede havnefacili-

teter til overhaling af lystbåde.

Almennyttige boliger i direkte tilknytning til havnen.

Engageret Sejlklub med aktiv ungdomsafdeling.

Gode badestrande på begge sider af havnen

Svag udnyttelse af det tu-

ristmæssige potentiale 

havnen besidder med sit 

autentiske miljø.

Muligheder Trusler

Udnytte beliggenheden og skabe bedre rekreativ in-

tegration til strandene nord eller syd for havnen

BLÅ trends - etablere rekreative opholdsmuligheder 

på molerne til badning/ophold/fiskeri

Konkurrence om lystsejlere 

og ændrede fritidsmønstre

Vejrforhold påvirker antal 

gæstesejlere

STYRKER:

• Attraktiv placering

 Lystbådehavnen ligger i centrum af 

havnen, med en driftig erhvervshavn 

på nordsiden. Aktiviteten på havnen 

udgør livsnerven i byen og har stor be-

tydning for Strandby som bosætnings-

område.

• Moderne lystbådehavn

 Placeringen i det inderste havnebas-

sin med god havnedybde, kajnære 

arealer til både overhaling og rekrea-

tive ophold, gør havnen attraktiv for 

bådejere. Placering af klubhus midt på 

havnen, mellem bassinerne, gør det 

muligt at skabe et attraktivt forenings-

miljø, der skaber liv på havnen. 

• Boliger på havnen

 Boligforeningen Vesterport har almen-

nyttige boliger i direkte tilknytning til 

havnen. Det giver havnen et bymiljø-

mæssigt kvalitetsløft, der gør det at-

traktivt at besøge og opholde sig på 

havnen. 

- Engageret sejlklub med aktiv ung-

domsafdeling

 Strandby Sejlklub har et alsidigt tilbud 

til deres medlemmer og har egen ung-

domsafdeling med svømning, jollesej-

lads og ”vild med vand” aktiviteter. I 

tilknytning til klubben arrangeres der 

også dykkerture i klubbens følgebåde. 

I 2013 etablerede klubben Kajak Team 

Nord sig på arealerne ved siden af sejl-

klubben.

SVAGHEDER: 

• Sine styrker taget i betragtning, har 

Strandby havn fortsat til gode at ople-

ve et egentligt turistmæssigt gennem-

brud. 

MULIGHEDER:

• Blå trend - udvikle aktiviteter på 

ydersiden af molerne på havnen

 Strandby Havn byder på gode mulig-

heder for at etablere rekreative facili-

teter på ydersiden af molerne til bad-

ning/ophold og fiskeri.

TRUSLER: 

• Konkurrence og ændrede 

 fritidsmønstre 

 Mellem lystbådehavnene er der kon-

kurrence om at tiltrække kunder og 

turister, idet mange lystbådehavne har 

oplevet en nedgang i antallet af gæ-

stesejlere.

• Vejrforhold

 Besøgstallet og antal af overnatninger 

påvirkes i både positiv og negativ grad 

af vejret i sommersæsonen. 
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• Øget tilsanding på østkysten

 De fleste lystbådehavne på østkysten 

har problemer med tilsanding, hvilket 

betyder, at der ofte er behov for en 

uddybning af indsejlingen/inderhav-

nen. Såfremt materialet skal depo-

neres, er der yderligere omkostninger 

forbundet hermed. 

ANBEFALINGER TIL HANDLING:

• Skabe øget turistmæssig opmærk-

somhed på Strandby som en attrak-

tiv destination at besøge fra land- 

og søsiden.

HVEM ER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE: 

Strandby Fiskerihavn, Strandby Lystbå-

dehavn, Strandby Sejlklub.

4.6 Aalbæk Havn

Aalbæk Havn drives af foreningen Aal-

bæk Havn og ligger godt placeret 20 

km fra Skagen. Aalbæk Havn har ca. 130 

bådpladser. Der drives stadig erhvervsfi-

skeri fra havnen, ligesom det er muligt at 

købe friske fisk direkte fra fiskekutterne. 

I 2015 havde havnen 1350 overnatninger 

fra gæstesejlere. Flere foreninger holder 

til på havnen med omdrejningspunkt i 

det fælles klubhus, hvorfra der arrange-

res forskellige aktiviteter i sommersæso-

nen. 

Styrker Svagheder

God infrastruktur

Fred og ro

Attraktiv for autocampere

Nye aktiviteter på havnen

Uklarhed om værftets fremtid

Ekstra omkostninger ved skred i molen

Muligheder Trusler

Ny lokalplan

Havnen naturligt samlingspunkt for lo-

kalsamfundet

Konkurrence om lystsejlere og ændrede 

fritidsmønstre

Vejrforhold påvirker antal gæstesejlere

Øget tilsanding på østkysten (fordyrer 

omkostninger til uddybning af indsej-

ling)

Investorinteresse (realisering af mulig-

heder)

STYRKER:

• God infrastruktur

 Ålbæk Havn har en strategisk god be-

liggenhed i forhold til Skagen med 

direkte togforbindelse (18 min. til 

centrum) og gode cykelstier (mange 

gæster har cykler med og cykler til 

Skagen).

• Roligt fiskerleje

 Havnen er overskuelig og ligger i di-

rekte forbindelse med god og børne-

venlig strand, tæt på by og natur. Et 

godt alternativ til Skagen Lystbåde-

havn med mere plads og ro. 

• Attraktiv for autocampere

 Aalbæk Havn har haft fremgang i an-

tallet af overnatninger i autocampere. 

En udvikling der kan supplere de tra-

ditionelle overnatninger på havnen 

i båd. I forbindelse med etablering 

af den nye havn, blev der etableret 

en platform, hvor autocampere kan 

komme helt tæt på havet. 

• Nye aktiviteter på havnen

 I 2015 åbnede ”Aalbæk bugt – hav-

nens spisested” i en bygning på hav-

nen, der har stået tom i flere år. I for-

bindelse med åbning af restauranten 

blev bygningen gennemrenoveret, og 
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ANBEFALINGER TIL HANDLING:

det har bl.a. givet tro på flere akti-

viteter på havnen. Havnebestyrelsen 

har fremsendt ønske om udarbejdelse 

af ny lokalplan med henblik på at ud-

vide mulighederne for brug af area-

lerne på havnen til bl.a. restaurant og 

liberalt erhverv.

SVAGHEDER: 

• Værftets fremtid uafklaret

 Det er endnu ikke afklaret, hvad det 

tidligere værft skal anvendes til.

• Yderligere omkostninger ved 

 havneudvidelse

 Omkostningstung reparation i 

 forbindelse med skred i ydermolerne.  

MULIGHEDER:

• Lokalplan

 Ålbæk Havn er beliggende i byzone og 

har anmodet om at få udarbejdet en 

ny lokalplan for havnen med henblik 

på at udvide mulighed for brug af 

arealerne på havnen. Den nye lokal-

plan er under udarbejdelse.

• Havnens potentiale som naturligt 

samlingspunkt for lokalsamfundet

 Ålbæk Havn er allerede et naturligt 

samlingspunkt for både helårssam-

fundet - og et stort sommerhusområ-

de. Mange kender havnen og kommer 

der ofte. Nogle er allerede med til at 

skabe aktiviteter på havnen, mens 

andre potentielt kan aktiveres i for-

hold til at skabe nye tiltag.

TRUSLER: 

• Konkurrence og ændrede fritids-

mønstre 

 Mellem lystbådehavnene er der kon-

kurrence om at tiltrække kunder og 

turister, idet mange lystbådehavne 

har oplevet en nedgang i antallet af 

gæstesejlere.

• Vejrforhold

 Besøgstallet og antal af overnatninger 

påvirkes i både positiv og negativ grad 

af vejret i sommersæsonen. 

• Øget tilsanding på østkysten

 De fleste lystbådehavne på østkysten 

har problemer med tilsanding, hvilket 

betyder, at der ofte er behov for en 

uddybning af indsejlingen/inderhav-

nen. Såfremt materialet skal depo-

neres, er der yderligere omkostninger 

forbundet hermed.

• Investorinteresse (realisering af 

 muligheder)

 Med den nye lokalplan ønsker hav-

nebestyrelsen at åbne muligheder 

for liberalt erhverv, restaurationsvirk-

somhed og detailhandel. For at indfri 

disse ønsker, er det nødvendigt at til-

trække investorer, lejere og operatø-

rer. 

• Fysik: Tidssvarende basisfaciliteter 

til brugere af havnen, f.eks. hol-

der vinterbaderne til i en skurvogn. 

Tænk i fællesfaciliteter. 

• Forretning: Med den nye lokalplan 

ønsker havnebestyrelsen at åbne op 

for nye forretningsmuligheder på 

havnen. Parallelt med udarbejdel-

sen af den nye lokalplan, anbefales 

det, at havnebestyrelsen arbejder 

målrettet med at tiltrække nye lejere 

og investorer, der kan være med til 

at indfri de nye potentialer og mu-

ligheder. 

 For yderligere at understøtte væk-

sten indenfor overnatninger af 

autocampere, kunne flere services 

tilkobles, eksempelvis etablering 

af tømningsordning (af toilettank) 

mm.

• Folk/Fællesskab: Der er god syner-

gi i at øge samarbejdet mellem de 

brugere, der allerede er på havnen, 

og de foreninger, som er ”i byen”. 

Sammen kunne de stå for udvikling 

af nye maritime aktiviteter for både 

lokalsamfund og turister.

• Fortælling: Markedsføringen bør 

fokusere på synliggørelse af områ-

dets muligheder med fokus på Ål-

bæk Havn, som ”den rolige havn 

– tæt på/en del af Skagen”. Herud-

over kunne man med fordel bruge 

de autentiske oplevelser på havnen 

i markedsføringen, f.eks. mulighed 

for at købe fisk direkte fra båd.

HVEM ER VIGTIGSTE SAMARBEJDSPARTNERE: 

Aalbæk Havn, Foreninger og klubber på havnen, Faktafiber, Mads fiskehus/Bugten, 

Distriktsudvalget, Aalbæk Borgerforening.
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4.7 Skagen Lystbådehavn

Skagen Havn udgør på mange måder 

hjertet i Skagen. De ikoniske Bindes-

bølhuse med restauranter, butikker og 

lystbådene, der ligger mast ved mast 

omkranset af den travle erhvervshavn. 

Skagen Havn er løbende blevet udvidet, 

senest i 2015. Lystbådehavnen er placeret 

i de inderste havnebassiner og besøges 

årligt af over 10.000 gæstesejlere. 

STYRKER:

• Hyggeligt og autentisk miljø – midt 

i en travl erhvervshavn

 Skagen Havn er et naturligt omdrej-

ningspunkt for de mange gæster, der 

besøger Skagen hvert år. Kombina-

tionen af lystbåde, restauranter og 

forretninger på den ene side - og er-

hvervet med værftsaktiviteter, trucks 

og fiskerikasser på den anden, til-

trækker mange mennesker til havnen. 

Om sommeren er der masser af musik 

på de forskellige restauranter, og liv 

fra morgen til sen aften. 

• God forbindelse til byen

 Skagen Havn er en naturlig forlæn-

gelse af Skagen by (gågade), og der 

Styrker Svagheder

Hyggeligt og autentisk miljø

God forbindelse til byen 

Behov for renovering

Muligheder Trusler

BLÅ trend – oplevelser på vandet

Udvikle publikumsrelaterede områder og 

aktiviteter på havnen

Konkurrence om lystsejlere og ændrede 

fritidsmønstre

Vejrforhold påvirker antal gæstesejlere

Dansk kystturisme udfordret

Fravalg af Skagen lystbådehavn

Erhvervsaktiviteter i havnen udvides

er visuel forbindelse mellem byen og 

havnen. Det gør det naturligt at be-

væge sig mellem by og havn.

SVAGHEDER:  

• Skagen Lystbådehavn trænger i høj 

grad til renovering/opgradering i for-

hold til at kunne tilbyde moderne og 

tidsvarende faciliteter til gæstesejle-

re. Det gælder f.eks. el-standere, hvor 

det i dag ikke er muligt at aflæse den 

enkelte sejlers strømforbrug. Renove-

ring af faciliteter skal ske i samarbej-

de med Skagen Havn. 

MULIGHEDER: 

• BLÅ trend – oplevelser på vandet

 Nye vandaktiviteter er også under ud-

vikling i Skagen. Vinterbaderne holder 

pt. til i Skagen sejlklubs havn. Flere 

aktører, der ønsker at udbyde vand-

sportsaktiviteter, arbejder på at til-

byde ture på vandet f.eks. lystfiskeri, 

havdykkerture mv.

• Udvikle publikumsrelaterede områ-

der og aktiviteter på havnen

 Indenfor det område, hvor der fin-

des restauranter og detailhandel på 

havnen, kan der udvikles rekreative 

faciliteter og aktiviteter, som under-

støtter havnens tilbud til gæster og 

lokalsamfund. Det kan f.eks. være 

opholdssteder, faciliteter til lystsejle-

re, havnepromenade mv. Det vil være 

en naturlig forlængelse af havnens 

seneste strategi, hvor turisme (lystbå-

de, oplevelsesøkonomi, cruise) er et 

af forretningsområderne. 

TRUSLER: 

• Konkurrence og ændrede fritids-

mønstre 

 Mellem lystbådehavnene er der kon-

kurrence om at tiltrække kunder og 

turister, idet mange lystbådehavne 

har oplevet en nedgang i antallet af 

gæstesejlere.
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ANBEFALINGER TIL HANDLING:
• Vejrforhold

 Besøgstallet og antal af overnatninger 

påvirkes i både positiv og negativ grad 

af vejret i sommersæsonen. 

• Dansk kystturisme er udfordret

 Dansk kystturisme er generelt udfor-

dret i forhold til kvalitet, prisniveau 

og tiltrækning af nye investeringer, 

der kan bidrage til den fornyelse - og 

de faciliteter, som gæsterne efter-

spørger. Alt sammen noget der udfor-

drer antallet af gæster, også i Skagen. 

• Risiko for fravalg af Skagen lystbå-

dehavn 

 Indtægter fra gæstesejlere i Skagen 

Lystbådehavn bidrager væsentligt til 

finansiering af drift og vedligehold 

i de andre lystbådehavne i kommu-

nen. Det vil derfor være en stor øko-

nomisk udfordring, hvis gæstesejlere 

fravælger Skagen Lystbådehavn.

• Erhvervsaktiviteter i havnen udvides

 Der er positiv udvikling for erhver-

vene på Skagen Havn, men det be-

tyder samtidig, at de erhvervsmæs-

sige aktiviteter i havnen breder sig, 

f.eks. har Karstensen Skibsværft købt 

Danish Yachts værftsaktiviteter i bas-

sinet overfor lystbådehavnen. Det er 

afgørende at sikre attraktive rammer 

for både erhverv og lystbådehavn, når 

placeringen er så tæt. 

• Fysik: Med udgangspunkt i Skagen 

Havns strategi på det turistmæssige 

område samt Turisthus Nords strategi 

for destinationsudvikling, igangsæt-

tes vision og udviklingsproces for det 

publikumsorienterede område på 

Skagen Havn. Udgangspunktet er at 

sikre attraktive ramme for både de 

havnerelaterede og de turistrelatere-

de erhverv, og sikre en opgradering 

og udvikling af faciliteter i forhold til 

at matche efterspørgsel og behov hos 

gæster fra både land- og vandsiden. 

 På grund af bådpladsernes placering, 

skal gæstesejlerne på de yderste 

bådpladser gå henover andre både 

for at komme i land. Nye bådbroer i 

bassinerne, hvor bådene kan ligge til 

med stevnen, vil gøre det være mu-

ligt at gå direkte fra egen båd og på 

land. 

• Forretning: Flere af de faste båd-

pladslejere efterspørger et ”one-

stop service” koncept vedr. opbe-

varing og klargøring af lystbåde. 

Opbevaring af lystbåde i vinter-

sæsonen samt service med opgra-

dering/renovering kunne være et 

muligt forretningsområde, da flere 

af de martitime virksomheder på 

Skagen Havn tilbyder relevante ser-

vices. 

• Fortælling: Mange gæster søger 

turistinformation hos lystbådehav-

nen, hvorfor det er naturligt at ud-

vikle et samarbejde med Turisthus 

Nord om at formidle muligheder i 

nærområdet. Opgradering af lystbå-

dehavnens hjemmeside, så denne i 

højere grad kobler sig til destinatio-

nen Skagen.

HVEM ER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE: Skagen Havn, Turisthus Nord, Skagen Lystbå-

dehavn/Frederikshavn Kommune (forpagter), Skagen sejlklub, Skagen handelstand-

forening, erhverv på havnen, (restauranter, butikker)
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Dette afsnit har fokus på fire indsatsom-

råder, som går på tværs af lystbåde-

havnene og som tager udgangspunkt i, 

hvordan potentialet langs den 100 km 

kystlinie samlet set kan udnyttes bedre 

– ikke kun til gavn for den enkelte havn, 

men for hele lokalsamfundet.  

5. Blå indsatsområder – på tværs af 
lystbådehavne og kyster

Skagen Lystbådehavn

Ålbæk Havn

Rønnerhavnen

Strandby Lystbådehavn

Frederikshavn Marina

Sæby Havn

Voerså Havn

5.1  Indsatsområde Struktur og 
Samarbejde

I Frederikshavn Kommune er der i alt 

11 lystbåde- og jollehavne, som ejes og 

drives på forskellige måder. 5 af havne-

ne er kommunale lystbådehavne, heraf 

er 3 foreningsdrevne og 2 er kommunalt 

drevne. 

I de kommunalt drevne havne er der 

ansat en kommunal havnefoged, der 

står for den daglige drift. De forenings-

drevne havne har indgået en driftsaftale 

med Frederikshavn Kommune, hvori det 

fremgår at de er ansvarlige for den dag-

lige drift, mens kommunen er ansvarlig 

for vedligeholdelse af havneværker. 

Kommunen har ansat en havnekoordi-

nator, som har til opgave at koordinere 

den kommunale del af vedligeholdelses-

opgaverne i de kommunale havne. Via et 

fælles udbud af oprensningsopgaverne i 

alle de kommunale havne, er der opnået 

et tilbud, der prismæssigt ligger som et 

af de bedste i landet. Private havne, som 

Strandby Havn og Frederikshavn Marina, 

har privat økonomi men modtager et 

mindre tilskud fra Frederikshavn Kom-

mune. Alle havnene er medlem af FLID, 

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark. 

Medlemsskabet skaber flere synergief-

fekter blandt havnene, der blandt andet 

deltager samlet ved messer.

De forskellige ejerstrukturer og driftsfor-

mer medfører, at der er forskellige ser-

vicetilbud til sejlere, ligesom der ikke er 

en fælles markedsføring af lystbådehav-

nene i kommunen. Der eksisterer heller 

ikke noget forum, hvor der kan drøftes 

fælles indsatser og samarbejde på tværs 

af havnene og langs kysten. 

Flere steder i landet har man i stigende 

grad valgt at organisere sig med en fæl-

les havneorganisation eller samarbejds-

struktur med henblik på at styrke sam-

arbejde og koordinering, sammentænke 

tilbud og services og få flere kræfter til 

produktudvikling og fælles markedsfø-

ring. Det gælder både kommuner, der 

Havn

Havn og lokalområde

Samlet destination
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har flere lystbådehavne, f.eks. Samsø 

Kommune og Vordingborg Kommune, og 

det gælder kommuner med enkelte lyst-

bådehavne, som indgår i et tværkommu-

nalt samarbejde, f.eks. Faaborg-Midt-

fyn, Svendborg, Ærø og Langeland, der 

sammen har etableret Naturturisme I/S. 

STRUKTUR

En mere klar struktur i forhold til hvem 

der står for anlæg (vedligehold), akti-

viteter (anvendelse) og faciliteter kan 

skabe mere klarhed over, hvem der har 

hvilke roller og ansvar på havnene. Det 

kan også være med til at frigive kræfter 

til det at skabe aktiviteter og dermed 

øget anvendelse.

En model til at sikre helhedstænkning, 

som er anvendt af flere kommuner, 

er etablering af en central havnedrift. 

Dermed bliver kommunen ansvarlig for 

den overordnede drift af de kommuna-

le lystbådehavne og for vedligeholdelse, 

erhvervsmæssig udlejning og salg af are-

aler. I havnedriften ansættes havnefo-

geder og et havneteam, der har drift- og 

vedligeholdsopgaver på de kommunale 

havne. 

Havnebestyrelserne er vigtige for at fast-

holde den lokale forankring og det frivil-

lige engagement på lystbådehavnene. I 

dag går meget af tiden i bestyrelsen med 

at sørge for drift af havnen og indkræ-

ve havneudgift mv. I havnebestyrelser-

ne er gennemsnitsalderen generelt høj, 

og det er ikke alle steder, at det lokale 

foreningsliv på havnen eller de nye bru-

gergrupper på havnen er repræsenteret 

i bestyrelsen. Hvis havnebestyrelserne 

ændre funktion fra at være et driftsud-

valg til at være et aktivitets- og bruge-

rudvalg f.eks. ved etablering af et ”vild 

med vand” udvalg, kan det åbne for at 

flere brugere, lejere og relevante aktø-

rer fra lokalområdet finder det attraktivt 

at deltage i det frivillige arbejde. Hav-

nebestyrelserne vil fortsat have tæt dia-

log med kommunen om udviklings- og 

vedligeholdstiltag og være høringsbe-

rettigede i forhold til generelle tiltag på 

havnen.

SAMARBEJDE 

Med 11 lystbåde- og jollehavne langs 

kysten, er der mange erfaringer og res-

sourcer at trække på, ligesom en række 

udfordringer går igen på tværs af havne-

ne. Endelig er det dokumenteret, at der 

ved fælles udbud kan opnås væsentlige 

besparelser på bl.a. oprensning. 

Etablering af et fælles forum, et ”Blåt 

Råd”, kan bidrage til øget koordinering, 

samarbejde og styrket udvikling på tværs 

af alle lystbådehavne i kommunen. I rå-

det kan der drøftes og igangsættes tvær-

gående initiativer, koordineres i forhold 

til aktiviteter og samarbejdes i forhold til 

fælles udbud og udbygning af faciliteter. 

Deltagerne i rådet er både de kommuna-

le og private havne, Teknisk Udvalg samt 

andre relevante aktører såsom Turisthus 

Nord m.fl. Der kan etableres arbejds-

grupper, som arbejder med tværgående 

tiltag.

En anden mulighed er etablering en af 

”havnegruppe” bestående af enkelte 

politikere fra Teknisk Udvalg og admi-

nistrative medarbejdere m.fl. Denne 

gruppe har til opgave at være bindeled 

mellem Teknisk Udvalg og havnebesty-

relserne/”vild med vand” udvalg, og 

være til rådighed for dialog ude i besty-

relserne i forhold til relevante udfordrin-

ger og muligheder. 
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Formål

Fremme helhedstænkning og koordinering på tværs af lystbådehavne og strande/kyster 

Skabe større koordinering og samspil mellem havnene

Styr på roller, ansvar og kompetencer

Frigive kræfter til at skabe aktiviteter på havnene

Ideer og udviklingspro-

jekter

-  Fælles udbud af vedligeholdelsesopgaver

-   Basisfaciliteter (havneteam/projektafdeling)

-   Vinteroplægning (tilbud til fastlæggere i en af havnene i kommunen)

-   Standardstativer udlejes af havnen sammen med bådplads (havnen/kommunen kan finansiere 

stativer gennem leasing) 

-   Samarbejde om tilbud til fastliggere og gæstesejlere (eks. gratis gæstepladser i andre kommu-

nale havne til fastliggere, tilbud om gratis døgn i anden kommunal havn til gæstesejlere)

-   Ensartning af skilte og information på havnene (fælles standard)

-   Fælles aktiviteter i alle havnene (eks. fælles ”åben havn dag”)

-   Fælles markedsføring (Havneguide, Toppen af Danmark, logo)

Forslag til handling Hurtigt realiserbare handlinger:

-  De havne, der etablerer et lokalt ”vild med vand” udvalg med en bred sammensætning af bru-

gere og aktører fra lokalområdet, får 10.000 kr. til opstart af aktiviteter 

- Etablering af fælles Blåt Råd

Langsigtede handlinger:

- Afklar fremtidig struktur

HVEM ER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE: Frederikshavn Kommune (Teknisk Udvalg, Ejendomscenteret, havnekoordinator) Havnebe-

styrelser, Turisthus Nord m.fl.

5.2 Indsatsområde Folk og 
Fællesskab

FÆLLESSKAB

Vi kan selv – men ikke alene. Havnene 

er mange steder naturlige omdrejnings-

punkter og samlingssted for et lokalsam-

fund og en række faste brugere. Dertil 

kommer, at mange lystbådehavne også 

tiltrækker gæster og besøgende i kom-

munen, både fra land- og vandsiden. Og 

potentialet er meget større. En undersø-

gelse fra Gallup viser, at 1 mio. danskere 

siger, at de gerne vil dyrke en fritidsinte-

resse, der knytter sig til havet. 

Mange lystbådehavne har en fast hoved-

brugerkreds, og flere af havnene drives 

af en forening/havnebestyrelse bestå-

ende af frivillige. Nogle steder er for-

eningerne gode til at rykke sammen og 

arrangere fælles arrangementer og dele 

faciliteter, men på mange af havnene 

lever foreningerne deres eget liv i egne 

bygninger og med egne faciliteter. 

For at skabe forankring i forhold til ud-

vikling og nye aktiviteter på lystbåde-

havnene, er det afgørende at de mange 

eksisterende brugere og frivillige kræfter 

inviteres med i dialogen. Det er også vig-

tigt at kigge bredere efter nye, gode – og 

nogle gange utraditionelle samarbejds-

partnere og indgå nye alliancer. I Løkken 

er man under sloganet ”sammen skaber 

vi Løkken” lykkedes med at finansiere 

vildmarksbad og sauna via folkeaktier 

og ved at indgå et samarbejde med den 

lokale svømmehal. Det er også i Løkken, 

at North Shore Surf som de første sælger 

friske fiskeretter af fisk leveret direkte af 

Løkkens mange fiskere.

FOLK

Helt ligesom i resten af landet er mange 

af de traditionelle brugere i lystbåde-

havnene samt frivillige i havnebestyrel-

ANBEFALINGER TIL HANDLING:

Vild med vand - havnens dag 2016
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ambition om øget bosætning. Seneste 

tiltag er en HF Cold Hawaii linie, der til-

trækker unge fra hele Danmark. 

ser og medlemmer i foreninger, seniorer. 

Nye mere individorienterede og aktions-

prægede sportsgrene dukker op, og de 

har større held med at tiltrække et yngre 

publikum, eks. havsvømning, havkajak, 

vandscootere, kite- og windsurfing og 

SUP (Stand Up Paddling). 

 

For at forbedre forholdene for særligt 

børnefamilier, har flere lystbådehavne 

investeret i legepladser. Det betyder, at 

en del børnefamilier, dagplejemødre 

eller børnehaver finder vej til havnene. 

Men hvad med de ”unge” mellem 10-

18 år? De færreste havne har aktiviteter 

eller faciliteter, der retter sig mod den-

ne målgruppe. Et samarbejde mellem 

foreninger, skoler, ungdomsskole mv. 

om blå fritidstilbud rettet mod de 10-18 

årige kunne danne grobund for mange 

fremtidige vandkrabber! 

En anden målgruppe er de unge mellem 

18-25 år. De udgør en vigtig målgrup-

pe både som fremtidig arbejdskraft og 

fremtidige borgere. Der kunne arbejdes 

med at skabe tilknytning til kommunen 

allerede mens de studere, f.eks. ved 

at tilbyde dem en gratis bådplads/dele 

bådsordning i en af kommunens lystbå-

dehavne, eller knytte en gratis bådplads 

til køb af en byggegrund. I Klitmøller har 

det haft god effekt at koble de naturgiv-

ne forhold for surfing sammen med en 

Formål

Understøtte blå foreninger i at lave aktiviteter langs kysten, og i at gøre det nemt og 

tilgængeligt at komme i gang med at dyrke blå fritidsinteresser og aktiviteter.

Facillitere samarbejde mellem- og på tværs af foreninger.og selvorganiserede grup-

per.

Aktivere flere målgrupper og nye aktører (særligt unge).

Ideer og fællesudviklingsprojekter -  Samarbejde på tværs af foreninger og FLID omkring arrangementer i den enkelte 

havn - eller arrangementer inden for bestemte temaer 

- Fælles mødesteder (kunne være blå støttepunkter)

-  Foreningsdrevne- og selvorganiserede aktiviteter samarbejder eks. om at tiltrække 

flere unge til en BLÅ fritidsaktivitet (blåt aktivitetskatalog, prøvetimer, sommersko-

ler etc., blå aktivitetspakke til unge i ungdomsskolen)

-  Bådpladser/delebådsordning for studerende (markedsføring og udvikling af tilbud)

Forslag til handling Hurtigt realiserbare handlinger:

-  Der afholdes dialogmøder med blå foreninger med fokus på ideudvikling og sam-

arbejde om fælles muligheder og udfordringer. Mødet facilliteres af FUF, Kultur og 

Fritid, ungdomsskolen

-  Opfordring til at etablere et ”vild med vand” udvalg i alle havne motiveres ved at 

afsætte 10.000 kr. til opstart af aktiviteter

Langsigtet handlinger:

-  Fælles udvikling af og samarbejde om blå tilbud rettet mod folkeskoler, unge, 

turister mv.

- Blå tilbud tænkes naturligt sammen med bosætningstrategi 

HVEM ER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE: De blå foreninger, Frederikshavn Kommune (Kultur og Fritid, Park og Vej), FUF, ungdoms-

skolen, ”Vild med vand” sekretariat, STOKED, evt. fonde, ungebyrådet.

ANBEFALINGER TIL HANDLING:
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5.3 Indsatsområde Basisfaciliteter 
og basisservice

Lystbådehavnene er en base for aktivite-

ter og oplevelser. Det gælder både marti-

time - og andre rekreative oplevelser og 

aktiviteter. For at understøtte og udvikle 

dette, er det vigtigt, at vandet og lystbå-

dehavnene er tilgængelige for alle, det 

gælder både fysisk i forhold til at komme 

tæt på vandet og mentalt i forhold til at 

føle sig velkommen.

På mange havne er der i dag forskellige 

havnerelaterede faciliteter som bådbroer 

og slæbested, herudover er der ofte ad-

gang til offentlige toiletter og omklæd-

ningsfaciliteter. Mange af de foreninger, 

der er placeret på havnene, har egne 

klubhuse med faciliteter, f.eks. omklæd-

ning, sauna, toiletter, grejopbevaring og 

træningsfaciliteter.  På de fleste havne er 

der ligeledes faciliteter på vandsiden, det 

kunne være flydepontoner, badebroer 

mv. 

Nogle af faciliteterne på havnene er alt-

så offentligt tilgængelige, mens andre er 

forbeholdt brugere og foreninger. Ofte 

kan det være svært at finde ud af, hvad 

der tilgængeligt for hvem, og hvor man 

må være, hvis man ikke er ”vandkrabbe”. 

Ankomsten til havnen fra vand- og land-

siden er et vigtigt led i at skabe tilgæn-

gelighed. Mange havne orienterer sig 

primært mod gæster fra vandsiden, mens 

flere gæster og brugere ankommer fra 

landsiden. Skiltning af hvilke faciliteter 

der er offentlige tilgængelige på havne-

ne, på forskellige sprog, er et godt ud-

gangspunkt.

Endelig er mange af havnene ikke indret-

tet optimalt i forhold til de nye og mere 

individorienterede sportsgrene, hvor 

mange kommer med udstyr (vandscooter, 

havkajakker, dykkerudstyr) på bilen.

BASISFACILITETER 

For at kunne tiltrække flere mennesker 

(nye burgergrupper, flere gæster, kom-

mercielle partnere og areallejere) er det 

nødvendigt, at der er ordentlige basisfa-

ciliteter til rådighed på havnene og langs 

kysten. Investering i at forbedre og ud-

vikle fælles basisfaciliteter med offentlig 

adgang, er dermed et nødvendigt greb 

for at udnytte potentialet langs kyster og 

i havnene.

Basisfaciliteter kan sikre tilgængelighed 

og adgang for alle til aktiviteter ved og 

på vandet, og gøre det nemt at komme 

i gang med sin aktivitet også for gæster, 

som ikke har deres daglige gang på om-

rådet.

Først når basisfaciliteterne er i orden, kan 

der bygges ovenpå med faciliteter, som 

skaber yderligere muligheder for aktivi-

teter, eks. havnebad, udspringsvipper/ 

platforme, vandbassiner, mobile sauna-

er, undervisningsfaciliteter med støtte fra 

eks. fonde. I Fåborg har man, i forbindel-

se med bygning af havnebad, etableret et 

blåt støttepunkt der indeholder inden-

dørs- og udendørsfaciliteter for lokale, 

turister og maritime foreninger. 

Fåborg Havnebad og Blåt støttepunkt

 Kilde: Dansk Kyst og Naturturisme

Fåborg Havnebad og Blåt støttepunkt

UDVIKLINGSNIVEAUERE

BRUGERGÆSTE-
VOLUMEN

FÅ 
LYSTBÅDEHAVNE

INVESTERINGSGRAD

MANGE 
LYSTBÅDEHAVNE

”CAMPING” / 
UDLEJNING

+ OPHOLD/LIVSNYDEROPLEVELSE

LYSTBÅDEHAVN
(BASISFACILITETER)

+ LIVSNYDER OG VANDSPORT -OPLEVELSER

+ OPHOLD, OPLEVELSER OG NY  
OVERNATNINGSKAPACITET (RESORT)

FORENINGS-
LIV

Gensidig afhængighed hos målgrupperne
Lystsejlermiljø <-> Oplevelsesgæster // Oplevelsesmiljø <-> lystsejlere

Turismeudvikling der hvor 
turisterne er- og i tråd med 
feriestedets styrkeposition!
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BASIS SERVICE

Ligesom andre overnatningssteder, som 

hoteller, campingpladser mv., er også 

lystbådehavnene nødt til at tænke i ser-

vicering af gæster. Basis service handler 

om at gøre det let at finde information, 

og sørge for at guide og byde velkommen 

til gæster både fra vand- og landsiden. 

Det kan også være en god service overfor 

gæster at ensarte regler og forhold langs 

kysten.

Adfærd på lystbådehavne reguleres af et 

havnereglement, dertil kommer nogle 

etiske regler for, hvordan aktivitetsud-

Vild med Vand - Havnens Dag 2016

øvere opfører sig overfor hinanden og 

andre. Et havnereglement kan nemt give 

indtryk af en række forbud, men det er 

lige så vigtigt at gøre opmærksom på alt 

det, man gerne må. 

For sejlende gæster er havnefogeden/

havnekontoret oftest det, man først mø-

der. For mange vil det være naturligt at 

søge information om oplevelser, attrakti-

oner og destinationen her. At blive taget 

godt imod kan ske på mange måder, i 

Strandby Lystbådehavn har man i som-

meren 2015 budt alle overnattende gæ-

ster velkommen ved at aflevere en pose 

rundstykker hver morgen. 

Formål

- Styrke adgang og tilgængelighed til havne og kyster

- Sikre og opgradere basisfaciliteter i lystbådehavne og langs kysterne

- Udvikle basisservice for gæster (både fra vand- og landsiden)

Ideer og fællesudviklingsprojekter -  Definere en ”blå pakke” af minimums faciliteter

-  Basisfaciliteterne kunne evt. bygges af havneteamet, som i forvejen bygger fly-

debroer 

-  Indsats rettet mod servicekultur på havnene (websites, servicekurser, skiltning)

-  Samarbejde med andre havne i forhold til at tydeliggøre servicetilbud og sikre 

større ensartethed i regler og information på havnene 

Forslag til handling   Hurtigt realiserbare handlinger: 

-  definer en blå pakke der udgør en minimumstandard for ”basisfaciliteter og ba-

sisservice” 

-  sæt to konkrete initiativer i gang, som skal være realiseret i 2017 (eks. offentlig 

adgang til vandet via platform/badebro og informationstavle)

-  samarbejde med Turisthus Nord om servicekoncept for havnene

Langsigtede handlinger:

-  at afsætte anlægsmidler til løbende investering i basisfaciliteter i havnene

-  at indgå strategiske partnerskaber med eksterne partnere eller fonde omkring 

næste niveau af blå faciliteter

-  at alle lystbådehavne inden for x antal år har den blå basispakke

HVEM ER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE: Frederikshavn Kommune (Ejendomscenteret, Park og Vej, havneteam, produktionssko-

len), foreninger på havnene, Turisthus Nord, FLID, ”Vild med vand”, sekretariatet, Fonde, eksterne partnere (eks. svømmehal-

ler). Andre havne.

ANBEFALINGER TIL HANDLING:
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5.4 Indsatsområde Forretning og 
Fortælling

Turismeomsætningen i Danmark udgjor-

de i 2015 91,1 mia. kr., heraf udgjorde 

kystturismen 43,2 mia. kr. Desværre taber 

Danmark markedsandele til særligt Tysk-

land og ifølge Dansk Kyst og Naturturisme 

er kystturismen i Danmark udfordret af en 

række forhold, bl.a. lavt investeringsni-

veau, nye rejsemønstre og destinationer, 

flere kortere ferier og en ubalance ml. pris 

og kvalitet.

Også mange lystbådehavne har oplevet 

en nedgang i antallet af overnatninger. 

Enkelte lystbådehavne har dog formået at 

fastholde eller øget antallet af gæster. Det 

er særlig de lystbådehavne, der har er-

kendt behovet for at forny sig og i dag er 

base for både ophold, livsnyder og vand-

sportsoplevelser.

NYE OVERNATNINGSMULIGHEDER

At det er noget særligt at vågne op med 

havudsigt, er ikke noget nyt. I Tyskland 

har man investeret massivt langs kysten, 

i marinaer og i etablering af resorts med 

forskellige typer af overnatningsmulig-

heder (feriehuse, husbåde, lejligheder) 

f.eks. Ostsee Resort Olpenitz. Andre steder 

har man udviklet byer og lystbådehavne 

langs hele kyststrækninger, f.eks. i Meck-

lenburg-Vorpommern og på øen Rügen. 

Det har betydet, at flere og flere tyskere 

har foretrukket at holde ferie langs den 

tyske kyst, frem for langs kysten i Dan-

mark. 

Lystbådehavnene råder over både land- 

og vandarealer, og dette potentiale kan 

udnyttes så flere får adgang til at bo og 

overnatte tæt på vandet. Autocamper-

ne har allerede fundet vej til lystbåde-

havnene, og flere af lystbådehavnene 

i Frederikshavn Kommune har oplevet 

en stor stigning i antal overnatninger af 

autocampere. I Vorsaa Havn har antallet 

af autocampere langt overhalet antallet 

af gæstesejlere, og er i dag den vigtigste 

indtægtskilde for havnen. Det gør det op-

lagt at investere i gode forhold for auto-

campere, f.eks. adgang til el- og tøm-

ningsordninger. 

 

Havnene råder over arealer, der i mange 

tilfælde er uudnyttede i sommerperi-

oden, f.eks. vinteroplægspladser. Dis-

se arealer kunne sættes i spil i forhold 

at skabe øget overnatningskapacitet på 

havnen, f.eks. midlertidige og utraditi-

onelle overnatningsmuligheder i form 

af primaluxtelte, flytbare lysthuse, con-

tainerhuse eller andet. En forretning, 

der ville være oplagt at varetage for 

operatører, der i forvejen har erfaring 

med udlejning og overnatning, f.eks. 

campingpladser. En anden mulighed er 

overnatninger på vandsiden, hvor både 

”airbnb” og ”boatflex” forsøger at ud-

brede deleøkonomien inden for sejler-

verdenen. Etablering af permanente 

boliger på vandet, som husbåde, har 

indtil videre ikke for alvor vundet indpas 

i Danmark.

Alternativ strandbar (Hasløv og Kjærsgaard)

Kühlungsborn, Tyskland – marina og rekreative 
opholdssteder

Skovshoved Havn – rekreativ mole (Hasløv og Kjærsgaard)
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Lystbådehavnene har mulighed for at 

hjælpe udviklingen på vej ved f.eks. at 

investere i standardstativer til opbe-

varing af både og gøre det obligatorisk 

at benytte disse. Stativerne fylder langt 

mindre, kan stables og dermed, kan are-

alerne nemt ryddes og omdannes til at-

traktive arealer for nye aktiviteter. 

SPISE, OPHOLD OG OPLEVELSER 

For at understøtte udvikling af nye til-

bud, aktiviteter og bespisning langs vo-

res kyster og i havnene, kan havnene/

kommunen selv gå foran i forhold til at 

udvikle egne arealer og bygninger på 

havnene og langs kysten. Eksempelvis 

kan arealer reserveres til pop-up restau-

ranter/cafeer og midlertidige butikker 

i sommersæsonen. De arealer og byg-

ninger, der allerede er lejet ud til for-

pagtere, skal måske udfordres på deres 

forretningskoncept f.eks. ved, at kom-

munen fremadrettet udtrykker specifikke 

ønsker om nye aktiviteter ved indgåelse 

af forpagtningsaftaler. Dette for at skabe 

grundlag for at tiltrække aktører, der kan 

udvikle nye tilbud til gæster og brugere. 

Udgangspunktet for at kunne tiltrække 

aktører, der ønsker at drive midlertidi-

ge eller oplevelsesbaserede forretninger, 

f.eks. events og vandsportsaktiviteter er 

både, at det er let at komme i gang og 

muligt at drive en forretning. Der skal 

være adgang til havnene, de nødvendi-

ge anlæg og til at komme af med sit grej, 

og der skal være en imødekommenhed 

i forhold til at løse potentielle nye ud-

fordringer. 

Ved at fokusere på at understøtte ma-

ritim forretningsudvikling, kan nye for-

retningskoncepter opstå. Flere og flere 

bådejere ønsker at slippe for at bruge 

tid og kræfter på klargøring og ved-

ligeholdelse. Og mange ønsker at få 

klargjort båden samtidig med, at den 

vinteropbevares. Eksempelvis har en 

række virksomheder på Marselisborg 

Havn etableret et fuld-servicekoncept, 

bl.a. motiveret af skærpede miljøkrav i 

forhold til rengøring af både. I Løkken 

har North Shore Surf ved at indgå samar-

bejder og partnerskaber, mulighed for at 

tilbyde et fuldt aktivitetsprogram i hele 

sommersæsonen.

STRATEGISKE PARTNERSKABER OG BLÅ 

PRODUKTUDVIKLING

En vej til at skabe fornyelse og blå pro-

duktudvikling kan være at indgå strate-

giske partnerskaber og samarbejder med 

eks. andre kommuner, organisationer 

eller kommercielle aktører.

Flere kommuner er allerede i gang. Hals-

næs, Helsingør og Gribskov Kommune 

investerer sammen med Visit Nordsjæl-

land og Region Hovedstaden 8 mio. kr. 

i, at få virksomheder til at gå sammen 

om at udvikle ideer til nye forretninger 

inden for maritim turisme. 

Alternativ strandbar (Hasløv og Kjærsgaard)

North Shore Surf Løkken – mobil vildmarksbad 
og sauna

Container House – Refshaleøen

North shore Surf Løkken - ombygget ishus



Anbefalinger ”Ej BLÅT til pynt”

28

Fåborg Midtfyn, Svendborg, Langeland 

og Ærø har etableret den tværkommu-

nale udviklingsorganisation, Naturturis-

me I/S, ud fra en ambition om, at ”Det 

Sydfynske Øhav skal levere oplevelser i 

verdensklasse”. Sammen med 12 danske 

og tyske partnere, har de sat sig et mål 

om at skabe Nordens bedste resort for 

moderne aktiv kystferie. 

I Vestkystpartnerskabet, hvor Frederiks-

havn Kommune også er partner, er 11 

danske vestkystkommuner gået sammen 

med Dansk Kyst og Naturturisme, de 

vestdanske regioner og turistaktører om 

at skabe vækst og beskæftigelse i turi-

sterhvervet langs vestkysten. Dansk Kyst 

og Naturturisme igangsætter ultimo 2016 

en feasibilityanalyse der skal afdækker 

potentialer og rentabilitet for etablering 

af nye overnatningstilbud bl.a. i lystbå-

dehavne.

FORTÆLLING

Synlighed, fortællingen om ”det gode 

liv” og de mange muligheder langs vores 

100 km kystlinje, er naturligvis en vig-

tig forudsætning for at kunne tiltrække 

mennesker. Lystbådehavnene har alle 

egne websites og bruger portalen www.

havneguide.dk, til at annoncere aktivi-

teter på havnene, men det er også vigtig 

at information om de maritime tilbud 

og aktiviteter er tilgængelig, der hvor 

turister søger information om destina-

tionen. 

Fælles markedsføring af lystbådehavne 

og kyster som samlet maritim destina-

Husbåd, Bork Havn

tion, kan skabe større synlighed omkring 

de tilbud, der allerede eksisterer. Det 

kan samtidig sætte fokus på, hvordan vi i 

højere grad udvikler tilbud, som under-

støtter et samlet maritimt oplevelses- og 

inspirationsunivers langs østkysten. 

Formål

-  Skaber rammer og mulighed for at kunne tiltrække nye aktører der kan etablere 

nye overnatningskoncepter, oplevelseskoncepter og flere spise- og oplevelsesste-

der på lystbådehavnene

-  Maritim forretningsudvikling, basis for nye forretninger for lokale virksomheder

-  Større synlighed omkring de tilbud der allerede findes samt udvikling af nye 

initiativer og produkter

Ideer og fællesudviklingsprojekter -  Markedsføring af kystlinien/lystbådehavne som samlet maritim destination 

Forslag til handling Hurtigt realiserbare handlinger:

-  Udpeg et område i en lystbådehavn til afprøvning af alternativ overnatningsmu-

lighed, og find operatør der vil medvirke

-  Udpeg arealer i en lystbådehavn, hvor der kan eksperimenteres med etablering af 

midlertidig pop-up butikker og restauranter/cafeer

- Koordinering af www.havneguide.dk og www.toppenafdanmark.dk

Langsigtede handlinger:

-  Udbyd arealer i lystbådehavne til alternative overnatningsmuligheder og midler-

tidige aktiviteter og arbejd målrettet på at finde operatører

- Markedsføring af og tiltag der fremmer en samlet maritim destination

-  Indgå strategisk partnerskab om markedsføring og blå produktudvikling/maritim 

forretningsudvikling – afsæt for investorinteresse 

 

ANBEFALINGER TIL HANDLING:

HVEM ER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE: Frederikshavn Kommune, Turisthus Nord, Visit Nordjylland/Danmark, Dansk Center for 

Natur og Kystturisme, Nordjyllands Kystmuseum, Erhvervshus Nord, nye aktører og kommercielle samarbejdspartnere, andre kom-

muner.
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Adfærd på lystbådehavne reguleres af et 

havnereglement, dertil kommer nogle 

etiske regler for, hvordan aktivitetsud-

øvere opfører sig overfor hinanden og 

andre. Der er generelt vide muligheder 

for at dyrke aktionsprægede aktiviteter 

langs kysterne. Overordnet skal kitesur-

fere, vandscootere, sup og andre, der 

færdes på havet, rette sig efter søfarts-

reglerne. Aktiviteterne er dog begrænset 

i Natura 2000-områder. 

I Frederikshavn kommune drejer det sig 

om områder ved Stensnæs, Voersaa og 

Hirsholmene. Derudover har vandscoo-

tere nogle generelle begrænsninger, idet 

det ikke er tilladt at sejle vandscooter 

inden for 300 m. fra kysten.

Ved nye aktiviteter og anlæg/faciliteter 

på lystbådehavne og i kystzonen, skal 

det vurderes op imod den/de lokal-

plan(er), der gælder for det pågældende 

område. Hvis det ansøgte ikke er i over-

ensstemmelse med lokalplanen, kræver 

en realisering, at der dispenseres fra 

6. Rammer og regler på 
lystbådehavne og i kystzonen

planen. Er det ansøgte i strid med pla-

nens principper, f.eks. formåls eller an-

vendelsesbestemmelserne, kan der ikke 

dispenseres. 

De fleste strande er pålagt strandbe-

skyttelseslinie eller klitfredning efter 

Naturbeskyttelseslovens §§ 8 eller 15. 

Efter denne bestemmelse må der ikke, 

indenfor de beskyttede arealer, place-

res bebyggelse, opstilles campingvogne, 

foretages terrænændringer m.v. Det er 

Kystdirektoratet, der er myndighed på 

området.

Rønnerhavnen og dele af Ålbæk Havn 

er også pålagt strandbeskyttelseslinie. 

Der gælder efter naturbeskyttelseslo-

vens bestemmelser den undtagelse, at 

havneanlæg og de landarealer, der ved 

lokalplan er udlagt til havneformål, er 

undtaget fra strandbeskyttelsen. Dette 

betyder så omvendt, at i det tilfælde, 

hvor der evt. dispenseres eller planlæg-

ges til/for aktiviteter, der ikke er havne-

relaterede, træder strandbeskyttelsesli-

nien i kraft. 

Praksis for dispensation fra strandbe-

skyttelseslinien er forholdsholdsvist re-

striktiv. Som det fremgår af det oven-

stående, er der stor sandsynlighed for 

at et evt. kommende projekt vil kræve 

dispensation fra strandbeskyttelseslini-

en. Anbefalingen må derfor være, at der, 

så tidligt som muligt, indledes drøftelser 

med Kystdirektoratet for at afklare, hvad 

der evt. vil kunne opnås godkendelse af. 

Der er fremsat forslag om en række æn-

dringer af Planloven og Naturbeskyt-

telsesloven. Forslaget er pt. i høring og 

forventes behandlet i starten af 2017. En 

række af disse ændringer omfatter også 

fritidshavne og strande, og har til hen-

sigt at skabe større offentlig adgang og 

mulighed for aktiviteter på havnene – 

ligesom det bliver nemmere at anvende 

eksisterende bygninger og anlæg til nye 

aktiviteter. 
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Strandbeskyttelseslinien, Naturbeskyt-

telsesloven, § 15

Inden for strandbeskyttelseslinien gæl-

der et forbud mod tilstandsændringer.

Derfor må der ikke opføres bebyggelse, 

opstilles campingvogne, etableres hegn 

eller beplantning, eller foretages ter-

rænændringer og udstykninger mv.

Kun i særlige tilfælde kan der i dag op-

føres bygninger og andre anlæg og kun, 

hvis staten har givet dispensation til det.

Forbuddet gælder dog ikke for bl.a. hav-

neanlæg og de arealer, der ved lokalplan 

er udlagt til havneformål. 

Forslag om ændringer i Planloven og 

Naturbeskyttelsesloven:

• På havne kan klubber, foreninger og 

institutioner uden dispensation bygge 

f.eks. et skur til deres udstyr eller til 

omklædning eller opføre en bålhytte, 

et shelter mv.

FAKTABOKS

• På havne kan tomme bygninger uden 

dispensation indrettes til nye for-

mål- f.eks. kiosker, souvenirbutik, 

café eller overnatning for at fremme 

turismen.

• Ved strande får klubber, foreninger 

og institutioner bedre muligheder 

for at etablere omklædningsfacili-

teter, skure til opbevaring af f.eks. 

kajakker eller fiskeudstyr, bålhytter, 

madpakkehytter, shelters mv, hvis 

de opføres i tilknytning til eksiste-

rende anlæg, f.eks. ved en parke-

ringsplads, vejnedkørsel mv, og hvis 

kommunen har lavet en lokalplan for 

området.

• Kommuner, der har havne omfattet 

af strandbeskyttelse, får mulighed 

for at søge om at få strandbeskyttel-

seslinen ophævet på havnen og på 

arealer mellem byen og havnen for 

at kunne planlægge for nye aktivite-

ter, f.eks. faciliteter til overnatning, 

butiksliv og turismeformål.

Skagen Lystbådehavn

Ålbæk Havn

Rønnerhavnen

Frederikshavn Marina

Sæby Havn

Voerså Havn

Strandby Lystbådehavn

Strandbeskyttelseslinje
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Frederikshavn Marina Denne rapport sætter både fokus på ud-

viklingsmuligheder for de enkelte lystbå-

dehavne og for området og kysten, der 

omgiver dem og på udviklingsmuligheder 

indenfor fire tværgående indsatsområder, 

som går på tværs af lystbådehavnene. De 

fire indsatsområder tager udgangspunkt 

i, hvordan potentialet langs den 100 km 

kystlinie samlet set kan udnyttes bedre 

– ikke kun til gavn for den enkelte havn, 

men for hele lokalsamfundet.

For at komme fra ambition til handling, 

kan der peges på en række forudsætnin-

ger:

 VÆR ÅBEN FOR FORNYELSE: Fælles for de 

”gode havne” er, at de evner at samle 

liv. Det betyder også, at det er vigtigt at 

give plads til aktiviteter på havnene, der 

ikke er decideret havnerelaterede. Vi skal 

turde udfordre havnenes traditionelle rol-

le og funktion. Dog må aktiviteterne ikke 

ødelægger det maritime miljø, de skal 

supplere det

7. Opsummering og realisering

SÆT HANDLING BAG AMBITION: Det er af-

gørende, at ambitionen følges op af syn-

lige handlinger.  F.eks. er investering i at 

forbedre og udvikle fælles basisfacilite-

ter med offentlig adgang, et nødvendigt 

greb for at komme i gang med at udnyt-

te potentialet langs kyster og i havnene. 

Rapporten angiver både forslag til hurtigt 

realiserbare handlinger og mere langsig-

tede handlinger. Ved at starte med de 

hurtigt realiserbare handlinger, kan der 

umiddelbart skabes synlige forandringer. 

BRED FORANKRING: Udvikling af den en-

kelte lystbådehavn skal ske i samarbej-

de med de interessenter, der allerede er 

aktive i og omkring lystbådehavnen og 

forankres hos dem. Det er samtidig vig-

tigt, at havnen betragtes som en del af 

et større område (bosætningsmæssigt og 

turistmæssigt) og dermed også involverer 

interessenter, f.eks. foreninger, erhverv 

og organisationer, der kan bidrage til at 

sætte havnen i spil i sådan en kontekst. 

Også andre politiske udvalg i Frederiks-

havn Kommune bør involveres f.eks. Plan 

og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsud-

valget. 

 GÅ SAMMEN OM AT SKABE UDVIKLING: Der 

er mange muligheder og potentialer, der 

går på tværs af lystbådehavnene, og som 

med fordel kunne udvikles i fællesskab. 

I projektet har der været dialog med en 

række aktører, herunder turismeudvik-

lingsorganisationer, paraplyforeninger, 

fonde, og der er generelt stor fokus på 

at aktivere kysten og det blå potentiale. 

Strategiske partnerskaber og samarbejder 

kan være vejen til at skabe fornyelse, blå 

produktudvikling og ekstern medfinan-

siering til udviklingsprojekter.

DIFFERENTIERET UDVIKLING: Ikke alle hav-

ne og kystområder skal være ens, eller 

skal kunne det samme. Ved at definere 

det unikke ved hver enkelt kyst eller lyst-

bådehavn - og udvikle netop det, skabes 

der størst grobund for mere liv og yderli-

gere aktivitet langs kysten. I udviklingen 

skal vi turde prioritere.

RAMMER OG REGLER I FOKUS: Ved nye ak-

tiviteter og anlæg/faciliteter på lystbåde-

havne og i kystzonen, skal det vurderes 

op imod den/de gældende lokalplan(er) 

samt Planloven og Naturbeskyttelses-

loven. På nogle områder har Frederiks-

havn Kommune, som myndighed, altså 

mulighed for selv at forbedre rammer for 

blå aktiviteter og mere liv langs kysten, 

mens det er Kystdirektoratet, der på an-

dre områder regulere rammer derfor. Det 

er derfor nødvendigt, at der igangsættes 

en dialog med Kystdirektoratet med hen-

blik på at afklare mulighederne for nye 

aktiviteter og evt. dispensationer.
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FACILITETER (OG INFRASTRUKTUR)
• Forbind Marinaen med byen (Frederiks-

havn). 

• Byens vartegn - Palmestranden skal 
gennemføres ved at tage området mellem 
Flådestationen og Marinaen i brug til pro-
menade og strand. Cost/benefit = genialt 
(Frederikshavn)

• En flydende badeplatform ud for Palme-
stranden har længe været et ønske blandt 
de faste strandgæster, og helt sikkert også 
blandt turisterne (Frederikshavn)

• Fjerne grus og så græs ved Fruen fra Havet. 
Desuden et madpakkehus og et havnebad 
(Sæby)

• Badebroer/udspring fra havnebassin (Sæby)

• Sauna og badebro til vinterbadere (Sæby)

• Fyr udenfor Sæby Havn – bruges til events/
besøg/udflugter

• Cykelsti mellem Sæby-Frederikshavn langs 
vandet

• Havnebad i Strandby – unge kan godt lide 
at bade i havnen + trampoliner til at hop-
pe i fra (Strandby)

Ide- og inspirationskatalog

Bilag 1: 

Oversigt over ideer fra konferencen, og som løbende er opstået under projektet, enten i projektgruppen 
eller indsendt af eksterne. Dertil er knyttet en række billeder, som kan bruges som inspiration og som 
referenceramme til eventuel fremtidig udvikling.

• Mobile saunaer i samarbejde med svøm-
mehaller

• Ramper til trailerbåde i Skagen – 
 nuværende ikke god

• Ophalingssteder til småbåde

• Badebroer

• Toiletter

• Vandrestier langs kysten 

• Skab forbindelse mellem strande og lystbå-
dehavne (stier eller andet), så det bliver en 
integreret oplevelse

• Forslag til flere kajakruter langs kommunes 
kyster, samt etablering af en overbærings 
mulighed for kajakker i Elling å, ved Mari-
nedalsvej. Forslag til yderligere overbærin-
ger for kajakker: Ved vandmøllen i Sæby og 
ved Nygård mølle (Frederikshavn Kajakklub) 

• Flere kajakruter: En kajakrute mellem Jerup 
og Rønnerhavnen er oplagt, den kan evt. 
kombineres med en tur til Hirsholmene. 
Der er shelterpladser både ved Jerup strand 
og i Rønnerhavnen.

• Opførelse af simple shelters i alle havnene, 
billig løsning til øget aktivitet langs kysten. 

FÆLLESSKAB
• Samarbejde mellem havnene og forenings-

livet

• Mindre: ”det kan vi ikke”, ”det ved vi 
ikke”, ”det har vi ikke råd til” - mere: ”det 
kan vi”, ”det løser vi”, ”det bør vi finde 
råd til”

• Samarbejde mellem lystbådehavne eks. 
hvor fastliggere får gratis overnatning i de 
andre havne udenfor sæson

• Pas der giver adgang til alle havnene (flere 
tilbud til dem der har båd i kommunen – 
omsætning i alle havnene)

• Fremtidens rekreative havn: aktivitetstil-
bud, fysiske faciliteter, bruger – foreninger 
– uorganiserede, gæster

FORRETNING
• Havnene skal ikke være ens – forskellighed

• Lær af erfaring – Aalborgs dybe tallerken, 
havnefront – gør det i Frederikshavn

• Mere fokus på livsnyderoplevelser og rekre-
ative områder. Gode minder = vi ses igen

• Butikker på lystbådehavnen + Rønnerhav-
nen

• Kommunen sørger for at skaffe/få alle tilla-
delser på plads til aktionspræget vandsport 
(a la sydpå) – så en ”aktør” kan gå i gang 

• Pakkeløsninger/tilbud der er skræddersy-
ede, man skal kunne reagere hurtigt i for-
hold til behov – både i forhold til turister/
folk 
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• Udvikling af forretningskoncept ift. ”at 
sende turister på vandet” (sightseeing, 
dykkere, vandski og lystfiskeri mm). – det 
svage led er salg/markedsføring (Ejer af Sea 
Hawk af Hirtshals - turbåd)

FORTÆLLING
• Folder over alle havne i Frederikshavn 

kommune/regionen ala Bornholm

• Frederikshavn Kommune skal forbedre de-
res kort: vise, at der er mere end en ind-
faldsvej til Strandby og Bratten, som tu-
rist, vil man gerne se mest muligt, det gør 
man ikke, hvis man tror, man skal samme 
vej tilbage. Strandby Lystbådehavn er en 
selvstændig enhed inde i Strandby Fiske-
rihavn, og det bør fremgå af kort.

• Fælles markedsføring af 100 km kystlinje 
og de mange tilbud langs kysten – fælles 
synlighed

• Markedsføring af eksisterende aktiviteter

• Muligheden for at præsentere sejlerdesti-
nation Nordjylland som et samlet ople-
velses- og inspirationsunivers via Havne-
guide.dk med det formål at tiltrække flere 
gæster samt hæve døgnforbruget 

• Tænke det Grønne og det Blå sammen – 
helhedsoplevelse: Det Blå er en del af den 
naturoplevelse, der er her

FOLK
• Møde med FUF og foreninger med kystak-

tiviteter fra Voerså og rundt om Skagen 

• Åbenhed for utraditionelle projekter i hav-
nemiljøet

• Havnens brugere skal være åbne for nye 
ideer

• Blå guider (ala grønne naturvejledere)

• Fokus på liv på havnen

• Unge eks. fra Aalborg Universitet tilbydes 
(ungerabat) bådplads i vores havne med 
henblik på bosætning og tilflytning

• Etablere venskabsbåde/åben båd/men-
torordning for at give potentielt nye hav-
nebrugere en nem og attraktiv mulighed 
for at få førstehåndsoplevelser knyttet til 
bådlivet. Via vejledning af erfarne bådeje-
re/sejlere, kan det være med til at nedbry-
de fordomme og bane vejen for flere nye 
mennesker på havet og i havnene. Der kan 
evt. etableres en forsøgsordning i udvalgte 
havne (FLID)

• Få ungeafdelingen og dem der står for de 
rekreative områder involveret i udvikling af 
kyster og havne. Vores kulturelle aktiviteter 
(musikarrangementer på Palmestranden) 
gør vi bl.a. for at give de unge alternativer 
og muligheder, og på sigt gøre Frederiks-
havn attraktiv for unge at bo i (Arrangør af 
Rivirea Days på Palmestranden)

• Forsøgsprojektet ”følgebåde” med med-
virken af foreninger, ungdomsskolen, FUF 
og Turisthus Nord fungerer som case på 
hvordan øget samarbejde og samskabelse 
mellem foreninger kan bidrage til udvik-
ling af nye produkttilbud til gavn for gæ-
ster (projektet er på vej, finansiering hen-
tet fra FUFs udviklingspulje)

• H2O camp - fælles ”vand” sommersko-
le som præsenterer børn for forskellige 

vandsportsaktiviteter. (Der er allerede 
lavet et koncept for en H2O camp, næste 
step er at forankre konceptet et sted).

AKTIVITETER
• Udvikle aktiviteter på Sæby Havn

• Vandteleskop ude ved boblerev (Frede-
rikshavn)

• Den ny Nordre Mole skal være åben for 
publikum. Super mulighed for lystfiskeri 
(Skagen)

• Fiskeri fra de nye moler (Skagen)

• Følg projekter til dørs, giv dem tid til at 
gro og slå rødder – aktivering af Paradis-
kajen

• Dykning på vrag (Hirsholmene)

• Palmestranden: Open/OL fælles turnerin-
ger i Beach Sport (Volley, Fodbold og lign.) 
for alle skoler i forbindelse med sidste 
skoledag

• ”Go More” (Båd) med rute til Hirsholmene 

• Sæby Syd Badestrand (syd for havnen)

• Eventturisme – kapsejlads og fiskekon-
kurrencer

• Skabe muligheder for at lege!

• ”Køb en byggegrund og få en bådplads 
med”

• Bevar + udvikle natur i byen! Mere natur i 
byen + gør det til en kultur og tradition 
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Fakta - Voerså Havn

1. Organisering
HVEM EJER HAVNEN:

Frederikshavn Kommune

HVEM DRIVER HAVNEN:

Foreningen Voerså Fiskerleje

AFTALEFORHOLD IMELLEM KOMMUNE 

OG FORENING: 

Havneforeningen er ansvarlig for al drift 

på havnen, vedligeholdelse af aftalte 

områder og bygninger. Voerså Fiskerle-

je afholder udgifter til havnekontor, el, 

vand og renovation, maskiner og mate-

riel samt udgifter til vedligeholdelse af 

grønne områder og alt vedr. redskabshu-

se. Foreningen kan selv fastsætte takster 

for bådpladser, gæstesejlere, redskabs-

huse og autocampere, og indkræver selv 

betaling hos havnens brugere.

Frederikshavn Kommune er ansvarlig for 

vedligeholdelse af havneværker jf. vedli-

geholdelsesplanen (faste anlæg, pladser, 

veje, stier, oprensning, udarbejdelse af 

tilstandsrapport ejendomsskatter, ind-

gåelse af lejeaftaler).

ANSATTE PÅ HAVNEN: 

1 medarbejder ansat i miniflex (én time 

pr. dag) 

Bestyrelse:

Mogens Berg, formand

John Vognsen, næstformand, sekretær

Morten Nielsen, kasserer

Anders Kjær Sørensen

Bjarne Mechlenburg

Benno Christensen

Ejvind Pedersen

2. Økonomi
VOERSÅ FISKERLEJE: 

Indtægter:

Bådpladser, gæstepladser, autocampere, 

redskabshuse mm. (se regnskab)

I alt: 392.833 kr. 

Udgifter:

Vedligeholdsbidrag (269.187 kr. i 2015 – 

udregnes med 550 kr. pr. m. bro), el, for-

sikringer, fragt og porto, vedligeholdelse, 

oprensning, drift og afskrivning på båd, 

vedligeholdelse af fiskerhuse, admini-

stration mm. (se regnskab)

I alt: 405.874 kr. 

FREDERIKSHAVN KOMMUNE:

Voerså Havn har et årligt budget på 

24.990 kr. (2015-niveau). 

Indtægter: kr.

Overført overskud fra 

2014

191.313,00

Vedligeholdelsesbidrag 

fra Voerså Fiskerleje

244.187,00 

Indtægter i alt: 435.500,00

Udgifter: kr.

Stormflodsforsikring 14.357,12

Afdrag på lån i forbin-

delse med renovering 

af mole

20.310,00

Vedligehold, uddyb-

ning m.v.

417.033,69

Udgifter i alt 451.700,81

Underskud overført til 

2016 (24.990+435.500-

451.701 =)

8.789,00

Bilag 2
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3. Faciliteter
Faste bådpladser Ca. 137 pladser

Gæstebådpladser Ledige bådpladser anvendes 

Autocampere Ca. 20 pladser

Bygninger Klubhus (ejes af Frederikshavn Kommunes, men med i 

lejeaftalen), 30 røde redskabshuse (ejes af Voerså Fiskerle-

je), fiskeriforeningshus i inderhavnen (ejes af Frederikshavn 

Kommune, men med i lejeaftalen), 2 røde redskabshuse i 

inderhavnen (ejes af Voerså Fiskerleje).

Andet Legeplads, fugletårn, shelters og bålplads ved å løbet, faci-

liteter til tømning af toiletter for autocampere, 3 baderum til 

autocamperne.

Både/autocampere pr. år. 2015 2014

Fastliggere Ca. 120 både Ca. 120 både

Gæstesejlere Ca. 50 overnatninger Ca. 50 overnatninger

Autocampere Ca. 740 overnatninger Ca. 625 overnatninger

Note: Tallene er dels taget fra Frederikshavn Kommunes Årsberetning 2015, og oplyst af Voerså Fiskerleje.

• Reparation af moler (løbende vedlige-

holdelse af moler, og der er lagt sten 

på den yderste del af søndre mole, 

hvor molehovedet skal forstærkes)

• Løbende renovering (Havnekoordi-

natoren afholder et årligt møde med 

Voerså Fiskerleje vedr. opgaver inden 

sæsonstart)

• Vanddybden (kombinationen af for-

årets lavvande og vinterens aflejring af 

materiale fra tilløbene til åen, betyder, 

at det jævnligt er nødvendigt at op-

rense for at opnå rette vanddybde. Det 

skal gøres hvert 2. år, og er senest gjort 

i 2015. Voerså Fiskerleje bruger egen 

jolle til at skrue sandet væk yderst i 

indsejlingen)

7. Planmæssige oplysninger
Zonestatus: Byzone

Lokalplaner: SAE.10.07.0+ SAE.10.04.0.

Lokalplan SAE.10.07.0 (delområde C)

Anvendelse:

Offentlige Formål, herunder jolle- og 

lystbådehavn, strandeng, parkering, op-

lag af både samt byggeri for sejlklubber 

el. lign med tilknytning til havnen, samt 

mindre butikker eller servicevirksomhed 

med en naturlig driftsmæssig tilknytning 

til havnen.

Lokalplan SAE.10.04.0

Anvendelse:

Delområde H: Offentligt formål (jollehavn)

Delområde I:

Rekreative formål, der holdes fri for be-

byggelse og parkeringsplads, og samtidig 

friholdes for træ- og buskbevoksning.

Delområde D1: Delområde fastholdes som 

boligområde

Havnen er omfattet af strandbeskyttel-

seslinien.

Der er gennemsnitligt 2,6 personer pr. 

båd, og generelt færre gæstesejlere i 2015 

end i 2014; det skyldes bl.a. vejr og vind-

forhold.

4. Aktiviteter
Fuglekiggeri, fiskeri, kite-surfing, sejlads, 

kano, vandcykler, ugentligt grillarrange-

ment om sommeren, grave orm, finde rav 

mm.

5. Interessenter
BRUGERE (foreninger, individer, 

gæster):

Autocampere, sejlere, gæstesejlere, lo-

kalsanfund, klubhuset er åbnet for alle, 

og benyttes bl.a. af skoler, bosteder, stav-

gængere, gæstesejlere, autocampere og 

turister.

LEJERE:

Udlejning af 32 røde redskabshuse (pris 

pr. hus er ca. 2500 pr. år). Voerså Fisker-

leje er ansvarlig for vedligeholdelse af 

redskabshusene.

AKTØRER FRA LOKALSAMFUNDET:

Forretninger, Voerså Ferie, forenings-

liv (herunder borgerforeningen), Turist-

hus Nord, Teknisk Udvalg, Frederikshavn 

Kommune.

EKSTERNE AKTØRER:

Nordjyllands Kystmuseum, friluftsrådet, 

FLID. 

6. Tilstand
Faciliteterne på Voerså Havn har de se-

nere år fået et løft, og fremstår generelt 

i god stand. Havnedriften er økonomisk 

fornuftig, og ud fra tilstandsrapport og 

nuværende økonomiske rammer, følges 

punkterne i vedligeholdelsesplanen.

Afsluttede, igangværende og kommende/

løbende vedligeholdelsesprojekter:  

• Udskiftning af broer (to ud af tre broer 

er udskiftet, y-bomme udskiftes lø-

bende og produktion af landgange er i 

gang) 
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Fakta - Sæby Havn

1. Organisering
HVEM EJER HAVNEN:

Frederikshavn Kommune

HVEM DRIVER HAVNEN:

Frederikshavn Kommune driver Sæby 

Havn, der er kommunal. Sæby Havn har 

ingen bestyrelse, og referer til Teknisk 

Udvalg.

ANSATTE PÅ HAVNEN: 

Havnefoged: Birger Isaksen

Administrativ Assistent (sommerhalv-

året):  Marianne Einsbor 

Havneassistent (sommerhalvåret): 

Christian Thomsen 

2. Økonomi
De kommunalt drevne havne (Skagen 

Lystbådehavn og Sæby Havn) har ikke 

mulighed for at fremføre overskud og 

underskud, ligesom de foreningsdrevne 

havne. Her gælder almindelig kommu-

nal praksis.

Sæby Havn har et årligt budget på 

-31.630 kr. (2015-niveau):

Indtægter: kr.

Indtægter fra gæstesejlere, salg af el og dieselolie 1.576.475,00

Faste pladser 983.577,00

Lejeindtægt bygninger m.v.     108.769,00 

Indtægter i alt: 2.668.821,00 

Udgifter: kr.

Ekstraordinær pristalsregulering -38.732,00 

Løn til drift og rengøring 876.019,00 

Vedligehold m.v. 1.785.721,00 

Udgifter i alt 2.623.008,00 

Overskud overført  til 2016 (-31.630+2.668.821-2.623.008 =) 14.183,00 

3. Faciliteter
Faste bådpladser Ca. 275 pladser

Gæstebådpladser Ca. 40 pladser (ud af de 275 pladser)

Autocampere Ca. 10 pladser

Bygninger Havnekontor med værksted, tre toiletbygninger, toiletbygning 

ved sønderkajen (halvdelen af bygningen udlejes til virksom-

hed), 10 røde redskabsskure.

Både/autocampere pr. år. 2015 2014

Fastliggere ca. 230 både ca. 230 både

Gæstesejlere ca. 5.655 overnatninger ca. 6.947 overnatninger

Autocampere ca. 553 overnatninger ca. 474 overnatninger

Note: Tallene er dels taget fra Frederikshavn Kommunes Årsberetning 2015, og oplyst af havnefogeden.

Der er gennemsnitligt 2,6 personer pr. 

båd, og generelt færre gæstesejlere i 

2015 end i 2014; det skyldes bl.a. vejr og 

vindforhold.

4. Aktiviteter
Sejlads, butikker, restauranter, flaget 

spilles ned i sommermånederne (stor 

attraktion), lystfiskere, roning, vinterba-

dere, kite-surfere, motorbåde, kapsej-

lads, foredrag i sejlklubben (i vinterhalv-

året), havnefest, 24 timer ved havet mm.

5. Interessenter
BRUGERE (FORENINGER, INDIVIDER, 

GÆSTER):

Sæby Sejlklub, Sæby Ro- og Kajakklub, 

Sæby Rednings- & Bjærgelaug, Sæby 

Motorbådslaug, Vinterbaderklubben, 

Cafè Smeden, Jacobs Fiskerestaurant, 

Havnekiosken, Frank’s, JC Fiskegrej og 

Fritid, Klostergydens Fisk, Kystens Perle, 

Nordic, Hr. og Fru B mfl., lokale borgere, 

lystfiskere, lystbåde, fastliggere, gæste-

sejlere og turister.
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LEJERE (arealer, bygninger):

Udlejning af 10 redskabsskure, og halv-

delen af toiletbygning ved sønderkaj 

(til mindre virksomhed), udlejning af 

arealer: Værftet, Kystens Perle, Jacobs 

Fiskerestaurant, Sejlklubbens klubhus, 

3 redskabsskure, Redningsstationen og 

arealet udenom Pakhuset.

SÆRLIGT FOR SÆBY HAVN:

Sæby Havn disponerer ikke over alle are-

aler på havnen, f.eks. ejes flere matrik-

ler af private aktører, f.eks. Klostergy-

dens Fisk, Havnekiosken, Cafe Smeden, 

Pakhuset, værftet og den gamle red-

ningsstation samt andre virksomheder, 

restaurationer og arealer til helårsbebo-

else. 

AKTØRER FRA LOKALSAMFUNDET:

Forretninger, hoteller, foreningsliv, mu-

seum, restaurationer, Sæby Handel-

standsforening, Teknisk Udvalg, Frede-

rikshavn Kommune, Turisthus Nord

EKSTERNE AKTØRER:

Nordjyllands Kystmuseum, friluftsrådet, 

FLID

6. Tilstand
Sæby Havn bærer generelt præg af slid, 

mens ydremolerne er i fin stand. Det er 

nødvendigt at forlænge molerne for at få 

en acceptabel vanddybde. Den nye yder-

havn er finansieret af indtægter fra Sæby 

Havn, hvilket har reduceret de disponi-

ble midler til løbende vedligeholdelse.

Afsluttede, igangværende og kommen-

de/løbende vedligeholdelsesprojekter:

• Uddybning af Sæby Havn (årligt bru-

ges ca. 400.000 kr. på uddybning af 

indsejlingen pga. tilsanding. Mate-

rialet i yderhavnen er uforurenet og 

kan som regel klappes. I inderhav-

nen er der store arealer som kræver 

deponering, hvorfor man pt. ikke har 

oprenset i flere år og venter med at 

uddybe. Der er i øjeblikket prøvetag-

ningsprogram i gang i inderhavnen. 

Disse prøver skal vise om der er mu-

lighed for at genoptage en klapning 

af materialet fra inderhavnen)

• Ny yderhavn fra 2012

• Nedslidte kajer (kræver forventeligt 

fornyelse indenfor 10 år) 

• Nyt betalingsanlæg til aflæsning/be-

taling af el på havnen

• Utidssvarende Havnekontor (iføl-

ge arbejdstilsynet er bygningen ikke 

godkendt til de igangværende aktivi-

teter)

• Renoverede toiletter (alle toiletter er 

renoverede indenfor de seneste 6 år; 

dog behov for flere) 

• Udskiftning af redskabshuse (utids-

svarende, slidte)

7. Planmæssige oplysninger
Zonestatus: Byzone

Lokalplaner: SAE.H.01.01.01, SAE.4.66.0 

samt SAE.4.90.0.

Lokalplan SAE.H.01.01.01

Delområde 1-5: Havnerelaterede funkti-

oner samt butikker (dagligvarer og alm. 

udvalgsvarer).

Delområde 6: Jolleoplagsplads, cykel-

parkering, rekreativt areal med borde/

bænke samt friareal.

Delområde 7: Offentligt formål med til-

knytning til havnen.

Delområde 8: Offentligt formål herunder 

lystbådehavn.

Lokalplan SAE.4.66.

Området må kun anvendes til offentli-

ge formål herunder lystbådehavn, kaj- 

og pieranlæg (mole), redskabsskure og 

depoter. Der må indenfor området kun 

indrettes eller opføres bygninger til red-

ningsstation og mindre servicevirksom-

hed med tilknytning til havnen.

Lokalplan 4.90.0

Havne-, handels- og erhvervsformål mv.
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Fakta - Frederikshavn Marina

1. Organisering
HVEM EJER HAVNEN:

Frederikshavn Marina K/S 

(kommanditselskab)

HVEM DRIVER HAVNEN:

Bestyrelsen driver havnen

ANSATTE PÅ HAVNEN: 

Havnefoged: Kim Jensen og Per Olsson 

(havnemesterassistent, ansat få timer 

ugentligt) 

Bestyrelse:

Niels Kold, formand

Hans-Erik Lund Hansen, næstformand

Jan Lauridsen, sekretær og webmaster

Palle Sørensen, kasserer

Bent Frederiksen, medlem

Palle Thomsen, medlem repræsenterer 

Frederikshavn Kommune

Helmuth Melsen, medlem repræsenterer 

sejlklubben

2. Økonomi
Indtægter:

Bådpladser, gæstepladser, autocampere, 

redskabshuse, indtægt fra havnens leje-

re (Café Marinaen lejer areal), tilskud fra 

kommunen (75.000 kr. pr. år), tilskud til 

renovation og renhold af toiletter, som 

er offentligt tilgængelige.

Udgifter:

Udgiftssiden er inden for de seneste 

år blevet særdeles anstrengt, bl.a. på 

grund af stigende oprensningsomkost-

ninger, faldende besøgstal, større antal 

af ledige bådpladser.

Frederikshavn Kommune:

Frederikshavn Kommune overfører årligt 

75.000 kr. som driftstilskud til Frederiks-

havn Marina ApS.
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3. Faciliteter
Faste bådpladser Ca. 300 pladser 

Gæstebådpladser Ca. 4 pladser er reserverede hertil

Autocampere Ca. 20-25 pladser

Bygninger Fælleshus, Café Marinaen, 45 røde redskabs-

huse og toiletbygning, baderum.

Andet Legeplads

Både/autocampere pr. år. 2015 2014

Fastliggere Ca. 250 både Ca. 250 både

Gæstesejlere Ca. 1219 overnatninger Ca. 1130 overnatninger

Autocampere (døgnparkering) Ca. 1375 overnatninger Ca. 966 overnatninger

Note: Tallene er oplyst af formanden for havnebestyrelsen i Frederikshavn Marina. 

Der er gennemsnitligt 2,6 personer pr. 

båd, og generelt færre gæstesejlere i 

2015 end der var i 2014; det skyldes bl.a. 

vejr og vindforhold.

4. Aktiviteter
”Vild med vand”, loppemarked og Vete-

ranbilsamling på Grundlovsdag, krabbe-

vædeløb mm. samt fire årlige arrange-

menter med det formål at tiltrække mere 

liv til havnen.

5. Interessenter 
BRUGERE (FORENINGER, INDIVIDER, 

GÆSTER):

Frederikshavn Marina K/S, Frederiks-

havn Sejlklub med aktiv ungdomsafde-

ling, Jolleforening (fisketure), lystbåde, 

gæstesejlere, turister, veteranbilejere, 

autocampere, vinterbadere, andre gæ-

ster, som bruger slæbested til vandscoo-

tere og motorbåde på trailere. 

Dagplejere benytter fælleshus og lege-

plads. 

Marinaens bestyrelse samarbejder med 

sejlklubben. Dog holdes de adskilt, da 

marinanen drives som virksomhed, og 

sejlklubben som sportsforening. 

LEJERE (arealer, bygninger):

Café Marinaen lejer sit areal og de 45 

redskabsskure er opført på lejet grund. 

AKTØRER FRA LOKALSAMFUNDET:

Forretninger, hotel, foreningsliv, restau-

rationer, Turisthus Nord, Teknisk Udvalg, 

Frederikshavn Kommune.

EKSTERNE AKTØRER:

Nordjyllands Kystmuseum, friluftsrådet, 

FLID.

6. Tilstand:
Frederikshavn Marina blev etableret i 

1970’erne, hvorfor broer og andet ma-

teriel efterhånden er ved at trænge til 

udskiftning. Oprensning er nødvendig, 

men koster meget. 

7. Planmæssige oplysninger:
Zonestatus: Byzone

Lokalplaner: 707-1.

Lokalplan nr. 707-1

Anvendelse:

Offentligt formål, dvs. søsportshavn med 

tilhørende landfaciliteter mv.
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Fakta - Rønnerhavnen

1. Organisering
HVEM EJER HAVNEN:

Frederikshavn Kommune

HVEM DRIVER HAVNEN:

Rønnerhavnsforeningen

AFTALEFORHOLD IMELLEM KOMMUNE OG 

FORENING:

Havneforeningen er ansvarlig for al drift 

på havnen, områderne og bygningernes 

pleje, vedligeholdelse af aftalte områder 

samt opkrævninger hos havnens bruge-

re.

De afholder udgifter til havnekontor mv. 

og faciliteter som el, vand og renovati-

on, maskiner og materiel samt udgifter 

til vedligeholdelse af grønne områder 

og alt vedr. redskabshuse. Foreningen 

kan selv fastsætte takster for bådpladser, 

gæstesejlere, redskabshuse og autocam-

pere. 

Frederikshavn Kommune er ansvarlig for 

vedligeholdelse af havneværker jf. vedli-

geholdelsesplanen (faste anlæg, pladser, 

veje, stier, oprensning, udarbejdelse af 

tilstandsrapport ejendomsskatter, ind-

gåelse af lejeaftaler).

ANSATTE PÅ HAVNEN: 

Havnefoged: Johannes Frøstrup

Bestyrelse:

Henrik M. Christensen, formand og se-

kretær

Per Bech Christensen, næstformand og 

medlem af husudvalg

Johannes Frøstrup, kasserer

Lars R. Johannsen, medlem af husudvalg 

og kontakt til fritidsfiskerne

Kim Hoppe, medlem af legepladsudvalg

Henrik Nielsen, kontakt til fritidsfiskerne

Bjarne Christensen, medlem af husud-

valg

2. Økonomi
Rønnerhavnsforeningen 

Indtægter:

Bådpladser, gæstepladser, autocampere, 

redskabshuse, kontingenter (man skal 

være medlem af foreningen, for at leje 

bådplads), legepladsaktiviteter mm. 

I alt: 1.320.601 kr. 

Udgifter:

Vedligeholdsbidrag (618.835 kr. i 2015 – 

udregnes med 550 kr. pr. m. bro), per-

sonale, gæld, el og vand, renovation, 

vedligeholdelse af diverse bygninger, 

forsikringer, vedligehold friareal mm (se 

regnskab) I alt: 405.874 kr. 

Frederikshavn Kommune:

Rønnerhavnen har et årligt budget på 0 

kr. (2015-niveau).

I 2015 er hovedposterne:

Indtægter: kr.

Overført overskud fra 2014 309.423,00

Vedligeholdelsesbidrag fra Rønnerhavnsforeningen 618.835,00

Indtægter i alt: 928.258,00

Udgifter: kr.

Stormflodsforsikring 22.913,21

Afdrag på lån i forbindelse med havneudvidelse 117.827,00

Vedligehold, uddybning m.v. 712.687,63

Udgifter i alt 853.427,84

Overskud overført til 2016 (0+928.258-853.428 =) 74.830,00

3. Faciliteter:

Faste bådpladser ca. 380 pladser

Gæstebådpladser ledige pladser benyttes

Autocampere ca. 20-25 pladser

Bygninger Havnekontor med toiletbygning, Klubhus, mastehus, garage 

til redskaber (alle bygninger ejes af Rønnerhavnsforeningen).

Andet Naturlegeplads, høj shelter (lavet som tårn med udsigt), bor-

de og bænke ud mod klitterne, afskærmede pladser med 

grillfaciliteter.
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Både/autocampere pr. år. 2015 2014

Fastliggere ca. 370 ca. 375 

Gæstesejlere ca. 483 overnatninger ca. 618 overnatninger

Autocampere ca. 28 overnatninger ca. 19 overnatninger

Note: Tallene er dels taget fra Frederikshavn Kommunes Årsberetning 2015, og oplyst af havnefogeden. 

Der er gennemsnitligt 2,6 personer pr. 

båd, og generelt færre gæstesejlere i 

2015 end i 2014; det skyldes bl.a. vejr og 

vindforhold.

4. Aktiviteter
Vinterbadning, Havsvømning, Sejlads,  

Roning, Fiskeri Mm. Samt To Årlige 

Kræmmermarkeder; Et Afholdt Af ”Træk-

fuglene” Omkring Grundlovsdag, Hvor 

Overskuddet Går Til Vedligehold Af Na-

turlegeplads, Og Et Andet I August. 

5. Interessenter
Brugere (foreninger, individer, gæster):

Rønnerhavnsforeningen, Rønnerhavnens 

Bådelaug, Frederikshavn Træskibslaug, 

Frederikshavn Roklub, Frederikshavn 

Kajakklub, Frederikshavn Vinterbader-

forening, Frederikshavn Openwater, 

lystsejlere (erhvervsfiskere), havsvøm-

mere, fritidsfiskere, koraldykkere, lejere 

af bådhuse, lejere af bådpladser, bru-

gere af shelter, slæbestedsbrugere (her-

under jetskiejere), dagplejemødre, Fre-

derikshavn Kommune, Park & Vej, 

Ejendomscenteret, foreningen ”Træk-

fuglene”, strandgæster, Restaurant Pen-

nas, gæstesejlere, turister (landkrabber), 

borgere, strandgæster mm.

LEJERE (arealer, bygninger):

Arealer under ca. 80 redskabshuse ud-

lejes, vinterbaderforeningen betaler leje 

for jorden under deres tre huse.

SÆRLIGT FOR RØNNERHAVNEN:

Restaurant Pennas er eneste virksom-

hed på havnen, og bygning samt areal er 

privatejet. Foreningerne på havnen ejer 

selv deres bygninger. 

AKTØRER FRA LOKALSAMFUNDET: 

Nordstrand Camping, Sommerhusområ-

det Kæret, Palm City (Beach Houses), Sin-

dallund boligområde, Palmestrandens 

Ishus, naboer, foreningsliv, Turisthus 

Nord, FREDERIK, forretninger, restauran-

ter, Teknisk Udvalg, Frederikshavn Kom-

mune.

EKSTERNE AKTØRER: 

Nordjyllands Kystmuseum, Friluftsrådet, 

FLID.

6. Tilstand
Rønnerhavnen har generelt en fin drifts-

økonomi, og ud fra tilstandsrapport og 

nuværende økonomiske rammer, følges 

punkterne i vedligeholdelsesplanen.

Afsluttede, igangværende og kommen-

de/løbende vedligeholdelsesprojekter:  

• Uddybning i havnebassinet (pga. 

forurenet materiale i forbindelse med 

uddybning, er det nødvendigt at de-

ponere, hvilket er omkostningstungt) 

• Uddybning i indsejling (grundet 

udfordringer med tilsanding, er det 

nødvendigt at lave uddybning ved 

indsejlingen hvert år)

• Bølgeskærm på molerne (med i plan 

for den løbende renovering)

• Udskiftning af broer (halvvejs med at 

skifte broer ud, betonbro med høj al-

der trænger til udskiftning)

7. Planmæssige oplysninger
Zonestatus: Byzone

Lokalplaner: FRE.312-1

Lokalplan FRE.312-1 (zone II)

Anvendelse:

Offentligt formål, dvs. jollehavn, kajaks-

port og lign. Med tilhørende landfacili-

teter som ophalerplads, klubhuse, par-

kering mv.

Havnen er omfattet af strandbeskyttel-

seslinien.
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Fakta - Strandby Lystbådehavn

1. Organisering
HVEM EJER HAVNEN:

Strandby Lystbådehavn APS. Lystbåde-

havnen er etableret som et anpartssel-

skab, hvor anpartshaverne er henholds-

vis de enkelte bådejere som har købt 

plads og Strandby Fiskerihavn.

HVEM DRIVER HAVNEN:

Bestyrelsen driver havnen (Lystbåde-

havnen betaler Strandby Fiskerihavn for 

leje af vandareal, som bl.a. anvendes til 

vedligehold). 

ANSATTE PÅ HAVNEN:

Havnefoged: Tommy Jørgensen

Havnefoged assistent: Poul Larsen

Bestyrelse:

Claus Hjørne Pedersen, formand

Frank Dalgaard

Henrik Holst

Jørgen Lindberg

Uffe Thaarup

2. Økonomi
Indtægter:

Salg af anparter/bådpladser (136 i alt, 

hvoraf 110 er solgt), gæstepladser, auto-

campere, tilskud fra Frederikshavn Kom-

mune på 75.000 kr. pr. år.

Udgifter:

Vedligehold, almen drift, personaler, 

leje af vandareal betales til Strandby Fis-

kerihavn.

Frederikshavn Kommune:

Frederikshavn Kommune overfører årligt 

75.000 kr. som driftstilskud til Den selv-

ejende institution Strandby Fiskerihavn.
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3. Faciliteter
Faste bådpladser ca. 136 pladser 

Gæstebådpladser Gæstesejlere ligger på fripladser (eller tomme pladser)

Autocampere ca. 10-15 pladser

Bygninger To foreningshuse til Sejlklubben og Juniorafdelingen, to værf-

ter Jobi Værft og PC Yacht Service (sidstnævnte henvender sig 

primært mod lyst- og fritidsbåde), to bådehoteller, Restaurant 

Søstjernen, Den Blå Cafe, Boliger, ingen af bygningerne tilhø-

rer Lystbådehavnen

Både/autocampere pr. år. 2015 2014

Fastliggere (solgte anparter) 105 105

Gæstesejlere Ca. 362 overnatninger Ca. 552 overnatninger

Autocampere Ca. 20 overnatninger Ca. 42 overnatninger

Note: Tallene er oplyst af Strandby Lystbådehavn

Der er gennemsnitligt 2,6 personer pr. 

båd, og generelt færre gæstesejlere i 

2015 end der var i 2014; det skyldes bl.a. 

vejr og vindforhold.

4. Aktiviteter
Sejlklubbens ugentlige kapsejlads, kap-

sejlads mod nabohavne, undervisning 

for voksne i sejlads med øveture, ju-

niorafdelingens aktiviteter, Lions Fi-

skefestival, kræmmermarked, Strandby 

Havnemarked (hver lørdag fra 18. juni til 

august), FDF’s Strandby Havnefest mm.

5. Interessenter
Brugere (foreninger, individer, gæster):

Strandby Sejlklub, Sejlklubbens Junior- 

og Ungdomsafdeling, Havkajakklubben, 

autocampere, lystbådejere, gæstesejle-

re, lokale, turister, erhvervsliv på hav-

nen, bierhvervsfiskeri, lystfiskeri, Fra 

Sted til Sted, havnen har stor betydning 

for byen

LEJERE (arealer, bygninger):

Lystbådehavnen ejer ingen arealer til 

udlejning

AKTØRER FRA LOKALSAMFUNDET:

Forretninger, hotel, foreningsliv, restau-

rationer, Turisthus Nord, Teknisk Udvalg, 

Frederikshavn Kommune, Strandby Havn, 

lokalsamfundet

EKSTERNE AKTØRER:

Nordjyllands Kystmuseum, friluftsrådet, 

FLID

6. Tilstand
Strandby Lystbådehavn blev etableret i 

2009. Det er en ny havn med tilsvarende 

moderne faciliteter. 

7. Planmæssige oplysninger
Zonestatus: Byzone

Lokalplaner: FRE.03.09.01

Lokalplan FRE.03.09.01

Anvendelse:

Havnerelateret klubformål, havneformål, 

kiosk, ishus, Små fritidshuse uden bebo-

else (redskabsrum for fiskere og lystbåd-

sejlere), toiletbygning og legeplads.

Erhvervsformål samt udvalgsvarebutik på 

maks 200 m2.

Havneformål, herunder veje, kajanlæg, 

vaskeplads, miljøstation, mastekran og 

lign.
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Fakta - Ålbæk Havn

1. Organisering
HVEM EJER HAVNEN:

Frederikshavn Kommune

HVEM DRIVER HAVNEN:

Foreningen Aalbæk Havn

AFTALEFORHOLD IMELLEM KOMMUNE OG 

FORENING:

Havneforeningen er ansvarlig for al drift 

på havnen, områderne og bygningernes 

pleje, vedligeholdelse af aftalte områder 

samt opkrævninger hos havnens bruge-

re.

De afholder udgifter til havnekontor mv. 

og faciliteter som el, vand og renovati-

on, maskiner og materiel samt udgifter 

til vedligeholdelse af grønne områder 

og alt vedr. redskabshuse. Foreningen 

kan selv fastsætte takster for bådpladser, 

gæstesejlere, redskabshuse og autocam-

pere. 

Frederikshavn Kommune er ansvarlig for 

vedligeholdelse af havneværker jf. vedli-

geholdelsesplanen (faste anlæg, pladser, 

veje, stier, oprensning, udarbejdelse af 

tilstandsrapport ejendomsskatter, ind-

gåelse af lejeaftaler).

ANSATTE PÅ HAVNEN: 

Havnefoged (frivilligt job): Tom Nielsen

Bestyrelse:

Peter E. Nielsen, formand

Tom Nielsen, daglig drift

Inger Nørgaard, kasserer

Johnni Andersen

2. Økonomi 
FORENINGEN AALBÆK HAVN: 

Indtægter:

Bådpladser, gæstepladser, autocampere, 

redskabshuse, indtægt fra havnens leje-

re (værft, lagerhal), mm. 

I alt: 637.776 Kr. 

Udgifter:

Vedligeholdelsesbidrag (201.786 kr. i 2015 

svarende til 550 kr. pr. m. bro), el, ved-

ligehold, afskrivninger, personale – og 

administrationsomkostninger

I alt: 637.237 Kr.

Frederikshavn Kommune: 

Aalbæk Havn har et årligt budget på 625.010 kr. (2015-niveau).

I 2015 hovedposterne:

Indtægter: kr. 

Vedligeholdelsesbidrag fra Aalbæk Havn af 1991 207.066,62

Andel af betaling fra gæstesejlere    14.156,25

Indtægter i alt: 221.222,87

Udgifter: kr. 

Stormflodsforsikring 14.357,12

Afdrag på lån i forbindelse med havneudvidelse 392.203,00

Vedligehold, uddybning m.v. 283.391,75

Udgifter i alt 689.951,87

Overskud overført til 2016 (625.010+221.222,87-689.951,87 =) 156.281,00

3. Faciliteter
Faste bådpladser Ca. 130 pladser 

Gæstebådpladser Ledige pladser anvendes

Autocampere Ca. 25 pladser

Bygninger Havnekontoret, toiletbygning med tre toiletter og bad, toiletbyg-

ning med yderligere tre toiletter inkl. handicaptoilet, 19 røde red-

skabshuse, olieskur til olieaffald, aktionshallen (bruges af fisker-

ne bl.a. med stor ismaskine) (alle bygninger ejes af Frederikshavn 

Kommune, men Aalbæk Havn har brugsretten ifølge aftale) 

Andet Legeplads
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Både/autocampere pr. år. 2015 2014

Fastliggere Ca. 117 både Ca. 106 både 

Gæstesejlere Ca. 1350 overnatninger Ca. 1350 overnatninger

Autocampere Ca. 421 overnatninger Ca. 217 overnatninger

Note: Tallene er dels taget fra Frederikshavn Kommunes Årsberetning 2015, og oplyst af havnefogeden. 

Der er gennemsnitligt 2,6 personer pr. 

båd, og generelt færre gæstesejlere i 

2015 end i 2014; det skyldes bl.a. vejr og 

vindforhold.

4. Aktiviteter
Aalbæk Bådelaug holder sit forenings-

hus åbent for gæstesejlere. Der er faste 

dage med musik og grill for lokalsam-

fundet (arrangeres af foreningen for Aal-

bæk Havn, Aalbæk Bådelaug hjælper). 

Aalbæk Bådelaug arrangerer Sankt Hans 

bål. 

5. Interessenter 
Brugere (foreninger, individer, gæster):

Foreningen Aalbæk Havn, Aalbæk Bå-

delaug (kajakker, optimistjoller), Aal-

bæk Juniorsejleklub (stadig aktiv), bi-

erhvervsfiskere, lystfiskere, lystbåde, 

gæstesejlere, vinterbadere. De fleste der 

har bådplads er bosat i lokalområdet, 

gæstesejlere, turister mm.

LEJERE (arealer, bygninger):

19 redskabshuse på lejet grund, vinter-

plads (oplagringsplads til både), arealer 

under værftet, virksomheden Faktafiber, 

bundgarnshus, Sejlklubbens hus, Ju-

niorklubbens hus.

AKTØRER FRA LOKALSAMFUNDET:

Forretninger, hotel, foreningsliv, restau-

rationer, Turisthus Nord, Teknisk Udvalg, 

Frederikshavn Kommune mm.

EKSTERNE AKTØRER:

Nordjyllands Kystmuseum, friluftsrådet, 

FLID

6. Tilstand
Halvdelen af Aalbæk Havn er ny, og der 

er i den forbindelse etableret ny plads 

til autocampere. I øjeblikket er en del 

af en gammel mole skredet sammen, 

og er under reparation. Ud fra havnens 

tilstandsrapport og de øjeblikkelige øko-

nomiske muligheder følges punkterne i 

vedligeholdelsesplanen.

• Ny havn fra 2012 (halvdelen af Aalbæk 

Havn er ny)

• Nedslidte broer (broerne i den gamle 

havn er generelt udtjente og trænger 

til udskiftning)

• Faldefærdig yderhavn og nedslid-

te moler (yderhavnen er faldefær-

dig, molerne er faldefærdige/for lave, 

hvorfor man ønsker montering af mo-

leskærm eller stensætning på søndre 

side. Med bølgeskærm undgår man, 

at bølgerne skyller over molen og ta-

ger sand med, som yderligere med-

virker til tilsanding af yderhavnen)

• Oprensning (oprensning i Aalbæk 

Havn er omkostningstung, og skal 

gøres hvert år, hvorfor man ønsker at 

forlænge molen, da det kan reducere 

behovet for oprensning)

• Ny lokalplan 

7. Planmæssige oplysninger
Zonestatus: Byzone

Lokalplaner: SKA.164-E.4+SKA.11.08.01.

Dele af området er omfattet af strandbe-

skyttelseslinje.

Ny lokalplan er under opstart.

Lokalplan SKA.164-E.

Anvendelse: 

Ny lokalplan for anvendelse til  bl.a. Li-

berale erhverv, restaurationsvirksomhe-

der,  samt detailhandel er på vej.

Lokalplan SKA.11.08.01.

Anvendelse: 

Havneformål, herunder bl.a. havne-

bassin med tilhørende faciliteter som 

slæbested, bådpladser og opholdsarea-

ler samt øvrige faciliteter til lystbåde og 

mindre fiskefartøjer.

Tekniske anlæg.

Parkering.

Oplag tilknyttet til driften.

Dele af havnen er omfattet af strandbe-

skyttelseslinien.
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Fakta - Skagen Lystbådehavn

1. Organisering
HVEM EJER HAVNEN:

Skagen Havn (erhvervshavn) er en kom-

munal selvstyrehavn. Erhvervshavnen er 

ejer af hele havneområdet (den fysiske 

infrastruktur), men da en erhvervshavn 

ifølge havneloven ikke må drive lystbå-

dehavn, forpagter Frederikshavn kom-

mune lystbådehavnen.

HVEM DRIVER HAVNEN:

Frederikshavn Kommune driver Skagen 

Lystbådehavn, der referer til Teknisk Ud-

valg.

AFTALEFORHOLD MELLEM SKAGEN HAVN OG 

SKAGEN LYSTBÅDEHAVN:

Skagen Havn er ansvarlig for vedligehol-

delse af faste broer, bolværk, el – stan-

dere, oprensning af bassin mm. Skagen 

Lystbådehavn betaler årligt en forpagt-

ningsafgift på 350.000 kr.  

Lystbådehavnen er ansvarlig for drift og 

vedligehold af to kommunale bygning-

er. Den ene indeholdende Havnekontor 

og Grillbar, og den anden indeholdende 

offentlige toiletter på Paketvej. 

Hvert år tilbagebetaler Skagen Havn 

et årligt beløb til Lystbådehavnen på 

150.000 kr. til vedligehold af plads/ve-

jarealer.

Lystbådehavnen betaler årligt 300.000 

kr. for havneopsyn, hvilket dækker plad-

sanvisning til sejlerne, opretholdelse af 

ro og orden og lukning af toiletbygning 

i højsæsonen.

Alle tal er oprindelige tal, og pristalsre-

guleres med 2004 tallet.

ANSATTE PÅ HAVNEN:

Havnefoged: Anitta Falden

2. Økonomi
De kommunalt drevne havne (Skagen 

Lystbådehavn og Sæby Havn) har ikke 

mulighed for at fremføre overskud og 

underskud, ligesom de foreningsdrevne 

havne. Her gælder almindelig kommu-

nal praksis.

Skagen Lystbådehavn har et årligt bud-

get på -601.210 kr. (2015-niveau).
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I 2015 hovedposterne:

Indtægter: kr.

Indtægter fra gæstesejlere 1.949.570,00

Udlejning af bygninger 205.677,00

Lejeindtægt p-plads 347.314,00

Øvrige indtægter (Bad, diesel, vaskemaskiner m.v.)    354.751,00

Indtægter i alt: 2.857.312,00

Udgifter: kr.

Ekstraordinær pristalsregulering 78.288,00

Løn til drift og rengøring 764.210,00

Forpagtningsafgift til Skagen Havn 284.713,00

Vedligehold m.v. 1.182.269,00

Udgifter i alt 2.309.480,00

Underskud overført til 2016 (-601.210+2.857.312-2.309.480 =) 53.378,00

3. Faciliteter
Faste bådpladser ca. 298 pladser

Gæstebådpladser Alle pladser er til gæstesejlere

Autocampere -

Bygninger Havnekontor, grillbar (i samme bygning).

Andet Toiletfaciliteter, faciliteter til toilettømning, faciliteter til grill

Note: Tallene er dels taget fra Frederikshavn Kommunes Årsberetning 2015, og oplyst af havnefogeden. 

Der er gennemsnitligt 2,6 personer pr. 

båd, og generelt færre gæstesejlere i 

2015 end i 2014; det skyldes bl.a. vejr og 

vindforhold.

4. Aktiviteter
Skagen Lystbådehavn benyttes ude-

lukkende af gæstesejlere og primært i 

sommerhalvåret. Skagen Lystbådehavn 

er siden 2014, forsøgsvis, blevet helårs-

havn. Det er planen, at ordningen frem-

over skal være permanent, hvilket bl.a. 

betyder, at der nu er åbent for gæste-

sejlere hele året; havnekontor, toilet og 

badefaciliteter er tilgængelige, og der er 

mulighed for strøm og vand. Det er sam-

tidig muligt at lade sin båd ligge i en 

kortere eller længere periode til benyt-

telse i weekender eller i forbindelse med 

mindre ferier. 

5. Interessenter
Brugere (foreninger, individer, gæster):

Skagen Havn, (Skagen Sejlklub), restau-

ranter omkring havnen, Skagen Fiske-

riforening, havnerelateret erhverv, tu-

rister, gæstesejlere (80% fra Norge og 

Sverige, ca. 12.500 gæstesejlere/overnat-

ninger pr. år.), fiskere mm.

LEJERE:

Grillbar lejer lokale i samme bygning 

som havnekontoret.

AKTØRER FRA LOKALSAMFUNDET:

Forretninger, hoteller, restaurationer, 

Turisthus Nord, Skagen Handelstandsfor-

ening, Kulturhus Kappelborg, Frederiks-

havn Kommune, Teknisk Udvalg

EKSTERNE AKTØRER:

Nordjyllands Kystmuseum, friluftsrådet, 

FLID, turistforeninger i Norge og Sverige

6. Tilstand
Skagen Lystbådehavn er på flere områder 

utidssvarende og nedslidt. De erhvervs-

mæssige aktiviteter i havnen breder sig, 

og det er en udfordring at tilgodese alle 

aktiviteter, når de ligger så tæt. 

• Stort renoveringsbehov/opgradering 

(utidssvarende faciliteter på lystbå-

dehavnen, det drejer sig bl.a. om 

el-standere/automater, kajer, broer, 

toiletfaciliteter, overdækkede rum til 

lystsejlerne, alt trænger til vedlige-

hold)

• Delehavn (Skagen Lystbådehavn er 

placeret midt i erhvervshavnen, are-

alet deles med fiskere og erhverv) 

• Tilsanding (udfordring med tilsan-

ding)

• Helårshavn (siden 2014 er Skagen 

Lystbådehavn på forsøgsbasis blevet 

helårshavn)

7. Planmæssige oplysninger
Zonestatus: Byzone

Lokalplaner: SKA.243.H.

Lokalplan SKA.243.H (delområde 4 + 5)

Anvendelse:

Dekområde 4: Butiksformål, kontorer og 

restauranter.

Delområde 5: Restauranter, detailsalg 

af egne produkter fra eksisterende virk-

somheder i området, kontorer mv.

Området må ikke yderligere bebygges.
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Regnvandsbassin Guldmajsvej i Skagen Økonomi Kommune Rest tages
Licitationsresultat af nødvandige ydelser 1.770.275,00kr.     bidrag fra disp. pulje
Uforudsete udgifter 10 % 177.027,50kr.        
Projektering og tilsyn 15 % 292.095,38kr.        
Jordkøb 1,3 Ha a 100,00 kr. 1.300.000,00kr.     1.300.000,00kr.     
Total 3.539.397,88kr.    

Det er aftalt af udgiften deles mellem Forsyning og kommune 50/50 1.769.698,94kr.    1.300.000,00kr.    469.698,94kr.        
Afrundet beløb, som anvendes i dagsorden 1.770.000,00kr.     1.300.000,00kr.     470.000,00kr.        
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Dagsordenpunkt PMU

Grøfter i Skagen

Sags-ID: EMN-2015-00550

Sagsbehandler:Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center:Center for Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2015 arbejdet med at registrerer og opmåle grøfter i Skagen, de 

opmålte grøfter er: vejgrøfter, lodsejer grøfter med kommunen som ejer , private 

grøfter, private grøfter som kommunen har vedligeholdt, Forsyningens grøfter, 

Naturstyrelsens grøfter og offentlige vandløb.

Med udgangspunkt i registreringerne har administrationen udarbejdet et forslag til 

den fremtidige struktur på vandløb i Skagen. Forslaget fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Det princip der er anvendt til forslaget er, at de lidt stører grøfter optages som 

offentlige, for at sikre, at afvandingen kan foregå løbende og at vandløbet er 

vedligeholdt i henhold til et regulativ.

I forbindelse med at grøfterne optages som offentlige, vil der være en del opretnings 

arbejder der skal gennemføres. Det drejer hovedsalig om forkerte rørdimensioner og 

sløjfning af grøfter, der må forventes en ekstra udgift på ca. 200.000 kr. til 

genopretningen.

I forbindelse med registreringen af grøfter og ledninger, er kommunen blevet bekendt 

med ca. 20 sandfang, som skal holdes rene. 

I det fremlagte forslag er der ca. 3200 m vandløb, som skal ændre status fra privat 

vandløb til offentligt vandløb.

Det anslås, at det vil betyde en merudgift på vedligehold af vandløb og sandfang på 

ca. 80.000 kr. pr. år.

For at optage vandløbet som offentlig skal der udarbejdes et regulativ. Det anslås at 

det vil koste ca. 80.000 kr. at udarbejde regulativer.



Kommunen vil ligeledes skulle give en del påbud om oprensning af private grøfter i 

hele Skagen området.

For at starte processen, forslår administrationen, at dermed baggrund i ovenstående 

afholdes et borgermøde i Skagen, hvor der orienteres om arbejdet.  Efter 

borgermødet tilstræbes der nedsat en følgegruppe af borgere fra Skagen, som 

administrationen kan samarbejde med i det videre arbejde.

På borgermødet vil der også blive orienteret om hvor langt kommunen er med 

klimasikring i Skagen, med særlig fokus på grundvandsstigninger og 

højvandssituationen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget fastsætter dato og tidspunkt for afholdelse

af et informationsmøde i Skagen i september måned. 

Beslutninger

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 13-06-2016

Der indkaldes til borgermøde den 22. september 2016 kl. 19.00

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Att. Kommunaldirektør Michael Jentsch

Frederikshavn, den 26. september 2016.

I fortsættelse af vort møde den 12. september 2016 angående ansøgning fra den selvejende 
institution Bangsbo Botaniske Have om forøgelse af årligt bidrag til vedligeholdelse af 
Botanisk Have med kr. 350.000 fra årligt kr. 582.000 til kr. 932.000 fremsender vi hermed 
følgende i forhold til de drøftede punkter.

Der blev stillet spørgsmål og fremdraget bemærkninger til:

1. Driftsbudget for årene 2016-2021.
2. Årsregnskab 2015.
3. Eventuel forøgelse af egne indtægter såsom kontingent
4. Bestemmelser om Institutionens ophævelse.

Hertil bemærkes følgende:

Ad 1. Driftsbudget for årene 2016-2021.

Driftsbudget vedhæftet. Budgettet anses at kunne gennemføres på det anførte økonomiske grundlag. 
Ligeledes anses det økonomiske grundlag sikret, såfremt den ansøgte forøgelse på kr. 350.000 
godkendes.

Ad. 2. Årsregnskab 2015.

Årsregnskab 2015 vedhæftes.

Ad. 3. Eventuel forøgelse af egne indtægter såsom kontingent.

Den selvejende institution har ingen medlemmer og dermed ingen kontingentindtægt. Derimod er der 
en selvstændig støtteforening benævnt ”Bangsbo Botaniske Haves Venner”. Denne forening støtter den 
selvejende institution med udførelse af frivilligt arbejde og økonomiske bidrag. De seneste årlige
støttebeløb har været i størrelsesorden af kr. 40.000.
Støtteforeningens medlemmer og kontingentindtægter er følgende:

Art Antal a’kr. Beløb
Enkeltpersoner 66 100 6.600
Familiemedlemmer 93 150 13.950
Firma 13 indiv. 7.000

I alt 27.550
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Det skønnes ikke hensigtsmæssigt at forhøje dette kontingent,da medlemmerne samtidig yder et 
væsentligt engagement og en stor frivillig indsats, uden hvilken det ikke vil være muligt at opretholde 
havens nuværende høje vedligeholdelsesstandard.

Ad. 4. Bestemmelser om Institutionens ophævelse.

Der foreligger en tidligere beslutning om Institutionens ophævelse, lydende således: ”Institutionen 
planlægges at skulle ophøre, når dens formål er opfyldt, det vil sige, når den botaniske have er indrettet 
og overdraget til Frederikshavn Kommune”. Denne beslutning tilbydes hermed ophævet, idet det 
samtidig tilbydes, at den selvejende institution fortsætter driften af den botaniske have, ud fra den 
økonomiske ramme, der er skitseret i det vedhæftede budget, også efter at haven er fuldt ud indrettet.

Den eksisterende partsaftale ændres på de hermed anførte punkter.

Preben Reinholt Herluf Johansen Villy Møller

Formand Næstformand Kasserer
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Tusind kr. Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anlægsudgifter/entreprenør,
Materialer og planter) 50 50 51 51 52 52

Driftsudgifter/vedligeholdelse
Af anlægget og bygninger 100 150 152 154 156 158

Lønudgifter 643 770 785 800 815 830

Driftsomkostninger 150 160 163 166 169 172

Personaleudgifter 40 45 46 47 48 49

Udgifter i alt 983 1.175 1.197 1.218 1.240 1.261

Der finansieres således.

Sponsorer og gaver 50 0 12 14 17 19

Tilskud fra havens venner 40 40 35 35 35 35

Kommunalt tilskud iflg. aftale 582 590 600 612 624 636

Kommunalt tilskud, ansøgt 0 350 355 362 369 376

Overskud Blomsterfestival 65 80 80 80 80 80

Garantibeløb 115 115 115 115 115 ??

Garantibeløb eller anden indtægt 115

Indtægter i alt 852 1.175 1.197 1.218 1.240 1.261

Budgetteret resultat -131 0 0 0 0 0

Kassebeholdning primo 312 96 96 96 96 96

Likviditetsforskydning i øvrigt - 85 0 0 0 0 0

Kassebeholdning ultimo 96 96 96 96 96 96

Foranstående budget for Den Selvejende Institution Bangsbo Botaniske Have er udarbejdet som økonomisk 
handleplan for årene 2016 -2021. Såfremt den ansøgte tilskudsforøgelse på kr. 350.000 fra og med 2017 
godkendes, anses det økonomiske grundlag at være sikret til og med år 2020. Aftalen om resultatgaranti i 
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forbindelse med Blomsterfestival udløber i år 2020. Det vil således være nødvendigt, at denne indtægt kan 

fortsætte, enten ved en forlængelse af aftalen eller ved fremskaffelse af indtægt på anden vis.

Frederikshavn, den 22. september 2016.

Preben Reinholt Herluf Johansen Villy Møller
Formand Næstformand Kasserer
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 8. august 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,98 6,25 6,35 6,46

Februar 6,56 5,73 6,65 7,58

Marts 4,81 6,08 6,92 5,88

April 4,16 4,74 4,84 5,66

Maj 4,22 4,74 4,36 5,19

Juni 4,22 4,5 4,57 4,99

Juli 3,41 3,82 3,46 3,67

August 3,88 4,52 4,22

September 5,13 5,89 5,54

Oktober 5,04 5,57 5,76

November 5,77 6,18 6,42

December 5,27 5,41 5,65

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,34
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2015 til og med juli 2016). 

Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Sygdomsrelateret 

fraværsprocent

Jul. 

2015

Aug. 

2015

Sep. 

2015

Okt. 

2015

Nov. 

2015

Dec. 

2015

Jan. 

2016

Feb. 

2016

Mar. 

2016

Apr. 

2016

Maj 

2016

Jun. 

2016

Jul. 

2016
Gennemsnit

Ejendom. 4,57 5,59 7,16 7,81 7,95 5,57 6,17 7,99 5,38 4,95 4,08 4,42 4,38 5,81

Økonomi og 
Personale

0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 4,13 3,34 2,46 2,50 2,13 2,08

Park og Vej 3,75 4,76 5,88 4,03 4,55 4,27 2,78 3,69 2,73 3,05 2,58 3,28 1,47 3,61

Teknik og Miljø 4,08 3,16 3,40 3,56 5,33 2,88 2,83 4,83 2,37 3,29 2,77 2,82 1,43 3,30

Udvikling og 
Erhvervssekretariatet - - 0,97 - 1,44 1,24 1,11 - 0,33 0,37 - 0,34 - 0,46

Familie 2,76 3,84 5,53 5,86 5,43 5,00 6,13 7,72 5,18 5,72 4,22 3,96 2,10 4,91

Fritidstilbud/Kultur og 

Fritid
1,70 1,71 5,13 3,22 3,97 2,13 2,28 4,92 3,83 3,46 2,69 2,11 0,53 2,97

Børn og Skole 2,55 4,39 5,97 5,76 6,61 5,71 6,69 7,57 6,08 6,00 5,65 5,10 3,50 5,54

Arbejdsmarked 2,31 2,17 4,25 5,71 5,86 4,07 6,29 7,14 4,15 5,29 8,03 6,19 3,63 5,05

Bibliotek og 

Borgerservice
2,19 2,08 3,53 5,03 4,46 3,44 5,27 6,06 4,65 4,60 4,21 4,87 3,73 4,16

Ungeenhed 4,61 2,94 5,46 5,66 8,31 7,37 6,72 9,30 7,44 5,32 5,51 6,23 3,96 6,02

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,85 4,08 4,22 0,56 1,00 0,99 0,31 1,95

Sundhed og Pleje 4,10 4,82 6,13 6,27 6,66 6,70 7,40 7,76 6,76 6,03 5,18 5,31 4,37 5,93

Ledelsessekretariat - 0,82 1,95 1,39 - 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20 0,35 0,34 - 1,24

Social- og 

Sundhedsmyndighed
2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,15 3,05 3,24 3,69 2,26 2,38 2,34 3,19

Handicap og 
Psykiatri

3,89 5,14 5,92 7,72 8,93 7,42 7,73 10,82 6,80 6,93 6,64 6,30 4,72 6,80

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 8. august 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.
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