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1 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.H.01.12.01, 
kommuneplantillæg nr. 15.27 og VVM-redegørelse/miljøvurdering for 
udvidelse af Skagen Havn, Etape 3
Sags ID: GEO-2016-00979

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SKA.H.01.12.01, kommuneplantillæg nr. 15.27 samt VVM-

redegørelse/miljøvurderingsrapport for projektet vedr. etape 3 for udvidelse af Skagen 

Havn har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 5. april til den 31. maj 

2018.

Foruden vedtagelsen af plangrundlaget for projektet, kræver en realisering af 

havneudvidelsen at der meddeles VVM-tilladelse af Frederikshavn Kommune samt 

anlægstilladelse af Trafik- Bygge og Boligstyrelsen.

Der er som krævet i Lov om miljøvurdering af Planer og programmer og konkrete 

projekter udarbejdet en sammenfattende redegørelse. I denne er det bl.a. opsummeret, 

hvilke vilkår, kommunen forventer at stille i VVM-tilladelsen til projektet. 

De indkomne indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret af Center for 

Teknik og Miljø i det vedlagte høringsnotat, hvori der desuden er angivet indstilling til 

politisk beslutning.

Havledningen fra Skagen Renseanlæg og en udløbsledning fra fiskeolie- og 

fiskemelsfabrikken FF Skagen A/S krydser det område, hvor der skabes mulighed for 

etablering af den nye havneudvidelse (VVM-redegørelsens afsnit 9.4.1). Som en følge af 

dette vil der i VVM-tilladelsen blive stillet vilkår om at udvidelsen ikke må hindre den 

fremtidige opretholdelse af disse udløb og at der derfor skal træffes aftale med 

Frederikshavn Spildevand A/S og de berørte industrier inden valg af løsning.

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

1. sagen sendes til viderebehandling i Frederikshavn Byråd.

2. VVM-redegørelse/miljøvurderingsrapport og lokalplan med kommuneplantillæg 

vedtages endeligt med de i høringsnotatet anførte indstillinger

3. der efter offentliggørelsen af de endelige planer meddeles VVM-tilladelse som 

beskrevet i den sammenfattende redegørelse.
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Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 14-08-2018

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

1. Høringsnotat - Forslag til Kommuneplantillæg, lokalplan og VVM - Udvidelse af Skagen Havn, etape 3 

(DokID: 2344964 - GEO-2016-00979)

2. Sammenfattende redegørelse skagen havn (DokID: 2427889 - GEO-2016-00979)

3. VVM_Bind 1 hovedrapport endelig vedtagelse (DokID: 2426535 - GEO-2016-00979)

4. VVM-Bind 2_Bilagsbind endelig vedtagelse (DokID: 2426536 - GEO-2016-00979)

5. Lp Skagen Havn_etape 3_Endelig_vedtagelse (DokID: 2426537 - GEO-2016-00979)

6. Skagen Havn Etape 3_KPT_Endelig_vedtagelse (DokID: 2426534 - GEO-2016-00979)
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2 (Åben) Affaldstakster 2019 – Renovation, miljø- og genbrugsgebyr 
samt takstblad for Frederikshavn Affald A/S
Sags ID: GEO-2018-03020

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-selv-

princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind ved 

brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller mindre 

end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for affaldshåndtering 

skal således være omkostningsbestemt.

Opsparede midler budgetteres nedbragt med 190.000 kr., jf. ramme udmeldt af Center for 

Økonomi.

I Frederikshavn Kommunes affaldsplan, der udstikker rammerne for den fremtidige 

håndtering af affald i kommunen, er det et mål at eksisterende indsamlingsordninger skal 

udbygges med kildesortering af dagrenovationen og opdeling i bioaffald og restaffald 

samt udbygning af ordninger for genanvendelige fraktioner. 

I 2018 gennemføres en omlægning af renovationsordningen med krav om udsortering af 

madaffald fra husholdningerne., jf. Frederikshavn Kommunes affaldsregulativ der blev 

godkendt af byrådet 27. juni 2018 med ikrafttrædelse 1. oktober 2018. 

Opgaven med indsamling har været udbudt i licitation af Frederikshavn Affald og alle 

takster er i den anledning genberegnet, således at takstberegningen er i 

overensstemmelse med kostprisen på de enkelte ydelser. Samlet set falder 

omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling.

Takstblad 2019 for Frederikshavn Affald A/S

I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Affald A/S skal Frederikshavn Kommune 

godkende takster for selskabet. 

Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S har på møde den 21. juni 2018 godkendt 

selskabets driftsbudget og takstblad for 2019. Frederikshavn Affald A/S fremsender på 

den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.

Renovationstaksten 2019

Samlet set falder omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling – Et standardhus 

omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald vil opleve at 
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renovationsprisen falder. Eksempelvis vil den årlige renovationspris for et standardhus 

falder fra 900 kr. til 715 kr. et fald på kr. 185,00 ex. moms

De øvrige ordninger er ligeledes reguleret som følge af den afholdte licitation hos 

Frederikshavn Affald A/S.

2018 2019

Renovation, helårsboliger

(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om 

sortering af madaffald)

Tømning hver 14. dag:

240 liter minicontainer 715,00

400 liter minicontainer 950,00

660 liter minicontainer 1.100,00

Tømning hver uge:

240 liter minicontainer 1.500,00

400 liter minicontainer 2.450,00

660 liter minicontainer 2.700,00

Renovation, sommerhuse

(26 tømninger fordelt over sæsonen)

110 liter sæk 550,00 550,00

140 liter minicontainer 660,00 750,00

240 liter minicontainer 900,00 900,00

400 liter minicontainer 1.150,00 1.400,00

660 liter minicontainer 1.400,00 1.450,00

770 liter minicontainer 1.700,00 1.700,00

Renovation, øvrige ejendomme, institutioner og 

virksomheder

(ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om 

sortering af madaffald)

Tømning hver uge

140 liter minicontainer 1.120,00 1.300,00

240 liter minicontainer 1.665,00 1.550,00

400 liter minicontainer 2.150,00 2.550,00

660 liter minicontainer 2.650,00 2.750,00

770 liter minicontainer 3.200,00 3.200,00

Tømning hver 14. dag

140 liter minicontainer 660,00 750,00

240 liter minicontainer 900,00 900,00

400 liter minicontainer 1.150,00 1.400,00

660 liter minicontainer 1.400,00 1.450,00

770 liter minicontainer 1.700,00 1.700,00

Ekstratømninger: 2018 Budget 2019

Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning) 24,00 24,00
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140 liter minicontainer 56,40 60,00

240 liter minicontainer 56,40 60,00

400 liter minicontainer 70,00 70,00

660 liter minicontainer 82,00 82,00

770 liter minicontainer 92,40 92,00

Nedgravede containere (pris pr. tømning)

5 m3 550,00 550,00

3 m3 475,00

1,3 m3 400,00

Takst for ændring 100,00 100,00

Alle takster er ekskl. moms.

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affald´s 

omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap 

og papir, batteriindsamling, storskrald samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes 

drift er indregnet udgifterne til bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til 

forbrænding og deponering. 

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og 

behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene. 

For 2019 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

Gebyr 2018 Gebyr 2019

Lejligheder/helårsboliger 1050 1070

Sommerhuse / værelser 750 750

     

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Der foreslås en lille samlet forhøjelse af det årlige gebyr for lejligheder/ helårsboliger på 

grund af en mindre stigning af udgifterne, jf. budget fra Frederikshavn Affald A/S.

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør 

brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for 

virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en 

klippekortordning, med vægtmæssige begrænsninger. Hver bil, der kører affald til 

genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og 

trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.
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Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder 

affald, virksomheden forventer at aflevere. 

Ordningen fortsætter uændret i 2019

Gebyr 2018 Gebyr 2019

Kun genanvendeligt (grønt kort) 950 950

Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort) 2.350 2.350

Stor mængde, op til 10 ton/år (rødt kort) 4.700 4.700

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Gebyr for administration

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til 

Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens regler til dækning af kommunens 

generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger

Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle 

administrationsomkostninger, herunder:

 De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel

 Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata

 Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse

 Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af affald fra 

virksomheder

Ordningen fortsætter uændret i 2019

Gebyr 2018 Gebyr 2019

Grundgebyr administration - erhverv   300   300

Gebyret er ekskl. moms

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at

1. nærværende forslag for 2019 til renovationstakster samt miljø- og 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til Økonomiudvalget og byrådets 

godkendelse.

2. nærværende forslag for 2019 til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne 

og gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til 

Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

3. takstblad for 2019 fra Frederikshavn Affald A/S anbefales til Økonomiudvalget og 

byrådets godkendelse
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Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 14-08-2018

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

1. Takstblad for 2019 (DokID: 2414311 - GEO-2018-03020)
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3 (Åben) Budget 2019 - Modtagestadion Vendsyssel
Sags ID: EMN-2016-00332

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2019 til godkendelse 

i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.

Budgetforslaget er godkendt på Modtagestation Vendsyssel I/S bestyrelsesmøde den 30. 

maj 2018.

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for budget 

2018, og der er indregnet nedenstående ændringer i takster for 2019.
Budget 2018

Kr.

Budget 2019

Kr.

Farligt affald

Brugerbetaling

Erhvervsgrundtaksten

Pr. aktive CVR

21,00 18,90

Indbyggergrundtakster

(er indregnet i behandlingsindtægt)

1,24 1,12

Klinisk risikoaffald

Abonnement

110 L sæk pr. år uge afhent. 4.324 4.450

110 L sæk pr. år 14 dage afhent. 2.162,50 2.225

449 L kasser pr. stk. 167 180

Vævsaffald

120 L fad (vævsaffald) 715 735

120 L fad (formalin) 895 920

Takster for klinisk risikoaffald og vævsaffald er steget med almindelig prisfremskrivning.

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2019 budgetteret med anlægsinvesteringer på 2 

mio. kr. til et anlæg, der gennem sortering og behandling af farligt affald øger 

genanvendelsen og renheden af affaldsprodukter.

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt erhvervsaffald 

og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 18,90 kr. pr. virksomheder, 

registreret i CVR og 1,12 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald på 10% i forhold til budget 

2018.
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Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet opgjort til 

5.252 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 100.000 kr.  

Grundgebyret indgår i Frederikshavn Kommunes erhvervsaffaldsgebyr der opkræves, 

med enkelte undtagelser, hos alle virksomheder med et aktivt CVR-nr.

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige affald, der 

indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i betalingen til 

Frederikshavn Affald A/S på genbrugspladsområdet.

Gebyrprincipper

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger, 

opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens 

§ 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og genbrugspladsgebyret.

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret 

registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret skal 

opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret 

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af MV i 

form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos virksomhederne. 

Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og virksomheden på baggrund af 

blandt andet affaldstype og mængde.

Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra erhverv er 

indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle virksomhedsrelaterede 

administrationsomkostninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og

byrådet, at Modtagestation Vendsyssel I/S’s budget 2019 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 14-08-2018

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag



Økonomiudvalget 2018-2021 - 22-08-2018 15:30 Side 12 af 39

1. MV Budgetforslag 2019 (DokID: 2427702 - EMN-2016-00332)
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4 (Åben) Principbeslutning om støtte til anlægsfinansiering af Sæby 
Spektrum
Sags ID: EMN-2016-01467

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Sæby Fritidscenter sendte den 25. august 2017 en ansøgning til Frederikshavn 

Kommune om støtte til projektet Sæby Spektrum, som består af en ny springhal, en ny 

mellembygning; ”Hjertet”, som sammenkobler den nye hal og den gamle hal, samt en 

renovering af den gamle hal.

Der har været arbejdet med projektet siden. Ud over selve anlægsøkonomien indeholder 

projektet mange andre problemstillinger som skal afklares inden projektet kan 

gennemføres. Det er planmæssige forhold, spørgsmål omkring flytning af børnehaven 

Bispevang, den præcise placering af den nye springhal på grunden, jordhandler, revision 

af driftsaftalen, m.m. 

Sagen fremlægges her for Økonomiudvalget for at få afklaret om Økonomiudvalget kan 

træffe en principbeslutning om at yde støtte til anlægsøkonomien, når alle øvrige forhold 

omkring projektet er afklaret.

Se bilag for en beskrivelse af projektet: Sæby Spektrum.

Projektets anlægsøkonomi: 

Sæby Spektrums ansøgning indeholder følgende finansieringsforudsætninger: 

Lån til energirenovering i den eksisterende hal. med kommunegaranti: 6,4 mio. kr.

Lån (ydet over 3 år) fra Frederikshavn Kommune:  6,5 mio. kr.

Lån fra LR Kredit uden kommunal garanti: 10,5 mio. kr.

Tilskud fra fonde: 3,5 mio. kr.

I alt 26,9 mio. kr.

Der er vedlagt bilag til sagen der beskriver de finansieringselementer, som involverer 

kommunen i forhold til den lovgivning som regulerer kommunen. Projektet Sæby 

Spektrum og den kommunale involvering berører statsstøttereglerne, 

kommunalfuldmagten og den kommunale lånebekendtgørelse. Økonomiafdelingen har i 

processen omkring afklaring af Sæby Spektrums finansiering været i tæt dialog med 

Frederikshavn Kommunes revision, BDO. Alle forhold omkring finansieringen er godkendt 

af BDO.

Konklusionen er, at finansieringsmodellen for Sæby Spektrum, som angivet ovenfor, er 

mulig inden for den lovgivning, som kommunen skal overholde. For ikke at Sæby 

Spektrums realkreditlån skal belaste den kommunale låneramme kræves det, at den nye 

springhals anlægsøkonomi og driftsøkonomi isoleres fra det bestående anlæg. Dertil 

kommer, at det er muligt for kommunen at give et kommunalt lån til Sæby Spektrum, hvis 

det bruges til at finansiere lovlige kommunale formål. Dvs. at lånet ikke må finansiere 
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kommercielle aktiviteter. Lånet må desuden kun finansiere aktiviteter som lige så godt 

kunne foregå i kommunalt regi. Derudover er det vigtigt, at det kommunale lån ikke 

bruges til at finansiere springhallen med, jf. ovenstående krav om adskillelse.

Lån til energirenovering i den eksisterende hal på 6,4 mio. kr.:

Kommunen kan give en garanti for lån optaget i Kommunekredit til energirenovering jf. 

den kommunale lånebekendtgørelse §2, stk. 1, nr. 6. Overholder energirenoveringen de 

vilkår som er beskrevet i lånebekendtgørelse vil den kommunale garanti ikke påvirke den 

kommunale låneramme eller kræve deponering. Der er udarbejdet en 

Energimærkningsrapport på Sæby Fritidscenter som udpejer de låneberettigede udgifter. 

Dermed overholdes revisionens anbefalinger ift. at give kommunal garanti for lån til 

energirenoveringsudgifter. 

Den kommunale garanti til energirenoveringsudgifter har ikke yderligere budgetmæssige 

konsekvenser. Som garantistiller påtager kommunen sig naturligvis en risiko ift. låntagers 

evne til at kunne tilbagebetale lånet.

Kommunalt lån på 6,5 mio. kr.: 

Sæby Spektrum søger om et kommunalt lån på 6,5 mio. kr. til delvis finansiering af 

”Hjertet” og udenoms arealer. Det er afklaret med revisionen, at kommunen lovligt kan 

give lån til disse formål. 

Lånet ønskes udbetalt over 3 år. Der er ikke aftalt vilkår for tilbagebetaling af lånet, 

hvorfor det skal afklares efterfølgende. Ansøger ønsker 10 års rente og afdragsfrihed på 

lånet, og har derudover ikke fremlagt forslag til afvikling af lånet. Ud fra en vurdering af 

ansøgers økonomi, foreslås det, at lånet maksimalt gøres afdragsfri i 5 år og derefter 

afdrages over 15 år.

Det kommunale lån kan finansieres fra en eller flere af følgende budgetposter: 

Anlægsbudgettet: Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg; 2018: 1,5 mio. kr. og fra 

2019 og frem 4,1 mio. kr.

Anlægsbudgettet: Pulje til prioritering i by og opland; 2018: 5,4 mio. kr., 2019: 1,9 mio. 

kr., 2020: 0,5 mio. kr., 2021 og frem 1,2 mio. kr. 

Finansforskydninger: Pulje til deponering ved garantistillelse, foreninger o.lign.; 2018: 

10,0 mio. kr.

Ud over finansieringsforudsætningerne vil der blive en deponeringsforpligtigelse hvis/når 

idrætsbørnehaven Bispevang lejer sig ind i Sæby Spektrum.

Hvis idrætsbørnehaven Bispevang lejer sig ind i Sæby Spektrum vil det udløse en 

deponeringsforpligtigelse for kommunen jf. §3 nr. 6 i den kommunale 

lånebekendtgørelse. 

Den sum der skal deponeres eller modregnes i den kommunale låneramme er den 

højeste af:

 Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne

 Den offentlige vurdering ved aftalens indgåelse
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Derudover skal eventuelle udgifter til renovering / klargøring af bygningen medtages.

Størrelsen på deponeringen skal afklares, men det vurderes, at 

deponeringsforpligtigelsen ligger i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. 

Denne deponering i forbindelse med at børnehaven flytter op i Sæby Spektrum vedrører 

ikke de ovenfor opgjorte udgifter på 26,9 mio. kr. til etablering af Sæby Spektrum. Men er 

en følge af at børnehaven indgår et nyt lejemål.

Deponeringsforpligtigelsen kan finansieres af: 

Finansforskydninger: Pulje til deponering ved garantistillelse, foreninger o.lign.; 2018: 

10,0 mio. kr.

Driftsøkonomien i Sæby Spektrum: 

Sæby Fritidscenter har fremsendt et resultat-, balance- og likviditetsbudget for Projekt 

Spektrum for de første 1 til 5 driftsår.

Heraf fremgår det, at der med de givne forudsætninger er et overskud stigende fra 

564.000 kr. i år 1 til 904.000 kr. i år 5.

Sæby Spektrum har lavet en følsomhedsanalyse af den budgetterede driftsøkonomi, hvor 

det vurderes hvad konsekvenserne er for driftsøkonomien, hvis centrale forudsætninger 

ændrer sig. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

- der træffers en principbeslutning om hvorvidt Økonomiudvalget vil støtte 

opførelsen af Sæby Spektrum under forudsætning af, at alle øvrige forhold 

omkring projektet finder en løsning i de relevante politiske udvalg. Den 

nødvendige kommunale økonomiske støtte indebærer

o at der gives en kommunal garanti på 6,4 mio. kr. til energirenovering af 

den eksisterende hal i Sæby Fritidscenter

o at der gives et kommunalt lån på 6,5 mio. kr. til Sæby Spektrum til delvis 

finansiering af ”Hjertet” og udenoms arealer. Lånet udbetales over 3 år.

o at det kommunale lån er rentefrit i hele løbetiden

o at det kommunale lån er afdragsfrit i maksimalt 5 år og derefter afdrages 

over 15 år

o at der deponeres for et eventuelt lejemål for Børnehaven Bispevang

o at disse beløb reserveres af de anførte puljer
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Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes, således at principperne nu er fastlagt. Beslutningen forudsætter, af 

de forhold, der skal afklares, bliver det inden for rammen af det fremlagte. Det 

forudsættes også, at det kommunale økonomiske engagement ikke overstiger de i 

sagsfremstillingen fremlagte beløb, herunder lånebeløbet på 6,5 mio. kr. Finansieringen 

sker via kontoen for effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg.

Bilag

1. Samlet ansøgning Sæby Spektrum (DokID: 2175477 - EMN-2016-01467)

2. 15.8.2018 Følsomhedsanalyse Sæby Spektrum (DokID: 2486603 - EMN-2016-01467)

3. Sæby Spektrum - Status på finansieringen pr. 28. maj 2018 (DokID: 2490636 - EMN-2016-01467)

4. Nyt budget pr. 24. feb 2018 (DokID: 2175369 - EMN-2016-01467)
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5 (Åben) Opfølgning på Udviklingsplan for Vestkysten
Sags ID: EMN-2016-01558

Sagsbehandler: Lise-Lotte Stisager

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Udviklingsplan for Vestkysten blev færdiggjort i maj 2018 og offentliggjort den 8. juni 2018

www.vestkystturisme.dk. Udviklingsplanen foreligger nu som en overordnet ramme for 

udviklingen af turismen lang vestkysten og implementeringen skal til at påbegyndes. 

Det særlige potentiale på Vestkysten skal styrkes og udvikles, så turismen på vestkysten 

fremtidssikres. I Udviklingsplan for Vestkysten er målsætningen derfor klar; Vestkysten 

skal frem mod 2025 blive en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer

En stor del af planens forslag og tiltag lægger op til en lokal kommunal indsats, og 

dermed er det også op til den enkelte kommune, at beslutte hvordan man vil anvende 

principperne og forslåede tiltag i det videre arbejde i den lokale indsats ift. planlægning 

og politik.

Der er andre dele i Udviklingsplanen, hvor de næste skridt i implementeringen af planen 

vedrører en fælles indsats de 11 kommuner imellem, som koordineres i regi af 

samarbejdet i Partnerskab for Vestkystturisme.

. Partnerskab for Vestkystturisme har derfor udarbejdet et projektforslag til konkretisering 

af det videre arbejde med tiltag fra Udviklingsplanen med fokus på udvikling i 

vestkystproduktet så det opleves som en samlet kystdestination.

Formålet er at skabe en endnu stærkere sammenhæng langs vestkysten ved følgende

fokusering:

 En stærkere profil og identitet som samlet kyststrækning samtidig med at lokale 

styrker og særkender kommer endnu mere i fokus

 Et brand med international gennemslagskraft – på både eksisterende og nye 

markeder og både til nye og eksisterende målgrupper

 Reason to go & reason to come back – øget mobilitet både på den enkelte ferie 

samt som inspiration for genbesøg på hele vestkysten.

Parallelt med udarbejdelsen af Udviklingsplan for Vestkysten har en fælles 

udviklingspulje på ca. 1-1.5 mio. kr. til opstartsprojekter i forlængelse af Udviklingsplanen 

været drøftet i borgmesterkredsen. 

https://www.vestkystturisme.dk/media/1782/udviklingsplan-for-vestkysten.pdf
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Der er derfor udarbejdet en projektbeskrivelse til hvilke konkrete aktiviteter, der kan indgå 

en i sådan fælles udviklingspulje. Der foreslås et samlet projekt til et beløb på i alt 1.5 

mio. kr. med de 11 kommuner og Dansk Kyst og Natur Turisme (DKNT) som primære 

bidragsydere. Der forventes yderligere medfinansiering fra andre relevante 

samarbejdspartnere, hvilket bliver et led i projektforberedelsen i løbet af 2018, at ansøge 

om projektfinansiering fra øvrige relevante samarbejdsparter.

De 11 kommuners andel er i oplægget defineret til 1. mio. kr. i alt, som er foreslået fordelt 

ud fra fordelingsnøglen for basisbidrag til Partnerskab for Vestkystturisme.

Det betyder, at Frederikshavn Kommune jf. fordelingsnøglen for basisbidrag anmodes om 

117.508 kr. 

Den udarbejdede projektbeskrivelse skal ses som en direkte forlængelse af arbejdet med 

Udviklingsplanen for Vestkysten. Der er derfor i arbejdet med udviklingsplanen 

udarbejdet to delprojektoplæg, der kan karakteriseres som lavt hængende frugter, som 

kan være medvirkende til at udvikle vestkysten til en sammenhængende kyststrækning i 

både lokal, national og international sammenhæng.

Delprojekterne har forskellige tidsperspektiver, der vil indgå i en tæt sammenhæng 

mellem de enkelte initiativer, og der vil være en tæt koordinering mellem delprojekterne 

og projektet som helhed.

1) En fælles identitet og kernefortælling

Hvor der er foreslået følgende indhold: Identitet, kernefortælling, lokale 

fortællinger, vestkyst oplevelsesunivers, kampagneudvikling og kommunikation.

2) En fysisk sammenhængende vestkyst

Hvor der er foreslået følgende indhold: Signaturpunkter/signaturoplevelser, ruter, 

skiltning, vestkystruten på cykel, vestkystvandrerute, vestkysten i bil

Selve indholdet og ambitionsniveauet i de to delprojekter skal aftales nærmere i tæt 

samarbejde med de 11 deltagende kommuner, destinationer og VisitDenmark. 

Det vurderes, at deltagelse i projektet vil styrke realiseringen af de turismemæssige 

potentialer lokalt, nationalt og internationalt. Det bør dog understreges overfor 

partnerskabet vigtigheden i at få inddraget alle 11 kommuner og destinationer i arbejdet,

så indsatserne og resultaterne giver værdi og anvendes i den samlede turisme politiske 

indsats.

Det er undersøgt, hvordan de 3 øvrige nordvestjyske kommuner stiller sig til denne 

anmodning, Hjørring Kommune og Jammerbugt Kommune forventer en positiv

tilkendegivelse, Thisted Kommune er ikke afklaret på dette endnu.

Projektdeltagelsen kan finansieres via Økonomiudvalgets Investeringspulje
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 117.508 kr. til projekt ”En 

stærkere sammenhæng på Danmarks Vestkyst”.

Beslutninger:
Sagen genoptages.

Bilag

1. En stærkere sammenhæng_Danmarksvestkyst_25jun (DokID: 2426088 - EMN-2016-01558)

2. Opfølgning udviklingsplan_næste skridt juni 2018 (DokID: 2426089 - EMN-2016-01558)
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6 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til 
låneoptagelse
Sags ID: EMN-2018-02290

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til optagelse af realkreditlån på 

20 mio. Kr. i boligforeningens afdeling 32 – ”Farvervej, Sæby”.

Låneoptagelsen vedrører et renoveringsprojekt i afdelingen med samlet udgift på 22 mio. 

Kr. 

Projektet vil medføre en huslejestigning på 7,2% og vil primært blive finansieret med et 

30-årigt fastforrentet realkreditlån på 20 mio. kr. Resten finansieres af afdelingens egne 

midler.

Renoveringsprojektet er godkendt på et afdelingsmøde den 13. juni 2018.

Afdelingen består af 48 lejemål, som er opført i 1971.

Projektet omfatter udskiftning af tage, udskiftning af vinduer/døre, etablering af ventilation 

i lejlighederne, renovering af udvendige kloakker og fjernvarmestik, udskiftning af 

udvendige belægninger på terrasser og stakitter samt maling af udvendige facader.

Lånet medfører ikke ydelse af kommunegaranti.

I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens 

godkendelse udstedes pantebreve med pant i almene boliger.  

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der meddeles 

tilladelse til låneoptagelse som ansøgt.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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7 (Åben) Revisionsberetning Regnskab 2017
Sags ID: EMN-2017-01517

Sagsbehandler: Kasper Seiersen Conradsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Kommunens revisor, BDO, har fremsendt 2 beretninger i forbindelse med, at revisionen 

af Frederikshavn Kommunes årsregnskab 2017 er afsluttet. 

Den første af disse, er beretning nr. 9, der er revisionens beretning vedrørende 

revisionsaftalen mellem Frederikshavn Kommune og Revisionen. Denne er fremsendt af 

revisionen for at informere det nye byråd om revisionsprocessen og indholdet af 

revisionsaftalen.

Endeligt har revisionen også fremsendt Revisionsberetning nr. 10, som er den egentlige 

revisionsberetning for årsregnskabet 2017. 

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen for 

revisionen af regnskab 2017 er anført i revisionspåtegningen. Revisionen anfører heri at, 

citat:

”Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og 

regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 

udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og 

regnskabsvæsen, revision mv.”

Der er i revisionsberetningen ingen bemærkninger, der skal besvares, og behandles 

særskilt og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Der er derimod anført nogle anbefalinger fra revisionen. Hertil er der udarbejdet svar til 

hvorledes administrationen vil forholde sig til disse. Svarene vedr. anbefalingerne skal 

ikke videresendes til tilsynsmyndigheden, men er en orientering til byrådet om, hvorledes 

administrationen vil agere i forhold til disse.

Besvarelse af anbefalingerne er vedhæftet sagen som bilag.

Samtidig med behandlingen af revisionsberetning nr.9 og 10 skal byrådet endeligt 

godkende årsregnskabet for 2017.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at:

1. Revisionsberetning nr. 9 godkendes

2. Revisionsberetning nr. 10 for regnskab 2017 godkendes

3. Der sker endelig godkendelse af regnskabet 2017

4. Besvarelse af anbefalingerne fra revisionen tages til efterretning

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

1. Frederikshavn Kommune - revisionsaftale nr. 9 - 2018 (DokID: 2399813 - EMN-2017-01517)

2. Frederikshavn Kommune - afsluttende beretning  nr 10 - 2017 (DokID: 2399812 - EMN-2017-01517)

3. Bemærkninger til revisionsberetning nr. 10 - årsregnskab 2017 (DokID: 2475051 - EMN-2017-01517)
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8 (Åben) Bevillingsmæssige ændringer til budget 2018
Sags ID: EMN-2018-00423

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Der fremsendes hermed en række forslag til bevillingsmæssige ændringer, der vil 

opdatere udvalgenes bevillinger forud for budgetopfølgningen pr. 31. august 2018. 

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2019

er der en række forhold, der vil påvirke kommunernes budgetter for 2018. 

Der er således aftalt nye og lavere skøn for Pris- og Lønudviklingen for 2018.

Det er ligeledes aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af 2018, der bl.a. indeholder 

efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2017 og 2018, en regulering 

vedr. de budgetgaranterede områder og øvrige overførselsområder, modregning vedr. 

parkeringsindtægter samt andre lov- og cirkulæreændringer.

Ligeledes er der i midtvejsreguleringen indarbejdet en afregning vedr. det skrå skatteloft.

Frederikshavn Kommune har haft en praksis, at de reguleringer der vedr. indeværende 

år, og som det er muligt at udmønte i driftsbudgettet, vil blive udmøntet.

De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Totalt for de enkelte budgetrammer ændres der følgende:

Drift:

Økonomiudvalgets budgetramme forøges med 234.886 kr.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme reduceres med 28.054.441 kr.

Socialudvalget budgetramme reduceres med 1.842.430 kr.

Sundhedsudvalgets budgetramme reduceres med 191.134 kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer reduceres med 2.002.827 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme forøges med 117.990 kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme reduceres med 254.191 kr.

Anlæg:

Økonomiudvalgets budgetramme reduceres med 555.455 kr.

Socialudvalget budgetramme reduceres med 22.909 kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer reduceres med 44.735 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme forøges med 2.716 kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme reduceres med 257.741 kr.

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme forøges med 27.824 kr.
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Balanceforskydninger:

Indtægt vedr. generelle tilskud reduceres med 39.984.000 kr.

Skatteindtægter reduceres med 205.000 kr.

De likvide midler reduceres (kasseforbrug) således 7.346.553 kr.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende de

ovennævnte bevillingsændringer.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

1. Bevillingsmæssige ændringer pr. AUG 2018 (DokID: 2483147 - EMN-2018-00423)

2. Midtvejsregulering 2018 (DokID: 2489106 - EMN-2018-00423)
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9 (Åben) Økonomiorientering august 2018
Sags ID: EMN-2017-02965

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes 

aktuelle økonomiske status – herunder særligt fokus på kommunens likviditet.

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som var 

kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag
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10 (Åben) Økonomiudvalget - budgetforslag 2019 - 2022
Sags ID: EMN-2018-00258

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen behandle budgetforslag til drifts- og 

anlægsbudgettet for 2019 – 2022 på Økonomiudvalgets eget område. 

På Økonomiudvalgets møde i marts blev forelagt og godkendt budgetforudsætninger. 

Disse forudsætninger indebærer udmøntning af pulje på 1 % budgettilpasning på 4,4 mio. 

kr. samt reduktion vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,9 mio. 

kr. 

På Økonomiudvalgets møde i juni blev der orienteret om en omfordeling af 1 % 

budgettilpasning på 1,1 mio. kr. Alle puljer er fordelt og udmøntet i de respektive 

budgetter. 

I budgetår 2019 udgør den samlede driftsramme 474,4 mio. kr. og anlægsrammen udgør 

68,6 mio. kr. På området Reservation af servicerammen udgør rammen et budget på 

27,0 mio. kr. 

De enkelte centre har fremsendt budgetbemærkninger og forslag til takster til budget 

2019. Budgetmaterialet indeholder også specifikationer, som supplerer 

budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets 

fordeling. En tilskudsoversigt er også vedlagt i materialets sidste afsnit. 

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgetforslaget og der henstår ingen uudmøntede 

puljer.  

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

 godkender budgetforslag 2019 – 2022 på eget område

 godkender forslaget til takster på udvalgets område 

 indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces. 

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag

1. Budgetoplæg 2019-22 - Økonomiudvalget (DokID: 2476038 - EMN-2018-00258)
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11 (Åben) Budget 2019 - 2022 for Frederikshavn Kommune -
Behandling af Direktionens budgetoplæg
Sags ID: EMN-2017-02616

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
I henhold til den fastlagte tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 – 2022 skal 

Økonomiudvalget behandle Direktionens samlede budgetoplæg for Frederikshavn 

Kommune.

Direktionen har udarbejdet budgetoplægget på baggrund af de beslutninger og drøftelser, 

der er foretaget tidligere i budgetforløbet – senest på Økonomiudvalgsmødet den 20. juni 

2018 og Byrådets budgetmøde den 27. juni 2018 samt økonomiaftalens konsekvenser for 

Frederikshavn Kommune. Budgetarbejdet har givet anledning til en række korrektioner af 

budgetrammerne og af indtægtsbudgettet, som er beskrevet og indarbejdet i Direktionens 

budgetoplæg. Se bilag for en opgørelse af de indregnede ændringer.

I forhold til Økonomiudvalgets 3 økonomiske målsætninger er nedenfor angivet hvorledes 

Direktionens budgetoplæg lever op til disse:

 Overskud på den ordinære drift på minimum 150 mio. kr. Budgetoplægget 

indeholder et overskud på 150,9 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at der er afsat en 

pulje på 27 mio. kr. til reservation af servicerammen samt at der ikke er indregnet 

indtægter vedr. tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

 At have et kassefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Budgetoplægget 

indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 80,8 mio. kr.  – under 

forudsætning om en låneadgang fra ansøgning på lånepuljer på 13 mio. kr. 

 At have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 

mio. kr. Forventningen for den gennemsnitlige kassebeholdning for 2018 er pt. på 

190 mio. kr. Budgetoplægget for 2019 har et kassetræk på 14,6 mio. kr. Der er 

imidlertid ikke indregnet et forventet tilskud på 10 mio. kr. fra pulje til særligt 

vanskeligt stillede kommuner samt at det forudsættes, at puljen til reservation af 

servicerammen på 27 mio. kr. ikke anvendes. Under disse forudsætninger 

forventes der at være en kasseopsparing i budgetåret på 22,4 mio. kr. På denne 

baggrund forventes der ultimo 2019 at være en gennemsnitlig kassebeholdning 

på 201,2 mio. kr. Målsætningen på 80 mio. kr. vil dermed være overholdt.

Ansøgninger som er fremsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Der er søgt om 50 mio. kr. 

Der kan forventes svar inden udgangen af august. Puljen er på 300 mio. kr. I de 

foregående 5 år er der i gennemsnit modtaget 16,1 mio. kr.
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Der er ikke indregnet tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune i Direktionens 

budgetoplæg.

Ansøgning om lånedispensation på det ordinære anlægsområde. Der er søgt om 75,7

mio. kr. Puljen er på 200 mio. kr. Der kan forventes svar inden udgangen af august.

Ansøgning om lånedispensation målrettet kommuner med behov for større strukturelle 

investeringer på de borgernære områder. Der er ikke søgt om midler fra denne pulje i år, 

da der ikke er projekter der går ind under kriterierne. Fristen for at indsende ansøgning 

var den 7. august 2018. Puljen er på 400 mio. kr. 

Ansøgning om lånedispensation målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. 

Der er søgt om 10,2 mio. kr. Puljen er på 250 mio. kr. Der kan forventes svar inden 

udgangen af august.

Der er indregnet en låneadgang fra lånepuljer på 13 mio. kr. 

Ansøgning om likviditetslån

Der er ikke søgt om at få adgang til at optage et likviditetslån. Fristen for at indsende 

ansøgning var den 7. august 2018.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Det er aftalt, at kommunerne skal gennemføre årlige moderniserings- og 

effektiviseringstiltag på samlet 1 mia. kr. Kommunerne får lov til at beholde 0,5 mia. kr. 

mens staten får den anden 0,5 mia. kr. til tværgående prioriteringer. I lighed med 2018 

har staten i 2019 valgt at tilføre kommunerne ekstra 0,5 mia. kr. til styrkelse af den 

borgernære velfærd.

Frederikshavn Kommune har reduceret udvalgenes budgetter med den andel af 

moderniserings- og effektiviseringsprogrammet som det var aftalt at staten skulle have –

beløbet udgør 5,4 mio. kr. og er tillagt kassebeholdningen.

Udvidelse af den kommunale serviceramme med 1,2 mia. kr.

I forbindelse med årets økonomiaftale blev det aftalt at øge den 

kommunale serviceramme med 1,2 mia. kr. til styrkelse af den borgernære 

velfærd. Det svarer til 12,1 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.
I de eksisterende oversigter er midlerne tillagt kassebeholdningen.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme

Der er ikke indregnet indtægter fra dækningsafgifter af forretningsejendomme.

Indførelse af dækningsafgifter af forretningsejendomme er omfattet af skattestoppet, som 

gælder for kommuner.
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Ønsker Frederikshavn Kommune at indføre dækningsafgift for forretningsejendomme i 

2019, skal SKAT have besked inden den 15. september 2018. Varslingen af SKAT skal 

ske for at SKAT kan nå at lave de vurderingsmæssige ansættelse så dækningsafgiften af 

forretningsejendomme kan nå at indgå i regnskabet for 2019.

Der er i 2019 ikke afsat en pulje til samlede kommunale skatteforhøjelser, og en 

indførelse af dækningsafgift på forretningsejendomme betyder derfor, at Frederikshavn 

Kommune får en individuel sanktion, hvis ikke andre kommuner nedsætter skatten 

tilsvarende.

Øvrige budgetmæssige ændringer

Der er indgået en politisk aftale i folketinget, der skal forenkle erhvervsfremmesystemet. 

Ændringerne betyder, at kommunerne skal bidrage til finansiering af de nye erhvervshuse

med 185 mio. kr. i alt svarende til 2,0 mio. kr. for Frederikshavn Kommune. Det foreslås, 

at Frederikshavn Kommunes andel finansieres af det nuværende budget for Væksthus 

Nordjylland (1,1 mio. kr.) og Frederikshavns Erhvervsråd (0,9 mio. kr.) jf. den forståelse 

mellem KL og regeringen som er indskrevet i året økonomiaftale.

Derudover er det aftalt i økonomiaftalen, at ændringen skulle kunne frigive 100 mio. kr. 

på landsplan til borgernær service, svarende til 1,08 mio. kr. for Frederikshavn. 

Gennemføres ovenstående er der et budget på 2,9 mio. kr. tilbage den lokale 

erhvervsfremmeindsats. 

Udgifterne til de nye erhvervshuse på 2,0 mio. kr. skal Frederikshavn Kommune afholde. 

Derimod er størrelsen af omprioriteringen til borgernær service et lokalt valg. 

Ønsker man at budgettet til den lokale erhvervsservice skal svare til landsgennemsnittet 

kan man omprioritere 0,5 mio. kr. til borgernær service ud fra størrelsen af det budget 

som Væksthus Nordjylland og Frederikshavn Erhvervsråd har i dag. 

Ønsker man derimod at budgettet til erhvervsfremme i fremtiden skal have den samme 

relative andel ift. landsgennemsnittet, som det har i dag, kan man omprioritere 822.000 

kr. til borgernær service.

På anlæg er budgettet for planlagt bygningsvedligeholdelse samlet til ét beløb mod 

tidligere 2. 

Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2019 blev i 2018 reduceret med 584.000 kr. 

svarende til udgiften til renter og afdrag vedrørende lån til ny daginstitution. Beløbet blev 

modregnet i den forventede besparelse på driftsbudgetterne i de børnehaver, som skulle 

erstattes af en ny samlet institution. Anlægsprojektet er imidlertid flyttet til 2019, hvorfor 

Børne- og ungdomsudvalget ikke opnår den forventede besparelse i 2019. 

Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til om Børne- og Ungdomsudvalget skal have

tilbageført 584.380 kr. i budget 2019.

Det videre forløb i budgetprocessen

De øvrige udvalg behandler i dagene 13. – 22. august 2018 budgetoplæggene for egne 

områder med de rammer, der er fremlagt i Direktionens budgetoplæg.
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På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Direktionens budgetoplæg samt de 

beslutninger der måtte blive truffet på Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018, vil 

der blive udarbejdet et budgetforslag der fremlægges til 1. behandling.

Der vil i Økonomiudvalget være 1. behandling af budgetforslaget 2019 – 2022 den 5. 

september 2018 og behandling i Byrådet den 12. september 2018.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tiltræder, at Direktionens budgetoplæg danner baggrund for den videre 

budgetlægning, herunder godkender de ændringer der er indarbejdet siden 

Økonomiudvalget behandlede budgettet i juni 2018. Se bilag til sagen.

2. tage stilling til om Børne- og Ungdomsudvalget skal have tilført 584.380 kr. i 

budget 2019, vedrørende manglende besparelser som følge af udskydelse af ny 

daginstitution.

3. at finansieringen af de nye erhvervshuse sker inden for rammerne af budgetterne 

til Væksthus Nord og Frederikshavns Erhvervsråd.

4. at overføre 822.000 kr. fra budgettet til Væksthus Nordjylland og Frederikshavn 

Erhvervsråd til borgernær service. Foreløbig afsættes beløbet i en pulje på 

Økonomiudvalgets område

Beslutninger:
Indstillingens punkt

1. Godkendt

2. Børne- og Ungdomsudvalget tilføres 584.380 kr.

3. Godkendt

4. Godkendt med bemærkning om, at der overføres 1 mio. kr. til borgernær service i 

en foreløbig pulje på Økonomiudvalgets område

I forhold til fremtidig kontraktforhandling vil vi i samarbejde med Erhvervshus Nord 

vurdere vores muligheder for stærk lokal erhvervsfremmeindsats.

Bilag

1. Ændringer indarbejdet i budgetoplægget efter budgettemamødet (DokID: 2489300 - EMN-2017-02616)

2. Direktionens Budgetoplæg 2019-2022 til Økonomiudvalget august 2018 (DokID: 2486630 - EMN-2017-

02616)
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12 (Åben) Anlægsregnskab 2017 - Bæredygtig Børneområde - projekt 
0-6 års institution i Ålbæk
Sags ID: EMN-2016-03370

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Under Økonomiudvalgets budget er anlægsprojekt under Bæredygtig Børneområde ”0-6 

års institution i Ålbæk afsluttet i 2018. Anlægsprojektet er udført i perioden fra 2016 til 

2017. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Revisionen har den 12. juni 2018 godkendt regnskabet. Der er balance i projektet.

Projekt Forbrug kr. Budget kr. Afvigelse kr.

0-6 års institution i 

Ålbæk

5.351.041 5.351.041 0

Institutionen er etableret i bygningerne ved Ålbæk Skole.

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager anlægsregnskabet til 

efterretning.

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag

1. Regnskabserklæring Bæredygtig Børneområde 0-6 års institution Ålbæk (DokID: 2370378 - EMN-2016-

03370)

2. Anlægsregnskab 0-6 års inst. Ålbæk (DokID: 2370379 - EMN-2016-03370)

3. Revisionserklæring vedr. anlægsregnskab for projekt 0-6 års institution i Ålbæk (DokID: 2370381 - EMN-

2016-03370)
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13 (Åben) Udpegning af ekstra bestyrelsesmedlem til FGU 
Vendsyssel
Sags ID: EMN-2018-01044

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktionen

Beslutningskompetence
AMU/ØU

Sagsfremstilling
Undervisningsministeriet har i brev dateret 25. juni 2018 til bl.a. KL/KKR og øvrige 

indstillingsberettigede til udpegning af medlemmer til FGU bestyrelserne understreget 

behovet for, at kommunerne fremsender forslag til mere end et muligt medlem pr. 

kommune forud for ministeriets endelige sammensætning af de første bestyrelser til FGU 

bestyrelserne.

Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget bedes derfor udpege endnu et muligt 

medlem til FGU bestyrelserne. 

Ministeriet vil i sin sammensætning af bestyrelserne lægge vægt på, at der findes 

tilstrækkelige og relevante kompetencer til stede i bestyrelsen, hvilket bør afspejles i de 

medlemmer kommunerne indstiller til udpegning. Der lægges vægt på kompetencer, der 

bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Bestyrelsens 

medlemmer udpeges i deres personlige egenskaber, og skal tilsammen have erfaring fra 

relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse. Desuden 

skal de tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, 

organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Når der udpeges medlemmer til den første bestyrelse, er det vigtigt at være opmærksom 

på, at den første bestyrelses opgave er at forberede og gennemføre etableringen af en 

helt ny institution og ny uddannelse, der skal stå klar til at modtage de første elever i 

august 2019. Den første bestyrelse skal iværksætte og gennemføre de opgaver, som er 

en forudsætning for, at institutionen den 1. august 2019 kan påbegynde udbuddet af 

forberedende grunduddannelse.

Kompetencerne beskrives over for ministeriet i en fastlagt skabelon i forbindelse med 

indsendelse af de indstillede til ministeriet.

På byrådsmødet den 27. juni indstillede Frederikshavn Byråd formanden for 

Arbejdsmarkedsudvalget John Karlsson (A) til udpegning til bestyrelsen for FGU 

Vendsyssel.

Idet fristen for indsendelse af indstillede til udpegning hos Undervisningsministeriet er 

den 24. august, godkendes Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling af endnu et medlem til 

FGU-bestyrelsen i Økonomiudvalget.
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Indstilling
Børne-, skole-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 

indstiller endnu et medlem til udpegning til FGU Vendssyssels første bestyrelse hos 

Undervisningsministeriet til Økonomiudvalgets godkendelse.  

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

Dato: 16-08-2018

Udvalget peger på Helle Madsen.

Beslutninger:
Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling godkendes.

Bilag
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14 (Åben) Regler for individuel støtte til eliteidrætsudøvere
Sags ID: EMN-2018-00819

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Administrationen fremsender til vurdering forslag til politik og kriterier for ydelse af 

individuel støtte til eliteidrætsudøvere.

Hjemmel til at yde støtte til individuelle eliteidrætsudøvere kan findes i eliteidrætsloven.

Lovens § 7 giver mulighed for at kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, 

medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Kommuners adgang til at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere eller 

anden støtte til eliteidræt er ikke betinget af, at Team Danmark yder støtte til den samme 

eliteidrætsudøver eller -aktivitet.

Omfanget af den kommunale støtte eller kriterierne for ydelsen af støtten er, inden for de 

rammer, som følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder 

grundsætninger om saglighed i forvaltningen, overladt til kommunerne. Det er således op 

til den enkelte kommune at fastsætte om der skal være mulighed for at yde støtte efter 

bestemmelsen, samt efter hvilke kriterier støtten skal gives.

Økonomiudvalget må beslutte, om man vil yde tilskud efter denne bestemmelse (det er 

en ”kan”-paragraf), samt efter hvilke kriterier dette skal ske. Eksempelvist giver 

bestemmelsen mulighed for at yde støtte til eliteidrætsudøvere eller -aktiviteter, som er 

bosat henholdsvis udøves i kommunen, eller som kommunen i øvrigt har en interesse i, 

men det er op til kommunen selv at beslutte. Desuden er der i bestemmelsen ikke et krav

om, at kommunen modtager en modydelse for sin støtte.

Politik og kriterier på området for individuel støtte til eliteidrætsudøvere kan være:

 Støtte til eliteidrætsudøvere bosiddende i kommunen vurderes individuelt ud fra 

vedkommendes hidtidige resultater på eliteplan.

 Eliteplan for enkeltudøvere er ”top 10-placeringer” ved Danske mesterskaber, 

Nordiske mesterskaber, Europæiske mesterskaber, Verdens mesterskaber, 

Olympiske mesterskaber 

 Økonomiudvalget beslutter støttens størrelse i forhold til idrættens udbredelse i 

Danmark.

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget politik og kriterier for ydelse af elite-

sponsorstøtte. Reglerne / politikken er baseret på ”køb af en ydelse (reklame)” og er 

rettet mod klubber, der har hold eller enkeltudøvere på eliteplan.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutninger:
Der ydes ikke individuel støtte til eliteidrætsudøvere.

Bilag
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15 (Lukket) Forespørgsel om køb af parkeringsplads Harald Lunds 
Gade 11, Frederikshavn

Beslutninger:
Godkendt.
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16 (Lukket) Ålborgvej 93B, Sæby - Ny udbudspris

Beslutninger:
Godkendt.
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17 (Lukket) Salg af Bakkevej 10

Beslutninger:
Godkendt.
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Høringsnotat

i forbindelse med offentlighedsfase til

Lokalplan SKA.H.01.12.01,

Kommuneplantillæg nr. 15.27 og 

VVM-/miljørapport for

Udvidelse af Skagen Havn, etape 3
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Indkomne høringssvar Centrets bemærkninger

1. Miljøstyrelsen

    Dok. nr. 2336472

Har konstateret at det ikke fremgår af forslag til 

kommuneplantillæg nr. 15.27 at der er foretaget 

en vurdering af, om planen kan beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-

arter. Gør i den sammenhæng opmærksom på, 

at det i Bekendtgørelse om administration af 

Planloven i forbindelse med internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. 

november 2016) fremgår, at planforslag ikke kan 

vedtages, hvis gennemførelse af planen vil 

indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af 

bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der 

skal således foretages en vurdering heraf, og 

vurderingen skal fremgå af redegørelsen til 

planforslaget.

Ad. 1

Der er i VVM-rapportens kapitel 11 foretaget en 

nærmere vurdering af projektets og planernes 

potentielle påvirkning af de Bilag IV-arter, der er 

kendskab til i nærheden af området. Det er i 

denne sammenhæng konkluderet, at en 

gennemførelse af planerne/projektet ikke vil 

medføre en beskadigelse eller ødelæggelse af 

bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.

Center for Teknik og Miljø indstiller:

Teksten på lokalplanforslagets side 18, 5. 

afsnit under overskriften ”Naturbeskyttelse” 

ændres fra:

”Det er ligeledes vurderet, at marine bilag IV-

arters yngle- og rastesteder ikke vil blive 

væsentligt påvirket af havneudvidelsen” 

Til

”Det er ligeledes vurderet, at de i planområdet 

og dettes omgivelser evt. forekommende bilag 

IV-arters yngle- og rastesteder ikke vil blive 

væsentligt påvirket af havneudvidelsen” 

Der i kommuneplantillægget tilføjes følgende 

tekst til 2. sidste afsnit på side 3:

”Det er ligeledes vurderet, at de i 

planområdet og dettes omgivelser evt. 

forekommende bilag IV-arters yngle- og 

rastesteder ikke vil blive væsentligt påvirket 

af havneudvidelsen”. Der henvises til VVM-

/Miljørapporten.
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2. Vejdirektoratet

    Dok. nr. 2334762 og 2334763

Har bemærket at det i lokalplanforslagets 

redegørelsesdel er beskrevet, at der kan køres 

med modulvogntog fra statsvejnettet (rute 40) til 

lokalplanområdet. Henviser til, at dette ikke er 

korrekt, da modulvogntogsnettet i dag ophører i 

rundkørslen ved statsvejens tilslutning til 

Kattegatvej, således at der ikke må køres med 

modulvogntog længere end hertil.

Henviser til, at kommunen og Vejdirektoratet i 

2016 drøftede en forlængelse af 

modulvogntogsruten til Skagen Havn og at der 

da var enighed om, at den fremtidige adgang 

skulle ske via Hans Baghs Vej. Vejdirektoratet er 

dermed enig i, at den beskrevne rute 

sandsynligvis er den bedst mulige rute for 

modulvogntog til Skagen Havn. 

På baggrund af det ovenstående beder 

Vejdirektoratet kommunen om at lokalplanens

redegørelsesdel revideres, så det fremgår, at 

kørsel med modulvogntog frem til havnen 

forudsætter, at Vejdirektoratet ansøges om og 

godkender optagelse af strækningen mellem 

Frederikshavnsvej og Skagen Havn på 

modulvogntogsnettet.

Sideløbende med dette vil Vejdirektoratet tage 

initiativ til, at Frederikshavn Kommune indkaldes 

til møde om, hvilke anlægstekniske ændringer, 

der skal foretages på den pågældende 

strækning, for at den kan optages på 

modulvogntogsnettet.

Ad. 2

Det er korrekt, at der formelt set ikke er godkendt 

en modulvogntogsrute helt frem til Skagen Havn 

sådan som det er angivet i lokalplanens 

redegørelse.

Center for Teknik og Miljø indstiller:

Lokalplanens side 20, 4. sætning under 

overskriften ”Trafik” ændres fra:

”Modulvogntog til Skagen Havn kan fra rute 40 

(Frederikshavn-Skagen) køre ad Hans Baghs 

Vej til rundkørsel ved Vestre Strandvej og 

herfra videre til Øst- eller Vesthavn”

Til

”Der er i dag ikke adgang for modulvogntog 

helt frem til Skagen Havn. Frederikshavn 

Kommune vil dog sammen med 

Vejdirektoratet arbejde for, at modulvogntog 

fremover vil kunne køre fra rute 40 ad Hans 

Baghs Vej til rundkørsel ved Vestre Strandvej 

og herfra videre til Øst- eller Vesthavn.”

At der i VVM-/miljørapporten foretages 

følgende ændringer

2. sætning øverst på side 33 ændres fra:

”Modulvogntog til havnen kan fra rute 40 

(Frederikshavn – Skagen) køre ad Hans 

Baghs Vej til rundkørsel ved Vestre Strandvej 

og herfra videre til Øst- eller Vesthavn.”

Til

”Det er i dag ikke muligt at køre modulvogntog 

helt frem til havnen. Frederikshavn Kommune 

bestræber sig imidlertid på at få godkendt en 

Modulvogntogsrute frem til havnen fra rute 40 

(Frederikshavn – Skagen) ad Hans Baghs Vej 

til rundkørsel ved Vestre Strandvej og herfra 

videre til Øst- eller Vesthavn.”

Side 193, sidste sætning ændres fra:
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”Modulvogntog til havnen kan fra rute 40 

(Frederikshavn – Skagen) køre ad Hans 

Baghs Vej til rundkørsel ved Vestre Strandvej 

og herfra videre til Øst- eller Vesthavn

Til

”Det er i dag ikke muligt at køre modulvogntog 

helt frem til havnen. Frederikshavn Kommune 

bestræber sig imidlertid på at få godkendt en 

Modulvogntogsrute frem til havnen fra rute 40 

(Frederikshavn – Skagen) ad Hans Baghs Vej 

til rundkørsel ved Vestre Strandvej og herfra 

videre til Øst- eller Vesthavn.”

3. FF Skagen A/S

    Dok. nr. 2338908, 2338910 og 2338911

Ønsker at komme med forslag til ændringer af 

lokalplanforslagets bestemmelser om 

bebyggelsens placering og omfang.

Virksomheden har lejet et areal på det

kommende havneareal med en størrelse på i alt 

60.000 m2. Arealet skal anvendes til 

containerterminal og lager/logistikcenter.

Til betjening af de feederskibe, der skal anløbe 

containerterminalen, har virksomheden indkøbt 

en mobil havnekran af fabrikatet Gottwald Type 

HMK 5506. Kranen er i sin grundstruktur 32,3 

meter høj. Kranens bom er 51 meter lang og er 

fastgjort i en højde på ca. 16,7 meter. Dette 

medfører, at når bommen er rejst i sin højeste 

position, vil den nå en højde på 69 meter. 

På baggrund af det ovenstående ønsker 

virksomheden lokalplanens bestemmelser 

ændret således at den maksimale højde for 

kraner i lokalplanforslagets § 5.2 ændres fra 40 

til 70 meter.

I det planlagte lager- og logistikcenter ønsker 

virksomheden at opføre siloanlæg i forbindelse 

med lagerbygningerne. Siloanlæggene vil blive 

Ad. 3

Det er oplyst, at den ønskede kran skal bruges 

til lastning og losning i 12 timer om ugen. I dette 

tidsrum forventes den at ville have en højde på 

op til ca. 50 meter. Når kranen ikke er i brug, vil 

den have en højde på ca. 33 meter. Kranen er 

flytbar.

Der er i VVM-rapporten foretaget vurderinger af 

havneudvidelsens visuelle påvirkning af 

landskabet og af synligheden fra de 

omkringliggende arealer. I visualiseringerne er 

der indsat fiktive bygninger, der i højde og 

størrelse er udført i overensstemmelse med det, 

lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre, 

der er desuden indsat en kran, der i det 

væsentlige svarer til den virksomheden, ønsker 

at opstille. Kranens bom er i visualiseringerne 

rejst til en højde på 40 meter. I forhold til den 

situation, der er skitseret i FF Skagens 

indsigelse, vil kranen i et tidsrum på ca. 12 timer 

om ugen have en højde, der ligger op til 10 meter 

over den højde, lokalplanforslaget giver 

mulighed for. Set i forhold til de visualiseringer, 

der er indeholdt i VVM og lokalplanforslag, 

vurderes det visuelle udtryk af området ikke at 

blive væsentligt ændret i det tidsrum, hvor 

kranen er i brug.
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opført som indendørs og fritstående udendørs 

siloer. De udendørs siloer ønskes opført i en 

højde på 35 meter og de indendørs vil medføre 

behov for opførelse af bygninger i en højde på 

ca. 25 meter. 

Idet lokalplanens § 5.2 angiver at bebyggelse 

kan opføres i en højde på maksimalt 18 meter, 

ønsker virksomheden på baggrund af det 

ovenstående lokalplanens bestemmelser 

ændret, således at det vil være muligt at opføre 

de ønskede siloer og bygninger. 

Lokalplanforslaget har i § 5.2 bestemmelser om, 

at bygningshøjden ikke må overstige 18 meter 

over færdigt terræn. Det er der ud over i 

bestemmelsen angivet, at enkelte bygningsdele, 

herunder losseanlæg, skorstene, master og 

lignende kan tillades i en større højde, hvis 

særlige hensyn til virksomhedens drift 

nødvendiggør det.

Det vurderes ikke at de siloer og øgede 

bygningshøjder, virksomheden ønsker, er af et 

så begrænset omfang, at det kan være omfattet 

af den ovennævnte bestemmelse om ”enkelte 

bygningsdele” men derimod om et behov, der 

kræver en egentlig ændring af lokalplanens 

bestemmelser vedr. bygningernes højde.

Såfremt lokalplanforslaget skal ændres, således 

at den maksimale bygningshøjde generelt er 

ændret fra 18 til 25 eller 35 meter vil dette 

medføre behov for at VVM-redegørelsens og 

planforslagenes visualiseringer og vurderinger 

ændres i overensstemmelse hermed. 

Ændringerne er af en karakter, der vil medføre 

behov for gennemførelse af en supplerende 

høring af offentligheden. 

Skagen Havn har - af hensyn til sikring af en 

uforsinket igangsætning af havneudvidelsen -

fremsat ønske om at lokalplanforslaget på dette 

punkt fastholdes i dets nuværende form. Der kan 

efterfølgende gennemføres en supplerende 

planlægningsproces, der afklarer mulighederne 

for at imødekomme FF Skagens ønsker om at 

kunne opføre en højere bebyggelse.

Center for Teknik og Miljø indstiller:

At lokalplanens § 5.2 ændres fra:

”Bygningshøjden må ikke overstige 18 meter 

over færdigt terræn.

Enkelte bygningsdele, herunder losseanlæg, 

skorstene, master og lignende kan tillades i 
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en større højde, hvis særlige hensyn til 

virksomhedens drift nødvendiggør det.

Der kan inden for området etableres kraner 

med maksimal højde på 40 meter over 

færdigt terræn.”

Til

”Bygningshøjden må ikke overstige 18 meter 

over færdigt terræn.

Enkelte bygningsdele, herunder losseanlæg, 

skorstene, master og lignende kan tillades i 

en større højde, hvis særlige hensyn til 

virksomhedens drift nødvendiggør det.

Der kan inden for området etableres kraner 

med maksimal højde på 40 meter over 

færdigt terræn. Kranerne kan under lastning 

og losning antage en større højde, men skal i 

stilstand være sænket til en højde på 40 

meter eller mindre.”

4. Foreningen for Bygnings- og 

Landskabskultur i Skagen og Raabjerg 

Sogne.

    Dok. nr. 2338794, 2338795, 

Foreningen fremsendte bemærkninger i 

planlægningens foroffentlighedsfase og ønsker 

igen at fremsætte forslag om at der, som en 

afslutning på udvidelserne af havnen etableres 

en fortsættelse af strandpromenaden mod syd 

som en afslutning på den stensætning, der 

danner molen mod øst, ud mod grenen. 

Der foreslås desuden en modulopbygning af de 

opfyldte arealer ved etablering af et system af 

søjler og vægge i stål og beton som inddeler 

arealerne i åbne og lukkede rum til produktion og 

lager samt opførelse af en 

administrationsbygning i stål og glas med 

attraktiv udsigt ud mod havet/stranden.

Ad. 4

Foreningen fremsatte også i forbindelse med 

planlægningens foroffentlighedsfase forslag om 

etablering af en fortsættelse af den eksisterende 

strandpromenade ud på det nye havneareal. 

Der som en opfølgning på foreningens 

bemærkninger i lokalplanforslagets § 8.3 udlagt 

areal til sikring af at der kan etableres en 2 meter 

bred sti langs det nye havneareals afgrænsning 

mod det åbne hav (mod nordøst og sydøst). 

Center for Teknik og Miljø indstiller:

At der ikke foretages ændringer i 

plandokumenter og VVM-/miljørapport.
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Foreningen synes at de foreslåede tiltag vil 

resultere i at der opnås en lokalplan med 

visioner.

5. Frederikshavn Forsyning

    Dok. nr. 2248058

Gør opmærksom på, at der i lokalplanens 

redegørelsesdel er en uklar formulering og at det 

derfor bør præciseres, at området ikke er 

omfattet af Frederikshavn Kommunes 

spildevandsplan og at det derfor forudsættes, at 

der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Ad. 5

Der har ved en fejl indsneget sig en upræcis 

formulering i lokalplanforslagets tekst.

Center for Teknik og Miljø indstiller:

Teksten på side 19, 1. afsnit under 

overskriften ”Spildevand” ændres fra:

”Området er omfattet af Frederikshavn 

Kommunes spildevandsplan, hvorfor det vil 

være en forudsætning, at der udarbejdes et 

tillæg til spildevandsplanen.”

Til

”Området er ikke omfattet af Frederikshavn 

Kommunes spildevandsplan, hvorfor det vil 

være en forudsætning, at der udarbejdes et 

tillæg til spildevandsplanen.”
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1. Formål med den sammenfattende redegørelse 
I forbindelse med den endelige vedtagelse og offentliggørelser af planer, der er omfattet af ”Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer”, skal der efter lovens § 9, stk. 2 udarbejdes en 
sammenfattende redegørelse, der omfatter følgende punkter: 

 Hvordan er miljøhensynet integreret i planen, og hvordan er miljørapporten og de udtalelser, 
 der er indkommet i offentlighedsfasen, taget i betragtning, 
 Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har 
 været behandlet, og 
 Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. 

 
Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens § 9, stk. 2, og 
er udarbejdet i forhold til lokalplan nr. SKA.H.01.12.01, kommuneplantillæg nr. 15.27 samt VVM-
/miljørapport for projektet vedr. etape 3 for udvidelse af Skagen Havn. 
 
2. Indledning og baggrund 
Der er ansøgt om en udvidelse af Skagen Havn på baggrund af stor efterspørgsel på yderligere kaj- 
og landarealer fra aktører på havnen. 
 
Under arbejdet med udarbejdelse af havnens strategi 2020 udtrykte særligt fiskeindustrien og 
fiskerirelaterede virksomheder et stort behov for yderligere landareal. Det primære formål med den 
nye havneudvidelse er derfor at imødekomme bl.a. fiskeribranchens efterspørgsel. Udvidelsen vil 
konsolidere Skagen Havn og skabe plads til større og nye forretningsmuligheder for både havnen og 
dens virksomheder og dermed skabe nye muligheder for havnens og byens fremtidige udvikling. 
 
Overordnet indebærer projektet, at ca. 19 ha kystareal/søterritorium overgår til landarealer for det nye 
havneområde. Arealerne er beliggende øst for den nuværende indsejling og syd for den eksisterende 
nordlige ydermole. 
 
Den nye havn vil blive udbygget til at kunne skabe mulighed for etablering af: 

 Fiskeindustri 
 Haller til oplagring af pelagiske fisk 
 Haller til oplagring af fiskegrej 
 Rederikontor(er) 
 Pakkefaciliteter for fiskemel og fiskeolie 
 Tankanlæg til fiskeolie 
 Lastning/losning af containere 
 Anlæg til rensning af gastankere 
 Olieterminal 
 LNG (Liquified Natural Gas) anlæg 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er planmyndighed for de dele af projektet, der ligger på 
søterritoriet. Frederikshavn Kommune er myndighed for landanlæg. 
 

Frederikshavn Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har vurderet, at flere dele af 
havneudvidelsen er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 2 (VVM er en forkortelse af 
Vurdering af 
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Virkningerne på Miljøet). VVM-pligten medfører, at udvidelsen ikke kan realiseres, før der er 
udarbejdet en VVM-redegørelse og meddelt en VVM-tilladelse. Der skal desuden udarbejdes en 
miljøvurdering af projektet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Som en 
følge af dette er der udarbejdet en VVM-/miljørapport for havneudvidelsen. Som grundlag for 
udvidelsen er der desuden udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan. 
 
Da udvidelsen omfatter en opfyldning af en del af søterritoriet og en forøgelse af vanddybderne, skal 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give tilladelse til projektet efter bestemmelserne i Lov om 
kystbeskyttelse. Der er VVM-pligt både efter de regler kommunen administrerer og de regler Trafik, 
Bygge- og Boligstyrelsen administrerer. Som en følge heraf er VVM-/miljørapporten udarbejdet som 
et samlet, fælles dokument, der både indeholder kommunens og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
vurderinger af projektet. 
 
Der blev i en periode på 4 uger fra den 2. august 2016 afholdt foroffentlighedsfase for projektet. Her 
fik alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre myndigheder mulighed for at komme 
med forslag og ideer til indholdet i miljørapporten i det omfang de af Frederikshavn Kommune er 
vurderet relevante for miljøvurderingen. 
 
De væsentligste problemstillinger som blev rejst i forbindelse med foroffentlighedsfasen og 
scopingen var: 

 Trafikbelastningen 
 Fund og fortidsminder i området 
 Tilsandingsforholdene  
 Sejladsvurdering 
 Risikoen for sandfygning på landarealerne 
 Forlængelse af eksisterende strandpromenade ud på de nye havnearealer 

 
Frederikshavn Kommune besluttede efterfølgende den 4. oktober 2016 at fortsætte det videre arbejde 
med plangrundlaget, samt at bemærkningerne fra foroffentlighedsfasen skulle indgå i arbejdet med 
at belyse og afgrænse emnerne til VVM’en/miljørapporten for projektet som det er beskrevet i 
indsigelsesnotatet fra foroffentlighedsfasen.  
 
Som led i fastlæggelsen af, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i 
miljøvurderingen og af forslaget til kommuneplantillæg, blev der desuden udarbejdet en 
scopingrapport.  
 
Efterfølgende havde havnen og havnens rådgiver, Cowi dialog med havnens brugere og kunderne til 
de nye arealer. Man nåede i den forbindelse frem til at der var behov for et anderledes design af 
havnen end det projekt, der havde ligget til grund for afholdelsen af foroffentlighedsfasen og 
scopingen. Der var således brug for større landarealer og andre besejlingsforhold. 
 
Arbejdet resulterede i en ændret udformning af havnen som i hovedtræk består i følgende ændringer 

i projektet:  

 Den nye kaj og bagland blev drejet en smule for at skabe en 100 m bred passage ind til 
Østhavnen 

 Det nye baglandsareal bag den nye kaj blev forøget med 30 m  
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 Den eksisterende Nordmole fjernes for at skabe bedre besejlingsforhold 

 Den nye havnemunding blev reduceret til 200 m 

 Den eksisterende Sydmole fra etape 2 udvidelsen blev forlænget med ca. 475 m for at skabe 
bedre bølgedæmpning når den eksisterende Nordmole fjernes 

 Havnebassin foran den nye kaj og i det gl. forhavnsbassin uddybes til 10 m 

 Havne- og svajebassin i etape 2-udvidelsen uddybes til henholdsvis 13 og 14 m vanddybde 

 Sejlløbet (uden for havnen) uddybes til 16 m. 

Frederikshavn Kommune har vurderet, at ændringerne kunne rummes inden for rammerne af den 
afholdte foroffentlighedsfase. Scopingrapporten blev herefter tilrettet, så den tog højde for 
projektjusteringerne. 
 
Der blev efterfølgende udarbejdet VVM-/Miljørapport samt lokalplanforslag og kommuneplantillæg 
for projektet. 

Forslag til lokalplan SKA.H.01.12.01, kommuneplantillæg nr. 15.27 samt VVM-/miljørapport for 
projektet har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 5. april til den 31. maj 2018. 
 
Frederikshavn Kommune har efter udløbet af høringsperioden gennemgået de indkomne indsigelser 
og bemærkninger til de ovennævnte dokumenter for at tage konkret stilling til bemærkningerne og 
vurdere behovet for at foretage ændringer i forslagene. 
 

De indkomne bemærkninger og indsigelser fra offentlighedsfasen er alle kommenteret i BILAG 1 
og er desuden kort opsummeret nedenfor. 
 
Indsigelserne vedrører blandt andet: 

 Beskrivelse af påvirkningen af Bilag IV-arter 
 Adgangsforhold for modulvogntog til de nye havnearealer 
 Lokalplanforslagets bestemmelser vedr. bebyggelsens højde 
 Etablering af en forlængelse af den eksisterende strandpromenade samt indretningen af de nye 

havnearealer 
 
3. Integrering af miljøhensyn og indholdet af de forventede afgørelser 
VVM-/miljørapporten har medvirket til at afdække de relevante miljøpåvirkninger i både anlægs- og 
driftsfasen for udvidelsen af Skagen Havn. 
 
I VVM-/miljørapporten er der bl.a. foretaget vurderinger af projektets påvirkning af: 

• Kystudvikling og sandtransport, 
• Marint dyre- og planteliv 
• Påvirkning af Natura-2000-områder ved Skagen samt bilag IV-arter 
• Landskab og visuelle forhold 
• Befolkning, sundhed og friluftsliv 
• Luftforurening og klima 
• Trafik 
• Støj og vibrationer 



5 
 

Miljørapporten har identificeret en række miljøpåvirkninger som skal reguleres gennem vilkår i 
VVM-tilladelsen (meddeles af Frederikshavn Kommune) og anlægstilladelsen (meddeles af Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen). 
 
 

Frederikshavn Kommune forventer at træffe afgørelse om vedtagelse af: 
• Lokalplan SKA.H.01.12.01 
• Kommuneplantillæg nr. 15.27 samt 
• VVM-/miljørapport for projektet vedr. udvidelse af Skagen Havn – etape 3. 

 
Med de i BILAG 1 angivne ændringer. 
Herved vil det nødvendige plangrundlag være tilvejebragt og projektet kan gennemføres med 
meddelelse af de nødvendige tilladelser, herunder VVM-tilladelse fra Frederikshavn Kommune og 
anlægstilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 
 
Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget eller VVM-/Miljørapport fremkommet 
oplysninger, der påviser, så væsentlige miljøpåvirkninger, at Frederikshavn Kommune vurderer, at 
projektet ikke bør gennemføres. Tilsvarende er der ikke i projektets offentlighedsfase fremkommet 
oplysninger som indikerer nogen væsentlige miljøpåvirkninger.  
 
De miljøhensyn, kommunen er forpligtet til at varetage, er indarbejdet i plandokumenterne og VVM-
tilladelsen. Beskrivelsen og vurderingerne er foretaget i VVM-/Miljørapporten. 
VVM-tilladelsen er under udarbejdelse og kan først meddeles, når kommuneplantillægget for 
projektet er endeligt vedtaget.  
 
Frederikshavn Kommune forventer at VVM-tilladelsen vil blive meddelt på vilkår af at: 

 Udvidelsen af Skagen Havn skal foretages i overensstemmelse med 
retningslinier/bestemmelser i lokalplan SKA.H.01.12.01, kommuneplantillæg nr. 15.27 samt 
VVM-/miljørapport for projektet vedr. etape 3 for udvidelse af Skagen Havn. 

 Udvidelsen skal foretages i overensstemmelse med de oplysninger om udformning af 
projektet og udførelse af anlægsarbejder m.v. som er angivet af Skagen Havn og lagt til grund 
for kommunens og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurdering af projektets 
miljøpåvirkninger.  

 Skagen Havn inden opstart af havneudvidelsen skal fremsende anmeldelse af arbejdet til 
Center for Teknik og Miljø i Frederikshavn Kommune. I anmeldelsen skal redegøres for 
anlægsfasens aktiviteter, længde og evt. støj-, støv- og luftforurening, som arbejdet kan give 
anledning til, samt de foranstaltninger, som havnen har foretaget eller har til hensigt at 
foretage for at forebygge eller modvirke forurening eller gener for omgivelserne, herunder 
oplysninger om fordeling af driftstiden på dag-, aften- og nattetimer. 

 Midlertidige aktiviteter, herunder støv- eller støjfremkaldende aktiviteter skal anmeldes til 
Frederikshavn Kommune, før aktiviteterne igangsættes. Anmeldelsen skal redegøre for 
driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at 
foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne. På baggrund 
af anmeldelsen kan kommunen fastsætte vilkår for aktiviteterne. 

 Skagen Havn skal løbende informere offentligheden om arbejdets udførelse, således at 
offentligheden kan følge med i havnens tilblivelse. Der skal i den forbindelse være særlig 
fokus på aktiviteter som kan give anledning til støj og vibrationer. Desuden skal der ved 
skiltning på de relevante badestrande informeres om at vandet kan blive uklart som en følge 
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af havneudvidelsen. Skiltningen ved badestrandene skal placeres i samarbejde med 
Frederikshavn Kommune. 

 At der i videst muligt omfang sikres offentlig adgang til de nye havneområder til benyttelse 
for gåture, hundeluftning, lystfiskeri fra molerne osv. i det omfang dette er muligt i forhold til 
ISPS-reglerne vedtaget af FN’s internationale Søfartsorganisation IMO samt hensyn til 
sikkerheden i øvrigt. 

 Etape 3 udvidelsen må ikke hindre den fremtidige afledning af renset spildevand fra Skagen 
renseanlæg og eksisterende industriers direkte udledninger til Kattegat, hvorfor der skal 
træffes aftale med Frederikshavn Spildevand A/S og berørte industrier med hensyn til valg af 
løsning. 

 
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen forventer at anlægstilladelsen vil blive meddelt på følgende 
vilkår 

 Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med de afværgeforanstaltninger, der er 
beskrevet i VVM-redegørelsen . 

 Projektet skal gennemføres under iagttagelse af de af kommunen fastsatte støjkrav 
 I forbindelse med ramning eller andet støjende anlægsarbejde under vandet skal der 

anvendes pingere eller softstartere 
 Projektet skal igangsættes inden 3 år fra afgivelsen af anlægstilladelse. Er projektet ikke 

igangsat inden denne dato, bortfalder tilladelsen.  
 Projektet må ikke ændres eller udvides uden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelse.  
 Tilladelse må ikke uden forudgående tilladelse overdrages til andre. 

 
 
4. Alternativer 
Der er i VVM-rapporten behandlet to alternativer; 0-alternativet og alternativ 2. 
 
0-alternativet beskriver den situation, hvor havneudvidelsen ikke etableres og Skagen Havn fortsætter 
i den nuværende udformning.  
 
Ved Alternativ 2: 

• Etableres der ca. 730 meter kajanlæg. 
• Fjernes en del af den eksisterende nordlige ydermole. 
• Forlænges nordmolen fra etape 2-udvidelsen og afsluttes med et vertikalt molehoved. 
• Udføres den nye havnemunding med 200 meter bredde 
• Etableres der nye stenkastninger omkring det opfyldte område. De nye stenkastninger og 

forlængelsen af Nordmolen vil i videst muligt omfang blive etableret ved genanvendelse af 
stenmaterialer fra den eksisterende nordmole, som suppleres med sten fra bl.a. stenbrud i 
Sverige og/eller Norge 

• Uddybning til kote -9 m foran de nye kajanlæg. 
 
Alternativ 2 opfylder ikke Skagen Havns behov for at kunne imødekomme den store efterspørgsel 
efter bagarealer til etablering af nye virksomheder samt behovet for, at havnen skal kunne anløbes af 
større skibe med deraf følgende krav om bedre besejlingsforhold og øgede vanddybder. 
 
Ved 0-alternativet vil Skagen Havn ikke være i stand til at tilbyde tilfredsstillende vilkår i tilknytning 
til eksisterende virksomheders udvidelsesbehov og der vil på tilsvarende måde ikke være mulighed 
for etablering af nye virksomheder og aktiviteter på havnen samt forbedrede besejlingsforhold.  
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5. Overvågning 
I forbindelse med projektets anlægsfase har Frederikshavn Kommune efter lovgivningen en række 
tilsynsforpligtelser og -beføjelser som vil blive varetaget. I denne forbindelse vil kommunen overvåge 
tilstanden med hensyn til støj, luftkvalitet og kommunen vil desuden påse, at de vilkår, der er stillet i 
VVM-tilladelsen, bliver overholdt og at arbejdet udføres i overensstemmelse med de forudsætninger, 
der er lagt til grund ved udarbejdelsen af VVM-/miljørapport og kommuneplantillæg for projektet. 
 
Frederikshavn Kommune vil løbende overvåge, om realiseringen af planerne for udvidelsen af havnen 
får de forventede konsekvenser. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive iværksat en opfølgende 
sagsbehandling og planlægning. Der skal foretages en opsamling af den løbende overvågning hvert 
fjerde år i forbindelse med udarbejdelse/revision af kommunens planstrategi og revision af 
kommuneplanen i øvrigt. 
 
Ved en udvidelse af de befæstede havnearealer vil behovet for udledning af regnvand øges. På arealer, 
hvor der er særligt forurenende aktiviteter eller risiko for afledning af miljøfarlige stoffer, skal 
overfladevand afledes gennem passende renseforanstaltning inden udledning til havnebassin. 
Udledningen reguleres og kontrolleres gennem miljømyndighedens udledningstilladelse. 
 
6. Konklusion 
Frederikshavn Kommune vurderer, at projektet med de vilkår og ændringer, der er skitseret i dette 
dokument vil kunne gennemføres uden at dette får væsentlige virkninger på mennesker, flora, fauna, 
vand, luft, jordbund, klima, landskab, materielle goder og kulturarv og/eller samspillet mellem disse 
faktorer. 
 

Kommunen vurderer således på baggrund af VVM-/miljørapport, den foretagne offentlige høring, 
de i bilag 1 nævnte ændringer til plandokumenterne og de skitserede vilkår for VVM-tilladelsen, at 
der kan vedtages kommuneplantillæg og lokalplan, der muliggør den anmeldte udvidelse af 
Skagen Havn. 
 
Bilag 
Bilag 1 – Høringsnotat 
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1 Ikke teknisk resume 

1.1 Indledning 
Denne VVM-redegørelse og miljørapport indeholder en beskrivelse og Vurdering 
af Virkningerne på Miljøet (VVM) ved Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn. Rap-
porten indeholder også en Natura 2000-væsentlighedsvurdering. 

1.2 Konklusion 
Miljørisikoen af de forskellige projektaktiviteter på det omgivende miljø og so-
cioøkonomiske forhold er evalueret kvalitativt. Miljørisikoen er defineret som 
kombinationen af påvirkningsgraden af en aktivitet/hændelse og sandsynlighe-
den for at en effekt faktisk opstår. Påvirkningsgraden er defineret vha. kriterier 
for miljøpåvirkningens art (positiv/negativ), udbredelse, varighed og størrel-
se/omfang. Der opereres med følgende kategorier af miljørisiko: Ubetydelig-, 
lille-, stor- og meget stor miljørisiko. 

Det er i VVM-redegørelsen vurderet at effekterne af Etape 3 udvidelsen af Ska-
gen Havn udgør en lille eller ubetydelig miljørisiko: 

› 46 % af effekterne er vurderet til at udgøre en lille miljørisiko 

› 51 % af effekterne er vurderet til at udgøre en ubetydelig miljørisiko 

› 3 % af effekterne er vurderet positive 

Figur 1-1 og Figur 1-2 giver en oversigt over omfanget af vurderede miljørisici i 
henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen. 

Det er ligeledes vurderet, at habitatnaturtyper og arter i udpegningsgrundlagene 
for Natura 2000-område nr. 1, "Skagens Gren og Skagerrak" der ligger umiddel-
bart nord/ nordøst for Skagen Havn og Natura 2000-område nr. 2 " Råbjerg Mile 
og Hulsig Hede" ca. 2,5 km syd for havnen, ikke vil blive påvirket væsentligt af 
havne-udvidelsen. 
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Det skal understreges at forudsætningen for, at anlægsarbejdet kan påbegyndes 
er, at havledningen fra Skagen Renseanlæg og udledningen fra fiskemelsfabrik-
ken FF Skagen flyttes, idet de begge ligger i det fremtidige Etape 3-havneareal. 
Der vil være en meget stor miljørisiko, hvis udledningerne ikke flyttes. 

Tabel 1-1 Oversigt over omfanget af vurderede miljørisici i anlægsfasen. 

Omfang af miljørisiko Påvirkning 

Lille miljørisiko › Midlertidig tab af habitater 
› Påvirkning af marint plante- og dyreliv som følge af sedi-

mentspild og sedimentspredning 
› Påvirkning af landskab, kulturmiljø og visuelle forhold  
› Påvirkning af luftkvalitet og klima 
› Påvirkning af støj på land 

Ubetydelig miljørisiko › Effekter på vandkvalitet og sediment som følge af sediment-
spild under uddybningsarbejderne 

› Effekter på badevand og øvrige rekreative aktiviteter som 
følge af sedimentspild under uddybnings- og opfyldningsar-
bejderne 

› Frigivelse af miljøfremmede stoffer under uddybning 
› Udledning af spildevand fra mandskabsfaciliteter 
› Udledning af overfladevand fra bagarealet i anlægsfasen 
› Påvirkning af marint plante- og dyreliv af frigivelse af miljø-

fremmede stoffer under uddybning 
› Påvirkning af marint dyreliv af støj og forstyrrelser 
› Påvirkning af beskyttede arter på land af støj og forstyrrel-

ser 
› Midlertidig degradering af § 3 naturtyper 
› Øget kvælstof deposition på beskyttet natur 
› Påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura-2000-

område Nr.1 "Skagen Gren og Skagerrak" 
› Påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura-2000-

område Nr.2 "Råbjerg Mile og Hulsig Hede" 
› Skader på marinarkæologiske værdier som følge af anlægs-

aktiviteter 
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Tabel 1-2 Oversigt over omfanget af vurderede miljørisici i driftfasen. 

Omfang af miljørisiko Påvirkning 

Lille miljørisiko › Ændringer af lokale strømforhold som følge af tilstedeværel-
se af de nye havneanlæg 

› Påvirkning af kystmorfologien som følge af tilstedeværelse 
af det nye havneanlæg 

› Flytning af spildevandsledninger 
› Effekter på marint plante-og dyreliv som følge af tilstedevæ-

relse af det nye havneanlæg 
› Tab af sandbundshabitater  
› Påvirkning af landskab og, kulturmiljø og visuelle forhold i 

driftfasen 
› Påvirkning af luftkvalitet og klima pga. etablering af nye 

virksomheder og øget trafikmængde 
› Påvirkning af støj pga. etablering af nye virksomheder og 

øget trafikmængde 
› Bortskaffelse af affald 
› Anvendelse af råstoffer 
› Påvirkning af mennesker (rekreative aktiviteter, naturople-

velser) 
› Påvirkning af socioøkonomi 

Ubetydelig miljørisiko › Ændringer af spredning af renset spildevand som følge af 
effekter på strømforholdene 

› Afstrømning af miljøfremmede stoffer i overfladevand fra 
befæstede arealer under nedbør 

› Påvirkning af beskyttede arter på land af støj og forstyrrel-
ser 

› Øget kvælstof deposition på beskyttet natur 
› Påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura-2000-

område Nr. 1 "Skagen Gren og Skagerrak" 
› Påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura-2000-

område Nr. 2 "Råbjerg Mile og Hulsig Hede" 
› Skader på marinarkæologiske værdier i driftsfasen, som 

følge af ændringer i kystmorfologi og som følge af uddyb-
ning 

Positiv effekt › Etablering af stenrevshabitater på nye moler og stensætnin-
ger 

 

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

Under arbejdet med udarbejdelsen af havnens Strategi 2020 udtrykte særligt 
fiskeindustrien og fiskerirelaterede virksomheder et stort behov for yderligere 
landareal. Det primære formål med den nye havneudvidelse er derfor at imøde-
komme fiskeribranchens efterspørgsel. 
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Udvidelsen vil konsolidere Skagen Havn og skabe plads til større og nye forret-
ningsmuligheder for både havnen og dens virksomheder og dermed skabe nye 
rammer for havnens og byens fremtidige udvikling. 

 

Figur 1-1 Etapevis udvidelse af Skagen Havn.  

1.4 Planforhold, myndigheder og bygherre 
Havneudvidelsen er et VVM-pligtigt anlæg. Det vil sige, at der skal udarbejdes 
en Vurdering af Virkningerne på Miljøet i en VVM-redegørelse. Da projektet blev 
anmeldt i marts 2016 var det omfattet af § 2 i Bekendtgørelse nr. 579 af 
29/05/2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på 
søterritoriet dvs. "Søhandelshavne og anløbsbroer til lastning og losning, der er 
forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer) og 
som kan anløbes af fartøjer på over 1.350 tons". Denne VVM redegørelse og mil-
jørapport er derfor udarbejdet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. 

Projektet er også omfattet af den nye bekendtgørelse nr. 450 af 08/05/2017: 
(Bekendtgørelsens § 4 pkt. 1). 

Desuden skal der gennemføres en Natura 2000 væsentlighedsvurdering jf. BEK 
nr. 926 af 27/06/2016 for at vurdere om de nærmest liggende Natura 2000-
områder vil blive påvirket væsentligt af havneudvidelsen. Det drejer sig om Na-
tura 2000 områderne nr. 1 "Skagens Gren og Skagerrak", og nr. 2 " Råbjerg 
Mile og Hulsig Hede". 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er planmyndighed for de dele af projektet, der 
ligger på søterritoriet. 
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Frederikshavn Kommune er planmyndighed for landanlæg. Kommunen skal ud-
arbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for Etape 3 udvidelsen. Desuden 
skal kommunen gennemføre en miljøvurdering af lokalplansforslag og kommu-
neplantillæg iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter. 

Der er stor grad af overlap i kravene til indholdet i en VVM-redegørelse for selve 
havneudvidelsen og i kravene til indholdet i miljøvurdering af forslagene til 
kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelsen. 

Derfor har Frederikshavn Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beslut-
tet at gennemføre de administrative processer parallelt og rapportere resultater-
ne i en samlet rapport, der opfylder kravene til en VVM-redegørelse og kravene 
til en miljøvurdering af lokalplansforslag og kommuneplantillæg. 

Skagen Havn som er bygherre for udvidelsen af havnen, har VVM-anmeldt pro-
jektet og har ladet VVM redegørelsen udarbejde. 

1.5 Projektbeskrivelse 
Skagen Havn har overvejet to alternative udformninger af Etape 3 havneudvi-
delsen. 

1.5.1 Alternativ 1. Hovedalternativet 
Hovedalternativet (Alternativ 1) for Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn omfatter 
(Figur 1-2): 

› Etablering af ca. 19 ha opfyldt areal uden for den eksisterende havn belig-
gende øst for den nuværende indsejling og syd for den eksisterende nordli-
ge ydermole. Det påregnes, at materialer fra de uddybningsarbejder, der 
skal gennemføres som led i projektet, genanvendes til opfyldning af havne-
arealet. Det er vurderet, at der vil være tilstrækkeligt med uddybningsma-
teriale til opfyldningen således, at der ikke vil være behov for udefrakom-
mende opfyldningsmaterialer. Det er også vurderet at materialet vil være 
teknisk og miljømæssigt egnet (se nedenfor). 

› Etablering af ca. 950 m kajanlæg. 

› Fjernelse af den eksisterende nordlige ydermole og Nordmolen fra etape 2 
udvidelsen. 

› Etablering af nye stenkastninger omkring det opfyldte areal. De nye sten-
kastninger vil så vidt muligt blive etableret ved genanvendelse af stenmate-
rialer fra den eksisterende Nordmole, suppleret med sten fra bl.a. stenbrud 
i Sverige og/eller Norge. 

› Etablering af nyt vertikalt molehoved. 
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› Den nye havnemunding udføres med 200 m bredde. 

› Den eksisterende Sydmole fra etape 2 udvidelsen forlænges med ca. 475 m 
for at skabe bedre bølgedæmpning i den gamle del af havnen, når den eksi-
sterende nordlige ydermole fjernes. 

› Bassinet foran den nye kaj i Østhavnen og i det gamle forhavnsbassin ud-
dybes til 10 m. 

› Bassinet foran den nye kaj i Yderbassin uddybes til 13 m. 

› Havne- og svajebassin (Yderbassin), der blev etableret i etape 2 udvidelsen 
uddybes til henholdsvis 13 og 14 m vanddybde for at øge anvendelsen af 
etape 2 udvidelsen. 

› Indsejlingen til havnen uddybes til 16 m dels for at øge anvendelsen af eta-
pe 2 udvidelsen dels for at skabe bedre bølgedæmpning i etape 2 og 3 ud-
videlsen. 

Vejadgang til havneudvidelsen foregår via Coasterkajen i den eksisterende 
havns nordøstlige hjørne. Herudover vil der blive etableret en 8 m bred ad-
gangsvej og en 2 m bred sti, som anlægges langs den nye stenkastning. 

 

Figur 1-2 Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn. Alternativ 1. Hovedalternativ (COWI 
2017) Uddybningsarbejderne er vist med forskellige nuancer af blå farve, 
der angiver uddybningsdybden. 
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1.5.2 Alternativ 2 
Der har også været overvejet et Alternativ 2 for Etape 3 udvidelsen af Skagen 
Havn. Dette alternativ omfatter (Figur 1-3):  

› Etablering af ca. 17,5 ha opfyldt areal ved opfyldning uden for den eksiste-
rende havn beliggende øst for den nuværende indsejling og syd for den ek-
sisterende nordlige ydermole. 

› Etablering af ca. 730 m kajanlæg. 

› Delvis fjernelse af den eksisterende nordlige ydermole. 

› Nordmolen fra etape 2 udvidelsen forlænges og afsluttes med et vertikalt 
molehoved. 

› Den nye havnemunding udføres med 200 m bredde.  

› Etablering af nye stenkastninger omkring det opfyldte område. De nye 
stenkastninger og forlængelsen af Nordmolen vil så vidt muligt blive etable-
ret ved genanvendelse af stenmaterialer fra den eksisterende nordlige 
ydermole, suppleret med sten fra bl.a. stenbrud i Sverige og/eller Norge. 

› Uddybning til kote -9 m foran de nye kajanlæg. 

Dette alternativ opfylder imidlertid ikke Skagen Havns behov for at kunne imø-
dekomme den store efterspørgsel efter bagarealer til etablering af nye virksom-
heder samt behovet for, at havnen skal kunne anløbes af større skibe med deraf 
følgende krav om bedre besejlingsforhold og øgede vanddybder. 
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Figur 1-3 Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn. Alternativ 2 (COWI 2016) 

1.5.3 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af de to 
alternativer 

De to alternativer adskiller sig fra hinanden ved at der for Alternativ 1, hvor der 
skal uddybes udenfor havnen spredes spildt sediment udenfor havnen, mens 
sedimentspredningen under uddybning i Alternativ 2 vil begrænses til områder 
inden for eksisterende havnemoler. Det er dog vurderet, at effekterne af sedi-
mentspredningen udenfor havnen vil være begrænset. 

Det vurderes, at der vil være en marginal mindre effekt på vandkvaliteten i hav-
nebassinerne, som følge af udledning af regnvand fra bagarealer i Alternativ 2 i 
forhold til hovedalternativet, idet landarealet er mindre (17,5 ha mod 19 ha).  

Det vurderes, at der ikke vil være forskel på de to alternativer med hensyn til de 
øvrige effekter, der er vurderet.  

1.6 Hydrografi- og kystmorfologi 

1.6.1 Eksisterende forhold 
Kysten ved Skagen havn rammes hyppigst af bølger fra sydlige retninger. Bøl-
ger fra syd er sjældent særligt høje, men bølger fra sydøstlige og østlige retnin-
ger er noget højere. Østlige bølger forekommer hyppigst om vinteren. Den 
fremherskende vind-og tidevandsdrevne strøm er sydvestgående. 
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Den eksisterende havn har en blokerende effekt på sandtransporten langs ky-
sten ved Skagen. Umiddelbart nordøst for havnen aflejres materiale som følge af 
at havnen skaber en luvsideeffekt for den sydvestgående materialetransport og 
sydvest for havnen er der læsideerosion. De første ca. 1.200 m af kysten syd-
vest for havnen er derfor beskyttet med høfder og hyppige gennemførelser af 
strand- og kystfodringer, hvilket i nogen udstrækning fastholder kysten. Godt 1 
km nordøst for kystfremrykningen ved havnen i retning af Grenens spids er lito-
ral driften nordøst-gående, hvorfor kysten også her er beskyttet af høfder lige-
som der også her gennemføres hyppige kyst- og strandfodringer  

1.6.2 Effektvurdering og afværgeforanstaltninger 
Tilstedeværelsen af det nye havne anlæg kan potentielt påvirke hydrografi og 
kystmorfologi. Vurderingerne af haveudvidelsens effekter på bølge-og strømfor-
hold er baseret på modelleringsstudier af bølge- og strøm forhold vha. hhv. DHIs 
MIKE 21 SW bølgemodel og MIKE 21 HD FM model med og uden det nye Etape 3 
havne anlæg. Effekter på kystudviklingen er vurderet på baggrund af resultater-
ne af strøm og- bølgesimuleringerne. 

Effekter på strøm- og sedimentationsforhold 

Modelresultaterne viser: 

› At den forlængede Sydmole ved nordgående strøm vil have en lævirkning 
udfor indsejlingen langs med opfyldningen til det nye bagland. Der vil dan-
nes en strømhvirvel (idvande) og strømhastigheden vil reduceres fra stør-
relsesordenen 0,3 m/s til i størrelsesordenen 0,05-0,1 i læ af molen. Tilsva-
rende vil strømhastigheden øges længere ude. 

› At strømhastighederne ved sydgående strøm er næsten identiske med ha-
stighederne under de eksisterende forhold. Dog vil der være en vis læ-
virkning syd for molen, hvor strømhastigheden vil blive reduceret fra 0,3-
0,5 m/s til størrelsesordenen 0,03 m/s 

På baggrund af de meget små ændringer i strømfelterne generelt er det konklu-
deret at sedimentationsforholdene efter etablering af hovedforslaget for Etape 3 
udvidelsen og de eksisterende sedimentationsforhold vil være tilnærmelsesvis 
ens.  

Det er vurderet at ændringer i strøm-og sedimentationsforholdene udgør en lille 
miljørisiko og at der ikke vil være behov for afværgeforanstaltninger og over-
vågning. 

Effekter på kystmorfologien 

Modelresultaterne viser, at virkningen af Etape 3 opfyldningen udelukkende vil 
være mærkbar på kysten umiddelbart nord for havnen og at effekten vil være af 
mindre omfang. Modelresultaterne viser således: 

› At der på kort sigt vil ske en fremrykning af kysten af størrelsesordenen ca. 
10 m i umiddelbar nærhed af havnen og en tilbagerykning af kysten fra ca. 
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350 m nordøst for havnen op til den sydligste bølgebryder ca. 800 m nord-
øst for havnen. Det vurderes, at den kortsigtede tilbagerykning vil være af 
størrelsesordenen 5 m på det mest påvirkede sted. Den røde linje på Figur 
1-4 viser den kortsigtede kystændring. 

› At der på længere sigt vil ske en fremrykning af kysten på op til ca. 20 m 
inden for en afstand af ca. 600 m fra havnen (aftagende fra ca. 20 m ved 
havnen til 0 m 600 m fra havnen). Desuden vil den midlertidige tilbageryk-
ning kompenseres på længere sigt således at kystlinjen vil forløbe som an-
givet med blåt på Figur 1-4. Kystændringerne forventes at forekomme in-
denfor de først 1-2 år efter etableringen af Etape 3- opfyldningen, 

Det vurderes derfor, at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn kun vil udgøre en 
lille miljørisiko i relation til effekter på kystmorfologi og, at der ikke vil være 
behov for afværgeforanstaltninger og overvågning. 

 

Figur 1-4 Kysten nordøst for havnen (Sønderstrand). Fremtidig kystlinje optegnet i 
forhold til den eksisterende kystlinje vist på baggrundsbilledet.  
Blå farve: Ændringer på længere sigt.  
Rød farve: Ændringer på kort sigt hvor fremrykning nær havnen kompen-
seres af tilbagerykning mellem havnen og sydligste kystbeskyttelse.  
De hvide linjer angiver profiler der er benyttet til vurderingen af kystæn-
dringerne. 



 

 

   
VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN  17 

http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport 
ver 4.0.docx 

1.7 Overfladevand og sediment 

1.7.1 Eksisterende forhold 

Spildevandsudledning 

Havledningen fra Skagen Renseanlæg har sit udløb syd for den eksisterende 
havn. Havledningen vil blive delvist tildækket af den planlagte Etape 3 opfyld-
ning. FF Skagen A/S leder også spildevand direkte ud i havet i det fremtidige 
opfyldningsområde (Figur 1-5). 

 

Figur 1-5 Beliggenheden af havledningen fra Skagen Renseanlæg og udledningen fra 
FF Skagen i relation til Etape 3 opfyldningen. 

Målsætning i vandområdeplan 2015-2021 

I "Vandområdeplan 2015-2021 for vandområde distrikt Jylland og Fyn" er mål-
sætningen for farvandene omkring Skagen at de skal være i "god økologisk til-
stand", vurderet på baggrund af forekomst og udbredelse af ålegræs, koncen-
trationen af klorofyl og bundfaunaens sammensætning og individtæthed.  

Ifølge basisanalysen for vandområdeplan 2015-2021 er den samlede økologiske 
tilstand "ringe" i delvandområde 225, som omfatter farvandet inden for en linje, 
der strækker sig fra Skagen Gren til Hals. At den økologiske tilstand vurderes at 
være "ringe" beror på, at der ikke findes ålegræs ved Skagen. Der har ikke være 
ålegræs ved Skagen siden ålegræsset blev udryddet af den verdensomspæn-
dende ålegræssyge i 1930erne. Ålegræsset er stort set ikke vendt tilbage i det 
nordlige Kattegat til trods for, at vandkvaliteten er blevet forbedret betydeligt i 
de senere år. Det vurderes derfor at det vil være tvivlsomt om målsætningen 
om god økologisk tilstand vil kunne opnås i farvandet ved Skagen indenfor plan-
perioden med de gældende kriterier for ålegræsudbredelse. 
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Badevandskvalitet 

Frederikshavn Kommune har to stationer ved badestrande, der grænser op til 
Skagen Havn og hvor badevandskvaliteten måles i badesæsonen fra 1. juni til 1. 
september, nemlig: Station 50 (Skagen Sønderstrand), der ligger ved stranden 
ca. 100 m nordøst for Skagen Havn og Station 70 (Skagen syd) som ligger syd-
vest for havnen udfor Damstedvej. Badevandskvaliteten har været i kategorien 
"udmærket" de seneste fire år, hvilket er den bedste badevandskategori. 

Sedimentkvalitet i uddybningsområderne 

Der er udtaget sedimentprøver til analyse af kornstørrelsesfordelingen og ind-
hold af miljøfremmede stoffer i de planlagte uddybningsområder for Etape 3 ud-
videlsen. 

Undersøgelserne viste at sedimentet i uddybningsområderne består af finkornet 
sand med 2-8 % partikler < 0,063 mm (silt/ler) afhængigt af beliggenheden. 

Med hensyn til sedimentsammensætningen er det udgravede sediment egnet til 
genanvendelse som opfyld i det nye landareal.  

Indholdet af tungmetal, PAH, PCB og TBT i sedimentprøverne er sammenlignet 
med diverse sedimentkvalitetskriterier. Analyserne viste at: 

› Koncentrationerne af disse stoffer er uskadelige for marine organismer 

› Materialet fra uddybningsområde i den eksisterende Østhavn vil ifølge Miljø-
styrelsens Klapvejledning kunne klappes på eksisterende klappladser efter 
en nærmere vurdering af materialet  

› Materialet fra de øvrige uddybningsområder vil ifølge Miljøstyrelsens Klap-
vejledning uden videre kunne klappes på eksisterende klappladser 

› Samtlige værdier overholder de grænseværdier, der gælder for det eksiste-
rende spulefelt ved Frederikshavn Havn 

› Samtlige analyseresultater overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.  

Det vurderes derfor, at det opgravede materiale i miljømæssig forstand er egnet 
til genanvendelse som opfyld i det nye havneareal. 

1.7.2 Effektvurdering og afværgeforanstaltninger 

Spredning af sediment, der spildes under uddybningsarbejder 

Sedimentspredning under uddybning er modelleret vha. den hydrodynamiske 
model MIKE 21. Modelkørslerne viste, at det spildte sediment ikke spredes uden-
for havneområdet under uddybning af bassiner i den eksisterende Østhavn og 
Ydre Gl. forhavnsbassin. Det gælder også for langt det meste af sedimentet der 
spildes under uddybning i Yderbassin der blev etableret i Etape 2 udvidelsen af 
Skagen Havn. Små koncentrationer af suspenderet sediment kan dog optræde 
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umiddelbart nord og øst for den planlagte forlængelse af Sydmolen. Under ud-
dybning i havnens indsejling kan der optræde små koncentrationer af spildt se-
diment i de kystnære områder mellem havnen og Grenen. Det er vurderet, at 
sedimentspredningen udgør en ubetydelig miljørisiko i relation til effekter på 
vandkvalitet og sedimentsammensætning. 

Vurdering af effekter på badevand og øvrige rekreative aktiviteter som 
følge af sedimentspild i anlægsfasen 

Under uddybning i havnebassinerne vil det sediment der spildes under uddyb-
ningsarbejderne, ikke spredes udenfor havnen, men under uddybning til indsej-
lingen til havnen kan der spredes sediment til badestranden nordøst for havnen. 
Koncentrationerne vil være lave og sedimentfanerne vil i de fleste tilfælde ikke 
være synlige. Det kan dog ikke helt udelukkes at der en sjælden gang kan opstå 
synlige faner, men det vurderes ikke at være særligt sandsynligt. Det er vurde-
ret, at sedimentspredningen udgør en ubetydelig miljørisiko i relation til ef-
fekter på badevand og øvrige rekreative aktiviteter. 

Vurdering af effekter af frigivelse og spredning af miljøfremmede stoffer 
fra sedimentet under uddybningsarbejder i anlægsfasen 

Uddybning i områder med forurenet sediment kan forårsage, at der frigives 
tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer i sedimentet til vandsøjlen og som 
spredes med strømmen. Dette kan potentielt forringe vandkvaliteten og påvirke 
det marine plante- og dyreliv. Beregninger af frigivelse af miljøfremmede stoffer 
under uddybning i uddybningsområde for Etape 3 udvidelsen i havnen har dog 
vist, at de danske miljøkvalitetskrav for marine vandområder vil blive overholdt. 
Det vurderes derfor at marin plante- og dyreliv ikke vil blive påvirket væsentligt. 
Effekten er derfor vurderet til at udgøre en ubetydelig miljørisiko. 

Flytning af spildevandsudledninger 

Havledningen for Skagen Renseanlæg krydser det område, hvor det planlægges 
at etablere det nye havneareal og ledningen vil derfor blive delvist tildækket af 
den planlagte opfyldning medmindre den flyttes. FF Skagen A/S leder også spil-
devand direkte ud i havet i det fremtidige opfyldningsområde (Figur 9-15).  

Begge disse udledninger skal flyttes inden opfyldningsarbejderne kan påbegyn-
des. Frederikshavn forsyning A/S er i færd med at undersøge følgende tre for-
skellige scenarier for flytning af udløbsledningerne: 

› Scenarie 1. Udvidelse og omlægning af den eksisterende havledning til et 
egnet område i Kattegat  

› Scenarie 2. Etablering af ny udløbs- og havledning til Skagerrak 

› Kombination af scenarie 1 og 2  

Under dimensioneringen af havledningen/havledningerne, skal der tages hensyn 
til følgende forhold: 
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› Eventuelt øget spildvandsmængde stammende fra fiskemels- og fiskeoliefa-
brikken FF Skagen A/S 

› Eventuelt øget spildvandsmængde fra Skagen Aqua kultur, der har planer 
om i 2019-2020 at etablere et anlæg med egen spildevandsrensning, men 
hvor det rensede spildevand fra anlægget, ledes til Skagen renseanlægs ud-
løbsledning 

› Eventuelt øget spildvandsmængde fra nyetablerede virksomheder på det 
opfyldte etape 3 bagland 

› Nedsat mængde af nedbørsbetinget spildevand, når der i de kommende år 
ifølge spildevandsplanen etableres kloakseparering  

Udløbene for udledningerne skal flyttes til havområder med gode opblandings-
forhold. I havnens nærhed, drejer det sig om områder, der ligger i større af-
stand fra kysten end den nyetablerede Sydmole, da den vil komme til at udøve 
en betydelig lævirkning. 

Anlægsarbejderne i forbindelse med flytningen af udløbene vil medføre mindre 
gravearbejder. 

Flytning af spildevandsudledningerne vurderes at udgøre en lille miljørisiko. 
Hvis spildevandsudledningerne ikke flyttes vil disse udgøre en meget stor mil-
jørisiko. 

Rensningsbehov for ny etablerede virksomheder 

Arealet, der etableres ved havneudvidelsen, skaber mulighed for etablering af 
nye virksomheder til fiskeindustri, fiskerirelaterede virksomheder og øvrige hav-
nerelaterede virksomheder. Der foreligger endnu ikke konkret viden om, hvilke 
virksomheder, der vil blive etableret, men det er sandsynligt, at der vil blive 
etableret en ny, større fiskefabrik på området. 

Processpildevand og sanitært spildevand fra ny etablerede virksomheder på det 
nye bagareal påregnes afledt til Skagen Renseanlæg, hvor det vil blive renset før 
udledning til havet. 

Skagen Renseanlæg har imidlertid ikke tilstrækkelig reservekapacitet til at kun-
ne modtage og behandle større mængder ekstra spildevand i forhold til i dag, 
Det er således vurderet, at etablering af en ny større fiskeindustri til forarbejd-
ning af sild og makrel af samme størrelse som Skagen Pelagic vil nødvendiggøre 
en større udbygning af Skagen Renseanlæg. Hertil kommer, at Miljøstyrelsen har 
påbudt nye og skærpede kravværdier for udledningen fra fiskemelsfabrikken FF 
Skagen A/S. FF Skagen A/S påregner, at spildevandet for fremtiden behandles i 
Skagen Renseanlæg eller i et selvstændigt renseanlæg, der placeres ved siden 
af Skagen Renseanlæg. 

Frederikshavn Forsyning A/S har oplyst, at man er i færd med at iværksætte en 
udvidelse af rensningsanlæggets kapacitet. 
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I forbindelse med etablering af nye virksomheder, skal der udarbejdes et tillæg 
til spildevandsplanen for Frederikshavn Kommune og de enkelte virksomheder 
skal ansøge om en afledningstilladelse hos kommunen inden de kan tilsluttes det 
kommunale kloaksystem.  

Vurdering af ændringer af spredning af udledt kloakvand som følge af 
effekter på strømforholdene 

På baggrund af modelleringerne af anlæggets effekter på strømforholdene og 
beliggenheden af udledninger fra renseanlæg, separat og fælleskloak vurderes 
det, at spredningsmønstret for udledningerne ikke vil ændre sig i forhold til i 
dag. Det skal dog nævnes, at spredningsmønstret for udledninger fra FF Skagen 
og Skagen Renseanlæg vil blive påvirket som følge af lævirkningen af den nye 
Sydmole, men da disse som nævnt skal flyttes til et område med gode opblan-
dingsforhold, vil problemet ikke opstå.  

Vurdering af effekter af afstrømning af miljøfremmede stoffer i vand fra 
befæstede arealer 

Nedbør, der afledes fra de nye befæstede havnearealer eller vejanlæg, kan in-
deholde tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer, der stammer fra atmos-
færisk deposition, bygge- og tagmaterialer, trafik mv. Herved opstår en forøget 
belastning af vandmiljøet i havnen med organisk materiale og eventuelt tung-
metaller og miljøfremmede stoffer som f.eks. olie. 

Det er beregnet og vurderet, at udledning af nedbør fra befæstede arealer til de 
fremtidige havnebassiner vil overholde miljøkvalitetskravene og, at udledningen 
af nedbør ikke vil påvirke vandkvaliteten i havnen væsentligt. Effekten er derfor 
vurderet til at udgøre en ubetydelig miljørisiko. 

Foreslåede afværgeforanstaltninger 

Det foreslås at følgende afværge foranstaltninger i relation til effekter på over-
fladevand og spild af sediment iværksættes: 

› Det er vurderet, at der meget sjældent vil optræde synlige faner af sedi-
ment, der spildes under uddybningsarbejderne. Det vurderes derfor, at der 
ikke vil være behov for et generelt forbud mod uddybningsarbejder i bade-
sæsonen. Såfremt der mod forventning, konstateres synlige sedimentfaner 
som følge af uddybningsarbejderne, anbefales det at badende orienteres 
om baggrunden for- og betydningen af det uklare vand.  

› For at undgå tildækning af den eksisterende havledning for Skagen Rense-
anlæg, foreslås denne flyttet inden opfyldningen påbegyndes. Det gælder 
også det nuværende udløb fra FF Skagen i det fremtidige opfyldnings-
område. Der indhentes de fornødne tilladelser til disse flytninger. 

› Frederikshavn Kommune udarbejder et tillæg til spildevandsplanen i forbin-
delse med realiseringen af projektet.  

› Overfladevandet fra veje og befæstede arealer på havnen afledes via et 
regnvandssystem til havnebassinerne gennem en række udløb. For at be-
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grænse den stofmæssige belastning af havet herfra forsynes nedløbsbrøn-
dene med sandfang, der vil tilbageholde en del af det partikulære materiale. 
Da en væsentlig del af forureningskomponenterne, f.eks. tungmetaller og 
PAH forventes at være bundet til partikulært materiale, vil der dermed også 
ske en tilbageholdelse af disse. 

1.8 Marint plante- og dyreliv 

1.8.1 Eksisterende forhold 
Havbunden i området omkring Skagen Havn består af rent sand. Bundfaunaen i 
området kan karakteriseres som et Venussamfund der er domineret af muslin-
gen Tellina fabula, søpindsvinet Echinocardium cordatum og børsteormen Sco-
loplos armiger. Sandbunden er et vigtigt levested for en række fiskearter, med 
sandkutling, tobis og rødspætte som de hyppigst forekommende. Sandbunden 
på det lave vand er vigtig som opvækstplads for fladfisk, især for rødspætteyn-
gel, men også for tunge, pighvar og skrubbe. I de frie vandmasser findes først 
og fremmest sild, brisling, makrel og hornfisk, med sild som den helt domine-
rende.  

Der findes ikke ålegræs ved Skagen Der findes heller ikke naturlige stenrev i 
området omkring Skagen Havn. Stenmolerne på havnen og de mange høfder i 
området fungerer imidlertid som kunstige stenrev. De er biologisk meget pro-
duktive og meget artsrige og er bevoksede med tangskove med et væld af for-
skellige arter af alger, der er levested for en rig fauna af hvirvelløse dyr og fisk. 
Tangskovene er ligeledes vigtige som opvækstpladser for ynglen af en lang ræk-
ke fisk. 

Da Skagen Havn er en fiskerihavn, er den et vigtigt tilholdssted for måger, der 
bruger moler og kajer som hvilepladser og som skaffer føden ved at æde fiske-
affald mv. Skarver ses også rastende på molerne og på fiskeri inde i- og uden 
for havnen. Der observeres også en del edderfugle og sortænder ved Skagen 
havn, men Skagen området er dog på ingen måde kerneområde for disse arter. 
Havnen og dens omgivelser er ikke af betydning for det omfattende træk af fug-
le, der yngler på den Skandinaviske Halvø og det Nordlige Sibirien og som over-
vintrer i Sydeuropa og Afrika og som passerer Skagen Gren. 

Farvandene udfor Skagen og Skagens Gren er et af Danmarks vigtigste områ-
der for marsvin. De ses oftest enkeltvis eller i flokke på op til tre dyr og kan ob-
serveres hele året rundt. Marsvin er optaget på Bilag IV i habitatdirektivet og 
som derfor kræver særlig beskyttelse. I området findes desuden en stor bestand 
af Spættet sæl og der kan også observeres Gråsæl. 
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1.8.2 Effektvurdering og afværgeforanstaltninger 

Vurdering af midlertidig tab af habitater i anlægsfasen 

Uddybnings- og opfyldningsarbejderne vil direkte påvirke de bunddyr, der lever 
på havbunden og i sedimentet i- og umiddelbart omkring selve uddybningsom-
rådet. De fleste organismer i selve uddybnings- og opfyldningsområdet vil ikke 
overleve. Desuden kan sand, der er spildt under uddybningsarbejdet og som vil 
sedimentere i umiddelbar nærhed af afgravningsområdet, tildække og dræbe 
bundfaunaorganismer. Baseret på erfaringer fra en lang række både danske og 
udenlandske undersøgelser af effekter af gravearbejder i marine områder for-
ventes det, at de uddybede områder, vil blive koloniseret af bundfaunaorganis-
mer som følge af indvandring af voksne individer og nedslag af larver rekrutteret 
fra uforstyrrede områder. Efter 1 – 2 år vil et stabilt bundfaunasamfund have 
udviklet sig igen. Det vurderes at midlertidig tab af habitater i anlægsfasen kun 
udgør en lille miljørisiko og at der ikke vil være behov for afværge-
foranstaltninger 

Vurdering af effekter af sedimentspild 

Under uddybnings- og opfylsningsarbejderne, vil der uundgåeligt spildes sedi-
ment, som vil spredes med strømmen, hvorefter det vil falde til bunds igen. Op-
slæmmet og bundfældet sediment kan potentielt påvirke marine dyr og planter 
på forskellig måde: 

› Organismer i de frie vandmasser kan påvirkes af forhøjede partikelkoncen-
trationer; f.eks. kan forhøjede koncentration af sedimentpartikler forårsage 
flugtreaktioner hos fisk. 

› Bundvegetation kan påvirkes af skygning fra sedimentfaner og sedimente-
ret materiale.  

› Bundfauna kan påvirkes af sediment, der bundfælder. 

Effekter af sedimentspild og sedimentspredning er vurderet ud fra resultater af 
MIKE 21 modellering og kendte dosis-respons relationer. 

Det er vurderet: 

› At effekten på bundfauna organismer af forhøjede koncentrationer af su-
spenderet stof er begrænset til selve uddybningsområderne, hvor de fleste 
dyr vil blive suget op og ikke overleve alligevel. Det gælder også for områ-
der, hvor der kan optræde dødelige effekter af sedimentation af materiale, 
der er spildt under uddybning. Bundfaunasamfund, der påvirkes af uddyb-
ningsarbejderne vil genetableres 1-2 år efter arbejdets ophør. 

› At skygningseffekter fra suspenderet spildt sediment på bundvegetation vil 
være yderst begrænset og stort set kun forekomme for alger, der gror på 
overflader inde i havnen. Eventuelle alge-bevoksninger, der påvirkes, vil 
hurtigt reetableres efter arbejdets ophør 
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› At det ikke kan udelukkes, at der kan opstå flugtreaktioner hos pelagiske 
fisk som sild inde i havnen og umiddelbart udenfor havneindsejlingen på 
grund af forhøjede koncentrationer af sedimentpartikler i vandet. Det er 
vurderet at fladfisk og fladfiskeyngel ikke vil påvirkes af sediment der spil-
des under uddybningsarbejderne. 

Sammenfattende vurderes at effekter af sedimentspild på marint plante-og dy-
reliv kun udgør en lille miljørisiko. Det vurderes, at der ikke vil være behov for 
afværgeforanstaltninger 

Vurdering af effekter af støj og forstyrrelse i anlægsfasen 

I anlægsfasen kan sæler og marsvin potentielt blive påvirket af undervandsstøj 
og forstyrrelse fra nedramning/nedvibrering af spuns og pæle samt fra fartøjer, 
der er involveret i etablering af havneanlæggene. Det er vurderet: 

› At risikoen for at der opstår høreskader hos marsvin og sæler, under ned-
bringning af spuns og pæle, er begrænset til et lille område inden for en ra-
dius af <10 - 30 m fra selve nedvibreringsstedet. Risikoen for høreskader 
under nedramning er begrænset til en afstand af <10 – 60 m fra nedram-
ningsstedet. Det er således ikke sandsynligt, at sådanne høreskader vil op-
stå, idet sandsynligheden for at der befinder sig en sæl eller et marsvin i 
området umiddelbart inden nedbringningen starter er yderst minimal. 

› At risikoen for flugtreaktioner hos marsvin under nedbringning af spuns og 
pæle er begrænset til områder inden for en radius af højst 260 m. Derimod 
kan det ikke udelukkes, at flugtreaktioner hos marsvin kan forekomme ud 
til en afstand på ca. 2,5 km under nedramning af spuns. Det er imidlertid 
ikke af betydning for forekomsten af marsvin i farvandene omkring Skagen, 
da det er erfaringen fra undersøgelser i forbindelse med nedramning af 
vindmøllefundamenter at dyr, der er flygtet, vil vende tilbage igen når ar-
bejdet er ophørt. 

› At marsvin generelt ikke vil blive påvirket af undervandsstøj fra fartøjer in-
volveret i anlægsarbejdet. 

Sammenfattende vurderes at undervandsstøj udgør en ubetydelig miljørisiko. 
Effekter som følge af undervandsstøj på marine pattedyr fra nedbringning af 
spuns og pæle kan afbødes ved hjælp af følgende foranstaltninger: 

› Anvendelse af akustiske ”skræmmere” (pingere), der skræmmer marsvin 
og sæler væk fra området, hvor der udføres nedbringningsarbejder, og 
dermed udenfor risikozonen for fysiske høreskader som følge af ramning. 

› Ramp up-procedure (soft start), hvor nedbringningen optrappes gradvist og 
giver dyrene mulighed for at søge væk fra området. 
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Vurdering af effekter af ændringer af lokale strømforhold som følge af 
tilstedeværelsen af det nye havne anlæg 

Modelleringerne af strømforholdene viser, at den forlængede Sydmole ved nord-
gående strøm vil have en lævirkning udfor indsejlingen langs med opfyldningen 
til det nye bagland. Ved sydgående strøm er strømhastighederne næsten identi-
ske med hastighederne under de eksisterende forhold. Dog vil der være en vis 
lævirkning syd for molen. Strømændringerne er meget små. I disse områder 
findes sandbundshabitater, der vurderes ikke at ville påvirkes væsentligt af disse 
små strømændringer. Det vurderes derfor at miljørisikoen vil være lille. 

Tab af marint sandbundshabitat 

Opfyldning til det nye havneareal og etablering af ny stenmole vil forårsage et 
permanent tab af ca. 19 ha med Venussamfund på sandbund, der også fungerer 
som opvækstplads for fladfiskeyngel. Da Venussamfundet er vidt udbredt og 
findes i store dele af Kattegat, Skagerrak og Nordsøen, må dette tab anses for 
ikke at være væsentlig. Det samme gælder tabet af opvækstpladser for fladfisk, 
der er uendeligt lille i forhold til det samlede areal af opvækstpladser i Kattegat, 
Skagerrak og Nordsøen og vil derfor ikke påvirke bestandene af fladfisk måleligt. 
Det vurderes derfor at miljørisikoen vil være lille og, at der ikke er behov for 
afværgeforanstaltninger. 

Etablering af nye stenrevshabitater 

De nye stenkastninger omkring det ny - opfyldte havneareal og den forlængede 
Sydmole vil være substrat for alger og fastsiddende fauna, og det forventes, at 
der vil udvikles en artsrig stenrevshabitat med typiske stenrevsfisk til erstatning 
af den stenrevshabitat, der fjernes når den gamle nordlige ydermole og Nordmo-
len fra etape 2 udvidelsen fjernes. 

Sammenligning af miljøeffekterne af de to alternativer 

Der er betydelig forskel mellem de to alternativer mht. omfanget af uddybning. 
Uddybningsmængderne for Hovedalternativet udgør i alt ca. 2.400.000 m³ mens 
uddybningsmængderne for Alternativ 2 kun udgør ca. 380.000 m³. Det er imid-
lertid vurderet at uddybningen for hovedalternativet kun udgør en lille miljøri-
siko. 

Der er også en mindre forskel på miljøkonsekvenserne af de to alternativer med 
hensyn til tildækning af et sandbunds habitat. Alternativ 2 vil tildække et areal 
der er ca. 1,5 ha mindre end det tildækkede areal for hovedalternativet. Da det i 
forvejen er vurderet at tildækning sandbunds habitatet for hovedalternativet 
ikke er en væsentlig miljømæssig effekt er dette også tilfældet for Alternativ 2. 
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1.9 Beskyttet natur og beskyttede arter på land 

1.9.1 Eksisterende forhold 
Der findes ingen arealer med naturindhold på Skagen Havn og da havneudvi-
delsen alene finder sted på søterritoriet ud for den eksisterende havn berøres 
landarealer med naturindhold ikke direkte af projektet.  

De kystnære arealer sydvest hhv. nordøst for havnen rummer i stort omfang 
naturtyper der er beskyttede i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 3 der fast-
lægger bestemmelser for beskyttelsen mod tilstandsændringer for en række na-
turtyper. De beskyttede naturtyper i undersøgelsesområdet omfatter heder, 
strandeng og overdrev. Arealerne kan være levested for arter der er fredede, 
truede og/eller omfattet af habitatbekendtgørelsens Bilag IV. Der findes ikke 
beskyttet natur på selve havnen.  

Skagen Havn grænser op til de to fredede områder mod nordøst: "Skagen Søn-
derstrand" og "Skagen Gren og omliggende vande". Umiddelbart sydvest for 
havnen findes desuden de fredede områder "Damstederne" og "Byfogedsko-
ven". Formålet med de forskellige fredninger er følgende:  

› Skagen Gren og omliggende vande er fredet for at beskytte Grenens land-
skabelige, geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative interesser. 

› Skagen Sønderstrand er fredet for at sikre og forbedre områdets naturvær-
dier og rekreative forhold og for at fastlægge en grænse mellem natur og 
by.  

› Damstederne og Byfogedskoven er fredet for at sikre de naturhistoriske, 
rekreative og landskabelige værdier og for at forbedre naturværdierne via 
naturpleje.  

Fem forskellige Rødlistede arter er registrerede indenfor 1 km fra udvidelsesom-
rådet. Der er registreret tre arter, der er beskyttet i henhold til Artsfredningsbe-
kendtgørelsen (snog, hugorm og skovfirben). Desuden er strandtudse, spids-
snudet frø og markfirben registreret inden for undersøgelsesområdet. Disse ar-
ter er strengt beskyttede jf. EU Habitatdirektivets Bilag IV 

1.9.2 Effektvurdering og afværgeforanstaltninger 
Det er vurderet, at natur, flora og fauna på land ikke vil påvirkes af havneudvi-
delsen i nævneværdigt omfang idet projektet udføres i en eksisterende havn 
uden naturværdier og at indirekte effekter på de nærmeste naturområder, der 
indeholder levesteder for beskyttede arter, vil være yderst begrænsede. 

Samlet er det vurderet at påvirkningen på beskyttet natur (§3 hede) samt 
sjældne og beskyttede arter (strandtudse, spidssnudet frø, markfirben, hare og 
og rødlistede sommerfugle) i anlægs- og driftsfase udgør en ubetydelig miljø-
risiko. 
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1.10 Natura 2000-væsentlighedsvurdering 
Skagen Havn ligger i nærheden af to Natura 2000-områder. Umiddelbart 
nord/nordøst for Skagen Havn ligger Natura 2000-område nr. 1 "Skagens Gren 
og Skagerrak", og ca. 2,5 km mod syd ligger Natura 2000-område nr. 2 " Rå-
bjerg Mile og Hulsig Hede" 

Planer og projekter kan ikke lovligt vedtages/gives tilladelse til, hvis det medfø-
rer væsentlig negativ indvirkning på de arter og naturtyper, som et Natura 
2000-område er udpeget for at beskytte. Der er strenge krav til dokumentatio-
nen for, at foreslåede projekter eller planer ikke medfører skade på udpegnings-
grundlaget for et Natura 2000-område, og at det ikke forhindrer opnåelse af må-
lene i Natura 2000 planen.  

1.10.1 Natura 2000-område nr. 1 "Skagens Gren og 
Skagerrak" 

Natura 2000-område nr. 1 er primært udpeget for at beskytte de store sam-
menhængende klitnaturtyper på Skagens Gren (i alt 11 forskellige naturtyper), 
samt den marine habitatnaturtype 1140 sandbanker og den betydelige marsvi-
nepopulation i farvandet omkring Grenen. Ud over at indgå som udpegnings-
grundlag for Natura 2000-område nr.1, er marsvin også en bilag IV art, der 
kræver særlig beskyttelse. 

Marsvin kan potentielt påvirkes af støj i anlægsfasen. Det er vurderet at marsvin 
ikke påvirkes væsentligt af undervandsstøj under nedbringning af spuns og pæle 
samt forstyrrelse af anlægsarbejdet (se afsnit 1.8 ovenfor). 

Modelleringen af sedimentspredning under uddybningsarbejder viser at der kan 
spredes sediment ind i Natura 2000 området under uddybning til indsejllingen 
udenfor ydermolerne. Der er imidlertid tale om små koncentrationer, der ikke 
vurderes at ville påvirke habitatnaturtypen 1110 sandbanker væsentligt 

Modellering af kystudviklingen viser at området ikke vil blive påvirket af øget 
kysterosion, der kan true klithabitater eller andre terrestriske naturtyper på ud-
pegningsgrundlaget, som følge af etablering af Etape 3 udvidelsen. 

1.10.2 Vurdering af Natura 2000 område nr. 2" Råbjerg Mile 
og Hulsig Hede" 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 2 omfatter terrestriske na-
turtyper (17 forskellige) samt stor vandsalamander, hede-pletvinge og en række 
ynglende fuglearter, der er knyttet til de terrestriske naturtyper (11 forskellige) 

Kun de mest kystnære naturtyper og levesteder, kan potentielt påvirkes af hav-
neudvidelsen. Det drejer sig om forklit, hvid klit, grå klit, klithede og klitlavning. 
Arterne kan kun påvirkes af havneudvidelsen i det omfang, at der sker en væ-
sentlig påvirkning af deres levesteder. Den eneste måde havneudvidelsen even-
tuelt kunne påvirke de kystnære naturtyper er, hvis anlægget forårsager øget 
kysterosion. 
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Modellering af kystudviklingen har imidlertid vist, at kystlinjen i Natura 2000 
område nr. 2 ikke vil ændres og at de kystnære naturtyper (forklit, hvid klit, grå 
klit, klithede og klitlavning) derfor ikke vil påvirkes. 

1.10.3 Konklusion 
Sammenfattende er det konkluderet, at udpegningsgrundlagene for Natura 2000 
- område nr. 1 og nr. 2 ikke vil blive påvirket væsentligt af Etape 3 udvidelsen af 
Skagen Havn. Det er vurderet, at projektet kun vil udgøre en ubetydelig mil-
jørisiko for de to Natura 2000 områder. 

1.11 Landskab, kulturmiljø og visuelle forhold 

1.11.1 Eksisterende forhold 
Det nye havneanlæg etableres på et havområde, der grænser op til den nuvæ-
rende havn. Landområdet, der grænser op til den nuværende havn er fladt og 
præget af bymæssig bebyggelse. Kysten sydvest for havnen er sandstrand med 
rullesten og mod nordøst er der sandstrand. Ca. 3 km nordøst for havnen, ligger 
"Grenen". Landskabet bag strandene er primært hede, klithede og klitplantage.  

Landskabet omkring Skagen er omfattet af flere interesseudpegninger i Frede-
rikshavns Kommunes Kommuneplan 2015. Hele Skagen By og Grenen ligger 
således i særligt værdifuldt landskab (bevaringsværdigt), mens dele af byen, 
havnen og kysten er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.  

Havneudvidelsen ligger uden for kommuneplanens interesseområder og berører 
endvidere ikke bygge- og beskyttelseslinjer i medfør af naturbeskyttelsesloven, 
herunder strandbeskyttelseslinjen. Området overføres til byzone med lokalplan 
og vil ligge i den kystnære del af byzone. 

Skagen By er altovervejende bygget på fladt terræn, og fra den bymæssige be-
byggelse er der i hovedparten af byen ikke visuel forbindelse med eller kig mod 
havnen. I byens front mod havnen og havet, dvs. langs Østre Strandvej, har de 
eksisterende boliger udsigt til havnens eksisterende erhvervsbebyggelser mv. 

1.11.2 Effektvurdering og afværgeforanstaltninger 
Da havneudvidelsen etableres på søterritoriet, vil projektet ikke direkte påvirke 
landskab og kulturmiljø ved, at eksisterende strukturer, landskabsformer eller 
kulturspor ændres eller fjernes. 

Påvirkningen vil være af indirekte karakter, hvor etablering af det ny havnean-
læg potentielt kan betyde, at oplevelsen og muligheden for at aflæse landskab 
eller kulturmiljøer påvirkes visuelt. 

Under anlægsfasen (1,5-2 år) og den efterfølgende etablering af kommende 
havneerhverv vil området fremstå som byggeplads. Det medfører, at de visuelle 
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forhold i området vil være præget af byggemateriel og byggearbejder. Synlighe-
den fra omgivelserne vil være begrænset på grund af afstande, men det flade 
terræn omkring Skagen gør at byggekraner mv. vil være synlige i dele af omgi-
velserne. 

Der er gennemført et visualiseringsstudie, hvor der er anbragt fiktive bygninger 
der, ifølge lokalplanen kan etableres på det fremtidige bagareal. 

Visualiseringerne viser, at de nye havnebebyggelser kun i mindre grad vil være 
synlige fra den bagvedliggende by, da hele den eksisterende udbyggede er-
hvervshavn ligger imellem.  

Udvidelsen vil være mest synlig fra Pier/Kaj 10 i havnen og fra strandområdet 
nordøst for havnen (se Figur 1-6 til Figur 1-9). Fra Sønderstrand vil den nye be-
byggelse indgå i en del af synsfeltet udover Kattegat mod sydøst sammen med 
den eksisterende erhvervsbebyggelse på havnen. 

Sammenfattende vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil udgøre en 
lille miljørisiko i relation til de varige landskabelige konsekvenser. I an-
lægsfasen vurderes ligeledes en lille miljørisiko, idet byggekraner mv. vil kunne 
ses i en større afstand i det flade omgivende landskab. 
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Figur 1-6 Nuværende forhold - set fra Pier 10, ca. 500 m syd for etape 3. 

 

 

Figur 1-7 Visualisering - set fra Pier 10. 
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Figur 1-8 Nuværende forhold - set fra Sønderstrand, ca. 550 m nord for havnen. 

 

 

Figur 1-9 Visualisering - set fra Sønderstrand. 

1.12 Marin arkæologisk kulturarv  

1.12.1 Eksisterende forhold 
Der er en tæt forekomst af registrerede fortidsminder omkring Grenen. I sejlski-
benes tid var Jyllands Vestkyst og især Skagen Gren farlig for skibstrafikken 
med utallige strandinger til følge. I Slots- og Kulturstyrelsens database "Fund og 
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Fortidsminder" ses 358 registrerede fortidsminder (navnlig skibsvrag) omkring 
Grenen.  

Eventuel forekomst af marinarkæologiske værdier i projektområdet er undersøgt 
med en arkivalsk gennemgang og en marinarkæologisk rekognoscering i an-
lægsområdet vha. sidescan og magnetometerundersøgelse. Undersøgelserne 
påviste ikke spor af kulturarv på havbunden i det projektområdet. 

1.12.2 Effektvurdering og afværgeforanstaltninger 
Området under den nuværende nordlige ydermole, som skal fjernes/udgraves, 
er ikke omfattet af den gennemførte undersøgelse. Det betyder, at anlægsarbej-
derne/uddybningen i dette område, skal gennemføres under hensyn til, at der 
kan være eventuelle forekomster af kulturarvsspor herunder.  

Det vurderes ikke, at driftsfasen vil medføre påvirkning af marinarkæologisk kul-
turarv, da der ikke er konstateret fund inden for udvidelsesområdet. Desuden 
forventes det ikke, at driften af det nye havneområde vil medføre påvirkninger 
af emner, der er nedgravet i sedimentet.  

Den forventede, ændrede dynamik og kystmorfologi ved Skagen Sønderstrand 
NØ for udvidelsen forventes ikke at påvirke eventuel marinarkæologisk kulturarv 
i havbunden i området negativt. Hvis der er spor i området, der vil blive dækket 
af yderligere sedimenteret materiale, vil disse blive beskyttede mod erosion og 
skade som følge af det sedimenterede materiale.  

Det vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil udgøre en ubetydelig 
miljørisiko for den marinarkæologiske kulturarv. 

1.13 Trafikale forhold 

1.13.1 Eksisterende forhold 
Skibstrafikken omfatter ca. 6.000 anløb af fiskefartøjer og 900 anløb af handels-
skibe pr. år. Skagen Lystbådehavn, der er placeret centralt i havneområdet, har 
årligt i størrelsesordenen 12.000 overnatninger – hvoraf ca. halvdelen finder 
sted i juli måned. Havnen er i dag omfattet af ISPS, hvilket betyder at adgangen 
til havnen og adgangen til at færdes på havnearealerne er reguleret. 

Vejtrafikken til og fra Skagen varierer væsentligt over året med markant større 
trafikmængder om sommeren end i den resterende del af året. De markante 
forskelle i trafikken skyldes Skagens rolle som en vigtig turistdestination. Om 
sommeren er trafikken på nogle strækninger derfor i størrelsesordenen 1,5-2 
gange større i juli end i årets øvrige måneder.   
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Den væsentligste vejtrafik til og fra selve havneområdet foregår via Hans Baghs 
Vej - Vestre Strandvej og Chr. X's Vej - Holstvej (Figur 1 2). Internt i havneom-
rådet er det vejforløbene Auktionsvej – Vestre Strandvej og Auktionsvej – Fiske-
huskajen, som sammenbinder havneområderne. Modulvogntog til havnen kan 
fra rute 40 (Frederikshavn – Skagen) køre ad Hans Baghs Vej til rundkørsel ved 
Vestre Strandvej og herfra videre til Øst- eller Vesthavn. 

1.13.2 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i anlægsfasen 
Havneudvidelsen må forventes at medføre øget lastbiltrafik til og fra havneom-
rådet som følge af anlægsaktiviteterne. Gennem en stor del af anlægsperioden, 
vil der være tale om en meget begrænset biltrafik, da materialetilførslen overve-
jende forvente at ske med skib. I en kortere periode, hvor der skal udføres be-
ton- og belægningsarbejder mv. og eventuelle parallelle byggearbejder på de 
nye havnearealer, vil den landværts trafik være større. Den samlede trafik vil 
dog næppe overstige mere end 100-200 køretøjer pr. døgn, og det vurderes 
derfor at være uproblematisk at afvikle denne trafik på vejnettet. 

1.13.3 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i driftsfasen 
Skibstrafikken forventes med havneudvidelsen at vokse med 2-3% for fiskeri og 
5-10% for handelsskibe efter udvidelsen af havnen. Det er i trafikal sammen-
hæng en behersket stigning, der alt andet lige ikke forventes at få større kon-
sekvenser søværts eller landværts.  

Det nye havneområde vil være vejbetjent via Coasterkaj-Coastervej, som er til-
sluttet Auktionsvej i et vigepligtsreguleret T-kryds. Den eksisterende stiforbin-
delse – strandpromenaden – videreføres ud langs østsiden af havneudbygnin-
gen uden for det ISPS sikrede havneområde. Ændringen forventes kun at have 
en mindre betydning for brugen af strandpromenaden, og vil derfor ikke inde-
bære behov for yderligere tilpasninger af stinettet i området. 

Etableringen af ca. 19 ha nyt havneareal vil generere vejtrafik til og fra områ-
det. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt præcist at estimere omfanget af 
trafik, idet trafikken i høj grad afhænger af hvilke typer virksomheder og virk-
somheds størrelser, der etableres. Dette er ikke kendt på nuværende tidspunkt.  

Mulige virksomheder omfatter bl.a. haller til oplagring af fisk, haller til oplagring 
af fiskegrej, tankanlæg til opbevaring af fiskeolie, rederikontorer, olieterminal, 
anlæg til rensning af gastankere og LNG anlæg. Virksomheder af denne type 
vurderes ikke at generere vejtrafik i større omfang. Mulige virksomheder, der 
kan generere trafik i et vist omfang omfatter fiskeindustri, pakkefaciliteter for 
fiskemel og fiskeolie, lastning og losning af containere. 

Det er skønnet, at det nye havneareal kan komme til at afstedkomme en trafik 
på op til 25 bilture pr. døgn pr. ha, hvilket vil svare til en totaltrafik på 425 biler 
pr døgn. Den tunge trafik antages at udgøre ca. 15% pr. døgn. 
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En del af denne trafik må påregnes at være intern trafik mellem havneområder-
ne i Skagen Havn. Det skønnes, at den samlede trafik ud af havneområdet vil 
udgøre ca. 350 biler pr døgn, hvor Holstvej vil komme til at bære størstedelen af 
trafikken. 

Sammenholdt med den nuværende trafik vil der være tale om en forholdsvis 
beskeden trafikstigning – under 15 biler pr. retning pr. time i spidstimen, som 
afviklingsmæssigt ikke må påregnes at afstedkomme problemer.  

1.13.4 Miljøkonsekvenser af alternativ 2 
De trafikale virkninger af alternativ 2 vil ikke være forskellige fra virkningerne af 
hovedforslaget. Beskrivelserne i de foregående afsnit vil derfor også være dæk-
kende for de konsekvenser, som alternativ 2 må påregnes at afstedkomme.  

1.13.5 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
I anlægsfasen kan det være en fordel at tilrettelægge anlægsarbejderne, så pe-
rioden med den største landværts transport af byggematerialer ikke er sammen-
faldende med højsæsonen for turister. Det kan give en bedre regularitet i for-
hold til leverancer, der kommer via Rute 40 (Frederikshavn  - Skagen).  

Omfanget af den mertrafik, som udbygningen af Skagen Havn vil medføre, vur-
deres ikke at indebære et behov for særlige afværgetiltag. Sammenhængen 
mellem by og havn påvirkes kun marginalt og mertrafikken på det overordnede 
vejnet gennem Skagen by vurderes heller ikke at have et omfang, der vil nød-
vendiggøre særlige tiltag til forbedring af trafiksikkerheden eller trafikafviklin-
gen.  

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den generelle opfølg-
ning på trafikken og trafiksikkerheden som Frederikshavn Kommune løbende 
foretager gennem trafiktællinger og opfølgning på de politiregistrerede uheld. 

1.14 Luftkvalitet og klima 

1.14.1 Eksisterende forhold 
De eksisterende kilder til lugt- og luftforurening på Skagen Havn er virksomhe-
derne, vejtrafikken og skibstrafikken.  

Virksomhedernes udledninger af forurenende stoffer og/eller lugt reguleres di-
rekte via vilkår i de enkelte virksomheders miljøgodkendelser, indirekte via krav 
til indretning og drift eller via påbud om ændringer ved konstaterede problemer 
og overskridelser. Frederikshavn Kommune har som miljømyndighed modtaget 
henvendelser vedrørende luftforurening fra virksomheder på havnen. Henven-
delserne handler bl.a. om lugtgener, og dette indikerer, at der i perioder kan 
være eksisterende virksomheder, der påvirker luftkvaliteten negativt.  
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Vejtrafikken på- og nær havnen svinger meget over året pga. turismen. Det 
vurderes, at der normalt ikke forekommer overskridelser af grænseværdierne 
for luftforurening (NOX og partikler) på havnen grundet trafikkens omfang og 
områdets åbne karakter. Ligeledes påvirkes den lokale luftkvalitet ikke af CO  
udledninger fra vejtrafikken; men trafikkens CO udledning bidrager til den glo-
bale klimapåvirkning.  

Skibstrafikkens udledninger reguleres efter et internationalt regelsæt (IMO), 
som betyder, at udledningerne af SOX og NOX mv.) vurderes at ville falde selv-
om skibstrafikken øges. Dette skyldes at brændstoffernes sammensætning re-
guleres samt at der sker en løbende udskiftning af eksisterende fartøjer med 
mere miljøvenlige skibe. 

1.14.2 Effektvurdering og afværgeforanstaltninger 
Anlægsfasen forventes primært at give anledning til støvgener og til emissioner 
fra de anvendte maskiner. Støvgener vil være begrænsede pga. anlægsområ-
dets yderlige lokalisering uden for den nuværende havn og det faktum, at en 
stor andel af anlægsmaterialer vil blive transporteret til området fra søsiden. 
Eventuelle gener vil blive dæmpet med eksempelsvis sprinkling og/eller lignende 
tiltag. Transporten til lands reguleres, så de mindst generende ruter benyttes. 
Desuden vil læs med støvende materialer holdes tildækkede.  

Der vil blive stillet krav til maskinernes emissioner i udbudsmaterialet, så disse 
overholder gældende krav. Tilsvarende krav stilles til skibstrafikken – dvs. at 
krav jf. IMO skal overholdes. 

I driftsfasen vil der være tale om, at de aktiviteter der vil forekomme på havnen 
reguleres efter miljøbeskyttelsesloven m.fl., således at udledninger holdes un-
der de gældende grænseværdier. 

Det er vurderet at emissionerne fra vejtrafik til og fra det nyetablerede havne-
areal vil være minimal. Det er således vurderet at det nyetablerede havneareal 
kun vil give anledning trafikstigning på under 15 biler pr. retning pr. time i 
spidstimen og da gaderne i Skagen er forholdsvis åbne, hovedsageligt med 2-3 
etagers fritliggende huse, vurderes det, at det øgede antal køretøjer ikke vil 
medføre overskridelser af de fastsatte grænseværdier. 

I forbindelse med etableringen af de første udvidelsesetaper for havnen, har det 
vist sig, at opfyldninger med sand kan give anledning til sandflugt/støvgener. 
For at sikre, at der ikke opstår gener på grund af sandflugt fra havneanlægget 
vil sandopfyldninger blive afdækket med sten/ral eller blive besået med græs.  

Samlet er det vurderet at emissioner til luften i både anlægs- og driftsfase kun 
udgør en lille miljørisiko. 
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1.15 Støj og vibrationer 

1.15.1 Eksisterende forhold 
Skagen Havn er i dag hjemsted for en række virksomheder især inden for mari-
time servicevirksomheder og fiskeriindustri. En del af disse virksomheder giver 
anledning til støj. Støj reguleres for nogle af virksomhederne af miljøgodkendel-
ser, hvor der er fastsat grænseværdier for virksomhedernes bidrag til støjbe-
lastningen af omgivelserne. Andre virksomheder er ikke omfattet af godkendel-
sespligt. Her kan miljømyndigheden regulere støjen med påbud, hvis det skøn-
nes nødvendigt.  

Støjgrænserne er afhængige af områdets anvendelse, således at der fastsættes 
strengere krav i områder til boliger og rekreative formål end til erhvervsområ-
der. Dette hensyn afspejles også i Frederikshavn Kommunes kommuneplan, 
hvor erhvervsområderne på havnen kategoriseres ud fra miljøbelastningen og en 
vejledende minimumsafstand til boliger. 

Tidligere støjberegninger af vejtrafik viste at de vejledende støjgrænser blev 
overskredet ved boliger langs veje, der forbinder havnen med det overordnede 
vejnet. 

Der foreligger ikke beregninger af støjen fra den eksisterende skibstrafik i Ska-
gen Havn, men havnen er som udgangspunkt velindrettet i støjmæssig hen-
seende, fordi havnearealerne anvendes til erhvervsformål, der skaber afstand 
fra skibstrafikken til de mere støjfølsomme områder i Skagen By. Det vurderes 
derfor at støjfølsomme områder ikke vil påvirkes. 

1.15.2 Effektvurdering og afværgeforanstaltninger 
I anlægsfasen vil der være støj fra entreprenørmateriel på byggepladser, ned-
bringning af spuns og pæle, transport af materialer til og fra byggepladsen mv. 
Nedbringning af spuns og pæle samt tung trafik til og fra havneområdet kan gi-
ve vibrationer. Udbredelsen af vibrationer kan ikke med sikkerhed forudsiges 
eller beregnes, da det er meget afhængigt af geologien i det pågældende områ-
de. Vibrationsgener vil som oftest kun opleves i korte afstande til vibrationskil-
den. Uddybningsarbejderne vil også generere støj, men da arbejdet primært vil 
foregå "på/ved ydersiden" af den nuværende havn, vil der være god afstand til 
støjfølsomme anvendelser. Samlet vurderes det, at selvom der udføres støjende 
anlægsarbejder på havnen, vil det kun i begrænset omfang medføre støjgener 
for omgivelserne. 

Det er ikke muligt at vurdere den fremtidige støjbelastning fra virksomheder på 
det nye havneareal da der ikke foreligger aftaler med konkrete virksomheder om 
etablering. 
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Planlægningen vil give mulighed for etablering af virksomheder i virksomheds-
klasse 4-7, hvor de vejledende minimumsafstande til boliger er 100-500 meter. 
Når der etableres nye virksomheder på etape 3 havnearealet, vil det for en stor 
dels vedkommende kræve miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapi-
tel 5. I miljøgodkendelserne vil der blive fastsat vilkår for bl.a. støj, og som ud-
gangspunkt er det en forudsætning for at opnå miljøgodkendelse, at de vejle-
dende grænseværdier for støj kan overholdes. Det vurderes derfor, at de nye 
virksomheder kan etableres uden at medføre væsentlig støjgener for omgivel-
serne. 

Det er vurderet, at den samlede trafik ud af det nyetablerede havneareal vil ud-
gøre em beskkeden stigning på under 15 biler pr. retning pr. time i spidstimen, 
hvor Holstvej vil komme til at bære størstedelen af trafikken. (se afsnit 15.4).  

Der skal ske store ændringer i trafikken, før der er tale om en hørbar ændring. 
F.eks. betyder 10 % mere trafik en forøgelse af støjen med blot 0,5 dB, mens en 
fordobling af trafikken vil medføre 3 dB mere støj.  

Den eneste vej, hvor trafikmængden øges med mere end 10 % er Holstvej, hvor 
der vil ske en forøgelse af støjen på ca. 0,5 dB, og dette vil jf. de generelle ret-
ningslinjer ovenfor ikke være en hørbar ændring. Tilsvarende gælder for de øv-
rige veje, hvor den procentvise forøgelse under 10 % og forøgelsen dermed un-
der 0,5 dB. 

Samlet vurderes den forøgede trafik på vejnettet til havnen ikke at have ind-
virkning på trafikstøjen i området.  

Det forventes at skibstrafikken vil vokse med 2-3% for fiskefartøjer og 5-10% 
for handelsskibe efter udvidelsen af havnen, hvilket ikke forventes at få større 
konsekvenser i relation til støj. 

Sammenfattende vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil udgøre en 
lille miljørisiko i relation til støj. 

1.16 Råstoffer og affald 

1.16.1 Eksisterende forhold 
Affaldsproduktion fra Skagen Havn håndteres i henhold til Frederikshavn Kom-
munes gældende regulativ for erhvervsaffald og der foreligger en plan for hav-
nens modtagelse og håndtering af affald fra skibe. Kildesorteret husholdnings-
affald håndteres efter de almindelige regler herfor (dagrenovation mv.).  

Med råstoffer menes sand, sten og andre fyldmaterialer, der benyttes til at op-
bygge havn og moler når disse bygges ud i søterritoriet. En havn i drift har ikke 
noget nævneværdigt behov for råstoffer. 
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1.16.2 Effektvurdering og afværgeforanstaltninger 
I anlægsfasen vil der forekomme en uddybning i havnebassiner og indsejling. 
Det forventes, at de materialer der optages vil kunne genanvendes som indbyg-
ningsmaterialer i det nye bagareal, hvorfor der ikke forventes nævneværdig af-
faldsproduktion som følge af udbygningen. Uddybningsmængderne udgør i alt 
ca. 2.400.000 m³ Det er vurderet at uddybningsmaterialet er egnet til indbyg-
ning i opfyldningen til nyt havneareal, og at udgravningsmængden er tilstrække-
ligt til at dække hele opfyldningen. Det vil derfor ikke være nødvendigt at tilføre 
sandmateriale udefra. 

I driftsfasen vil der produceres affald fra de aktiviteter, der etableres på havne-
udvidelsen. Disse vil blive vurderet i forbindelse med, at der gives tilladelse til 
de fremtidige aktiviteter.  

Der forventes ingen særlige konsekvenser for miljøet som følge af affaldspro-
duktion og håndtering, og der foreslås derfor ingen afværgetiltag.  

1.17 Mennesker, sundhed og samfund 

1.17.1 Eksisterende forhold 
Skagen Havn rummer virksomheder inden for en bred vifte af erhverv: Fiskeri, 
fiskeindustri, maritim service, turisme, lystbådeservice, restauranter mv. Hav-
nen og dens nære omgivelser er desuden udgangspunkt for rekreative akti-
viteter såsom sejlads, badning, gåture, restaurantbesøg (inden- og udendørs) 
lystfiskeri og naturobservationer (fugle mv.). I 2012 registreredes 1.100.000 
turismerelaterede overnatninger i Skagen. Hovedparten af turisterne formodes 
at besøge og benytte havnen i større eller mindre grad i løbet af opholdet.  

1.17.2 Effektvurdering og afværgeforanstaltninger 
Havneudvidelsen forventes i anlægsfasen primært at påvirke de besøgende på 
havnen med øget trafik (dog primært fra søsiden) samt i form af restriktioner i 
færdslen på eksisterernde nordlige ydermole som p.t. besøges af lystfiskere, 
fuglekiggere og folk på gåtur på havnen. Molen kan ikke besøges i anlægsfasen. 
I driftsfasen påregnes det at der vil blive stiadgang for gående og lystfiskere på 
den sydlige del af det nye havneareal. 

Anlægsarbejdernes lokalisering betyder, at der ikke forventes gener herfra i tu-
risme-centret omkring Bindesbøllhusene. De eksisterende virksomheder forven-
tes heller ikke væsentligt påvirkede grundet lokaliseringen ud mod havsiden.  

Resultaterne af modelkørslerne af sedimentspredning under uddybningsarbej-
der viser at sedimentet under uddybning i havnebassinerne ikke vil spredes 
udenfor havnen. Under uddybning af indsejlingen udenfor havnen kan der spre-
des sediment til Sønderstrand. Koncentrationerne vil være lave og sedimentfa-
nerne i vil i de fleste tilfælde ikke være synlige. Det kan dog ikke helt udelukkes 
at der en sjælden gang kan forekomme synlige faner. 
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I driftsfasen forventes det at de inderste dele af Sønderstrand bliver op til 20 m 
bredere i løbet af de første 1-2 år af driften af udvidelsen, hvorefter den vil væ-
re uændret. Badestranden her vil således ikke påvirkes væsentligt. Derudover 
forventes øget skibs- og biltrafik som følge af aktiviteterne på det nye havneom-
råde.  

Det forventes ikke at der vil være nogen nævneværdige konsekvenser for ind-
tjening i havnens fiskeri, industri og serviceerhverv m.v. som følge af havneud-
videlsen konsekvenser for miljøet i øvrigt.  

Det er vurderet at havneudvidelsen vil udgøre en ubetydelig miljørisiko i an-
lægsfasen og en Lille miljørisiko i driftsfasen 
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2 Indledning 
Denne VVM-redegørelse og miljørapport indeholder en beskrivelse og vurdering 
af de miljømæssige konsekvenser ved Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn. VVM 
redegørelsen består af to bind: 

› Bind 1: Hovedrapport. VVM-redegørelse og Miljøvurdering af plangrundla-
get og Natura 2000 væsentlighedsvurdering for Etape 3 udvidelsen af Ska-
gen Havn (Dette bind). 

› Bind 2: Bilagsbind, der indeholder diverse bilag til hovedrapporten. 

2.1 Baggrund og formål med havneudvidelsen 
Skagen Havn er en kommunal selvstyrehavn. Frederikshavn Kommune ejer 
havnen, der overordnet ledes af en havnebestyrelse. Den daglige ledelse vare-
tages af en havnedirektør. 

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

Ifølge Skagen Havn strategi for 2020 skal havnen være Nordeuropas førende 
fiskerihavn og muliggøre udvidelser af havnens virksomheder indenfor fiskeri, 
fiskeindustri, maritim service og værftsindustri. Desuden er det ambitionen, at 
havnen frem mod 2030 skal tiltrække nye kunder og forretningsområder. 

Over de senere år er Skagen Havn blevet udvidet med følgende to etaper:  

› Etape 1 udvidelsen i 2007 omfattede etablering af ca. 11 ha bagland ved 
sandopfyldning afgrænset med en stenkastning beliggende syd for havnens 
ydermoler og vest for havnens indsejling (Se Figur 2-1).  

› Etape 2 udvidelsen i 2015 var en videreudbygning af Etape 1 med etable-
ring et nyt havneafsnit (Yderbassin) og en ny indsejling til havnen. Projek-
tet omfattede ca. 580 m. kajanlæg, 1.100 m ny Sydmole og 145 m ny 
Nordmole (Se Figur 2-1). 
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Disse havneudvidelser og de opfyldte landarealer er stort set udnyttet eller re-
serveret i dag. På grund af fortsat stor efterspørgsel ikke mindst blandt eksiste-
rende kerneaktører på havnen, er der behov for at udvide kaj- og landarealer 
med Etape 3 i den østlige del af havnen (Figur 2-1). 

Under arbejdet med udarbejdelsen af havnens Strategi 2020 udtrykte særligt 
fiskeindustrien og fiskerirelaterede virksomheder et stort behov for yderligere 
kajanlæg og landareal. Det primære formål med den nye havneudvidelse er, at 
imødekomme den efterspørgsel af nye arealer disse og andre maritime virksom-
heder har udtrykt herunder arealer til etablering af: 

› Fiskeindustri 

› Haller til oplagring af pelagiske fisk 

› Haller til oplagring af fiskegrej 

› Rederikontor(er) 

› Pakkefaciliteter for fiskemel og fiskeolie 

› Tankanlæg til fiskeolie 

› Lastning/losning af containere 

› Anlæg til rensning af gastankere. I første omgang forventes der etableret et 
mobilt anlæg. 

› Olieterminal 

› LNG (Liquified Natural Gas) anlæg 
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Figur 2-1 Etapevis udvidelse af Skagen Havn.  

2.2 Planforhold, myndigheder og bygherre 
Havneudvidelsen er et VVM-pligtigt anlæg. Det vil sige, at der skal udarbejdes 
en Vurdering af Virkningerne på Miljøet i en VVM-redegørelse. Da projektet blev 
anmeldt i marts 2016 var det omfattet af § 2 i Bekendtgørelse nr. 579 af 
29/05/2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på 
søterritoriet dvs. "Søhandelshavne og anløbsbroer til lastning og losning, der er 
forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer) og 
som kan anløbes af fartøjer på over 1.350 tons". Denne VVM redegørelse og mil-
jørapport er derfor udarbejdet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. 

Projektet er også omfattet af den nye bekendtgørelse nr. 450 af 08/05/2017 
(Bekendtgørelsens § 4 pkt. 1). 

Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens1 bilag 1, pkt. 8b: Større 
landanlæg, der kan besejles og anløbes af skibe på over 1.350 tons og pkt. 40.: 
" Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt 
en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdi-
er, der er fastsat i dette bilag".  

Desuden skal der gennemføres en Natura 2000 væsentlighedsvurdering jf. BEK 
nr. 926 af 27/06/2016 for at vurdere om de nærmest liggende Natura 2000-
områder vil blive påvirket væsentligt af havneudvidelsen. Det drejer sig om Na-

                                                
1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning BEK. 957 af 27.06.2016 
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tura 2000 områderne nr. 1 "Skagens Gren og Skagerrak", og nr. 2 " Råbjerg 
Mile og Hulsig Hede". 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er planmyndighed for de dele af projektet, der 
ligger på søterritoriet. 

Frederikshavn Kommune er planmyndighed for landanlæg og skal udarbejde en 
lokalplan og et kommuneplantillæg for Etape 3 udvidelsen. Desuden skal kom-
munen gennemføre en miljøvurdering af lokalplansforslag og kommuneplantil-
læg iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter. 

Der er stor grad af overlap i kravene til indholdet i en VVM-redegørelse for selve 
havneudvidelsen og i kravene til indholdet i miljøvurdering af forslagene til 
kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelsen. 

Derfor har Frederikshavn Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beslut-
tet at gennemføre de administrative processer parallelt og rapportere resultater-
ne i en samlet rapport, der opfylder kravene til en VVM-redegørelse og kravene 
til en miljøvurdering af lokalplansforslag og kommuneplantillæg. 

Skagen Havn, der er bygherre for udvidelsen af havnen, har VVM-anmeldt pro-
jektet og har ladet VVM redegørelsen udarbejde. 

2.3 Proces 
I marts 2016 blev der fremsendt en VVM-anmeldelse af projektet til Frederiks-
havn Kommune og den daværende Trafik- og Byggestyrelse (nuværende Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelse) der er planmyndighed for hhv. anlæggene på land og 
for anlæg på søterritoriet. 

I forbindelse med udarbejdelse af VVM og kommuneplantillæg skal der gennem-
føres to offentlige høringer: 

› Første offentlighedsfase 

› Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg og miljørapport 

Første offentlighedsfase, debatfasen blev gennemført i perioden 2. august – 5. 
oktober 2016.  Her fik alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre 
myndigheder mulighed for at komme med forslag og ideer til indholdet i miljø-
rapporten. De indkomne forslag og ideer er indarbejdet i miljørapporten i det 
omfang, de af Frederikshavn Kommune er vurderet relevante for miljøvurderin-
gen. 

Som led i fastlæggelsen af, hvor omfattende og detaljerede oplysninger der skal 
indgå i miljøvurderingen og af forslaget til kommuneplantillæg, er der udarbej-
det en scopingrapport, som har været til høring hos relevante myndigheder og 
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interesseorganisationer, hvis områder kan blive berørt af projektet. Følgende 
myndigheder og interessenter er hørt: 

› Søfartsstyrelsen 

› Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (Svana) 

› Miljøstyrelsen 

› NaturErhvervstyrelsen 

› Kystdirektoratet 

› Nordjyllands Kystmuseum 

› Danmarks Naturfredningsforening 

› Dansk Ornitologisk Forening 

› Fritidshusejernes Landsforening 

› Friluftsrådet 

Scoping-rapporten for VVM redegørelse, miljørapport og Natura- 2000- væsent-
lighedsvurdering blev der fremsendt til myndighederne i august 2016 og blev 
godkendt i oktober 2016. 

Efterfølgende er projektet blevet revideret som følge af nye krav fra potentielle 
nye brugere af havnen og nuværende kerneaktører i havnen. Revisionen er bl.a. 
foranlediget af:  

› At der er opstået et behov for, at den nye kaj i Østhavnen skal kunne anlø-
bes af større skibe med deraf følgende krav om bedre besejlingsforhold og 
øgede vanddybder 

› At der er øget efterspørgsel på bagarealer i havneudvidelsen 

Herudover ønsker havnen at forbedre anvendelsen af den udførte etape 2 udvi-
delse og reducere bølgeuroen som følge af udvidelsen ved at uddybe havne- og 
svajebassinet samt indsejlingen uden for havnen. 

På et møde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Frederikshavn kommune, 
Skagen Havn og COWI d. 18 maj 2017 blev det reviderede projekt præsenteret 
og mulige ændringer i metoder og omfang af konsekvensvurderingerne i relati-
on til det oprindelige projekt diskuteret. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bad på 
denne baggrund om, at scoping-rapporten blev opdateret. Den opdaterede sco-
ping-rapport blev dernæst sendt i høring hos myndighederne i perioden 29. maj 
– 1. juli. 
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Der skal gennemføres en offentlig høring af forslaget til kommuneplantillæg med 
tilhørende miljørapport, hvor borgerne igen får mulighed for at fremkomme med 
bemærkninger til projektet. 

Efter den offentlige høring vil Frederikshavn Kommune afgøre, om kommune-
plantillægget skal vedtages, og om der skal meddeles VVM-tilladelse. Miljørap-
porten samt resultaterne af den offentlige høring vil indgå i kommunens beslut-
nings grundlag. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgør ligeledes, om der kan gives tilladelse til 
udvidelsen. 

Frederikshavn Kommunes afgørelse vedrørende kommuneplantillæg og VVM-
tilladelse skal offentliggøres med klagefrist. Klagefristen er fire uger. 
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3 Projektbeskrivelse 
Skagen Havn har overvejet to alternative udformninger af Etape 3 havneudvi-
delsen. Alternativ 1 (hovedalternativet) beskrives i det følgende. Alternativ 2 
beskrives i kapitel 4.  

3.1 Omfang. Hovedalternativet 
Hovealternativet (Alternativ 1) for Etape 3-udvidelsen af Skagen Havn omfatter 
(Figur 3-1): 

› Etablering af ca. 19 ha landareal ved opfyldning uden for den eksisterende 
havn beliggende nordøst for den nuværende indsejling og sydøst for den 
eksisterende Nordmole.  

› Etablering af ca. 950 m kajanlæg. 

› Fjernelse af den eksisterende nordlige ydermole og Nordmolen fra etape 2 
udvidelsen. 

› Etablering af nye stenkastninger omkring det opfyldte område. De nye 
stenkastninger vil i videst muligt omfang blive etableret ved genanvendelse 
af stenmaterialer fra den eksisterende nordlige ydermole, som suppleres 
med sten fra bl.a. stenbrud i Sverige og/eller Norge. 

› Etablering af nyt vertikalt molehoved. 

› Den nye havnemunding udføres med en bredde på 200 m. 

› Den eksisterende Sydmole fra etape-2-udvidelsen forlænges med ca. 475 m 
for at skabe bedre bølgedæmpning når den eksisterende nordlige ydermole 
fjernes. 

› Bassin foran den nye kaj i Østhavnen og i det gl. Ydre forhavnsbassin uddy-
bes til 10 m vanddybde. 

› Bassin foran den nye kaj i Yderbassin uddybes til 13 m vanddybde. 
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› Havne- og svajebassin (Yderbassin), der blev etableret i etape 2 udvidelsen 
uddybes til henholdsvis 13 og 14 m vanddybde. 

› Indsejlingen (uden for havnen) uddybes til 16 m. 

Vejadgang til havneudvidelsen foregår via Coasterkajen i den eksisterende 
havns nordøstlige hjørne. Herudover vil der blive etableret en 8 m bred ad-
gangsvej og en 2 m bred sti, som anlægges langs den nye stenkastning. 

   

Figur 3-1 Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn. Alternativ1. Hovedalternativ (COWI 
2017). Uddybningsarbejderne er vist med forskellige nuancer af blå farve. 

3.2 Opfyldning 
Det nye havneareal opfyldes til kote +2,5 m. 

Det påregnes, at materialer fra de uddybningsarbejder der skal gennemføres 
som led i projektet (se nedenfor) genanvendes til opfyldning af havnearealet (se 
nedenfor). Det er vurderet, at der vil være tilstrækkeligt med egnet uddyb-
ningsmateriale til opfyldningen således, at der ikke vil være behov for udefra 
kommende opfyldningsmaterialer. 

3.3 Kajanlæg 
Der etableres sammenlagt ca. 950 m kajanlæg, fordelt på: 

› 130 m kaj i forlængelse af Coasterkaj (Kaj 7) i Østbassin 2. 

› 620 m kaj parallelt med den eksisterende nordlige ydermole i Østhavnen 
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› 200 m kaj ud mod Yderbassin  

Kajanlæg udformes som forankret stålspuns med ét ankerniveau. Forankringen 
sker til betonankerplader beliggende 18-25 m bag væggen. 

Kajindfatningen afsluttes med en slapt armeret kajmur i beton med overside i 
kote + 2,6 m svarende til 0,1 m over kajgadeniveau og med underside i kote 0 
m. 

Kajanlæg udrustes med 50 eller 75 t pullerter pr. 15 m. På kajmuren ophænges 
dumper/havnekrandæk som affendring. Der etableres redningsstiger pr. 45 m. 

Principsnit af kajanlægget i Østhavnen er illustreret i Figur 3-2. 

Fremtidig bassinbund
- 10,5

Indpumpet sandfyld

JBT ankerplade

Ankerbolt

Ny betonstensbelægningNy kajmur

Ca. 1,5 m bundsikring i 
15 – 20 m bredde

2,6 2,5

Eksisterende havbund

0,0

 

Figur 3-2 Principsnit af kajanlæg. 

Kajanlægget i Yderbassin vil blive udformet på tilsvarende vis blot med fremtid-
dig bassinbund i kote -13,5 m.   

Kajanlæg designes efter aftale med Havnen med de samme forudsætninger an-
vendt for Krydstogskajens anlæg: 

› Jævnt fordelt overfladelast på kajgade 20 kN/m² 

› Støttebenstryk på 1.000 kN fra en mobilkran 

› Differensvandspejl på 0,5 m 

› 75 t pullertlast  

Kajindfatningen i Østhavnen og Yderbassin i nuværende projektfase er designet 
for en fremtidig vanddybde på henholdsvis 10,5 m i Østhavnen og 13,5 m i 
Yderbassin med et 15-20 m bredt bundsikringslag af sten. 

Den eksisterende nordlige ydermole inkl. vinkelpier fjernes for at opnå større 
indsejlingsbredde til Østbassin 1 og 2 samt til den nye kaj.  
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Den eksisterende Coasterkaj er beliggende i ca. kote +1,5 m, mens kajgaden for 
den nye Etape 3 udvidelse er beliggende i kote +2,5 m. Denne niveauforskel 
udlignes over en ca. 20 m strækning med 50 promilles fald efter samme princip 
som ved overgangen mellem Kaj 9 og Kaj 10 ved Etape 2 udvidelsen. 

3.4 Kajgade, vejanlæg og byggemodning 
Kajgade udføres med en bredde på henholdsvis 20 m i Østhavnen og 30 m i 
Yderbassin med en betonstensbelægning svarende til den udførte belægning på 
Krydstogtskajen med en opbygning bestående af 90 mm Unicoloc sten og 450 
mm cementstabiliserede granitskærver. Belægning designes så en reachstacker 
af typen Linde C4531 TL/4 kan servicere kajen.  

Der vil ligeledes blive udført en 8 m bred adgangsvej langs den nye stenkast-
ning. Adgangsvejen opbygges med asfaltbelægning på udlagt bundsikrings- og 
stabilgruslag. Langs adgangsvejen udlægges en 2 m bred sti med offentlig ad-
gang der skaber forbindelse mellem Strandpromenaden og det nye vertikale mo-
lehoved.   

Der er på nuværende projektstade ikke taget stilling til installationer for kajga-
debelysning, modtageanlæg for spildevand fra skibe samt el- og vandforsyning 
til skibe. 

3.5 Stenkastning, mole og molehoved 

3.5.1 Stenkastning 
De nye stenkastninger og forlængelsen af Sydmolen vil i videst muligt omfang 
etableres ved genanvendelse af stenmaterialer fra den eksisterende Nordmole, 
som suppleres med sten fra bl.a. stenbrud i Sverige og/eller Norge. 

Stenkastningen udføres efter samme princip som blev anvendt i forbindelse Eta-
pe 1 udvidelsen i 2006, men med splashzone og bølgeskærm bag stenkast-
ningens krone for at reducere overskyl på baglandet. Stenkastningens krone vil 
være i kote +4,0 til +4,5 m og splashzonen vil være ca. 5 m bred. Bag splash-
zonen placeres en uarmeret beton-bølgeskærm med en højde som er ca. 1 m 
over belægningsniveau, som vist på Figur 3-3. Stenkastningens tværsnit vil va-
riere med vanddybden og bølgeforholdene. 
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Figur 3-3 Principskitse for ny stenkastning. Vist for 11 m vanddybde.  

Den viste 8 m bredde adgangsvej udføres kun for alternativ 1 af Etape 3 udvi-
delse. 

3.6 Uddybning og landindvinding 
Figur 3-4viser beliggenheden af uddybningsområderne og resulterende vand-
dybder efter uddybning for Etape 3 udvidelsen. Uddybningsmængderne i de for-
skellige uddybningsområder fremgår af Tabel 3-1. 

Uddybningsarbejderne forudsættes at foregå med sandsuger med eget lastrum 
(Hopper Suction Dredger) med overløb hvorfra overskudsvand fra uddybningen 
ledes tilbage i havet. Det påregnes at anvende en sandsuger med en døgnka-
pacitet på ca. 10.000 m³. Med denne uddybningskapacitet vil uddybningen have 
en varighed på i alt ca. 240 døgn fordelt på de forskellige områder som vist i 
Tabel 3-1 (forudsat at der arbejdes i døgndrift). 

Ved yderligere indsættelse af et fartøj vil kapaciteten kunne forøges til ca. 
15.000 m³/døgn og med denne kapacitet vil uddybningen have en varighed på 
ca. 160 dage (Tabel 3-1). 

Som nævnt påregnes dette materiale genanvendt til opfyldning af det nye hav-
neareal. 

Genanvendelse af materialet kræver, at der opnås en nyttiggørelsestilladelse fra 
Miljøstyrelsen.  
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Figur 3-4 Uddybningsarbejder i forbindelse med Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn. 
Uddybningsarbejderne er vist med forskellige nuancer af blå farve, der an-
giver uddybningsdybden i m. 

Tabel 3-1 Uddybningsmængder og varigheden af uddybningerne ved kapaciteter på 
10.000 og 15.000 m³ pr. døgn (forudsat at der uddybes i døgndrift). 

Uddybnings-
område 

Uddybningsmængder 
(m3) 

Varighed af uddybnin-
gen med en kapacitet 
på 10.000 m³/døgn 

(døgn) 

Varighed af uddybnin-
gen med en kapacitet 
på 15.000 m³/døgn 

(døgn) 

A 400.000 40 27 

B 25.000 3 2 

C 200.000 20 13 

D 275.000 27 18 

E 1.500.000 150 100 

I alt 2.400.000 240 160 
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4 Alternativer 

4.1 Alternativ 2 
Der har også været overvejet et Alternativ 2 for Etape 3 udvidelsen af Skagen 
Havn. Dette alternativ omfatter (Figur 4-1).  

› Etablering af ca. 17,5 ha havneareal ved opfyldning uden for den eksiste-
rende havn beliggende nordøst for den nuværende indsejling og sydøst for 
den eksisterende Nordmole. 

› Etablering af ca. 730 m kajanlæg. 

› Delvis fjernelse af den eksisterende nordlige ydermole. 

› Nordmolen fra etape 2 udvidelsen forlænges og afsluttes med et vertikalt 
molehoved. 

› Den nye havnemunding udføres med 200 m bredde.  

› Etablering af nye stenkastninger omkring det opfyldte område. De nye 
stenkastninger og forlængelsen af Nordmolen vil i videst muligt omfang bli-
ve etableret ved genanvendelse af stenmaterialer fra den eksisterende 
Nordmole, som suppleres med sten fra bl.a. stenbrud i Sverige og/eller Nor-
ge. 

› Uddybning til kote -9 m foran de nye kajanlæg. 

Dette alternativ opfylder imidlertid ikke Skagen Havns behov for at kunne imø-
dekomme den store efterspørgsel efter bagarealer til etablering af nye virksom-
heder samt behovet for, at havnen skal kunne anløbes af større skibe med deraf 
følgende krav om bedre besejlingsforhold og øgede vanddybder 
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Figur 4-1 Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn. Alternativ 2 (COWI 2016) 

4.2 0-Alternativet 
0-alternativet beskriver den situation, hvor anlægget ikke etableres og Skagen 
Havn fortsætter i den nuværende udformning. 0-alternativet er anvendt som 
sammenligningsgrundlag ved vurdering af virkningerne på miljøet. 
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5 Principper og metoder for udarbejdelse 
af VVM redegørelse og miljørapport 

5.1 Principper og metoder for udarbejdelse af 
VVM redegørelse og miljørapport 

5.1.1 Overordnede principper og metoder 
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de overordnede principper og metoder, 
der er benyttet i udarbejdelsen af VVM redegørelse og miljørapport for Etape 3 
udvidelsen af Skagen Havn.  

Specifikke beskrivelser af omfang og metoder, der er benyttet til beskrivelse af 
de eksisterende forhold og metoder til vurdering af effekter af havneudvidelsen 
findes i afsnittene for de forskellige miljøemner. 

Formålet med VVM redegørelsen og miljøvurderingen er at: 

› Undersøge de mulige miljøpåvirkninger af en Etape 3 udvidelse for at kun-
ne give det bedst mulige grundlag for såvel en offentlig debat som for den 
endelige beslutning om projektet. 

› Sammenligne alternativer. 

› Beskrive mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kom-
pensere for eventuelle negative påvirkninger. 

Desuden er der som en del af VVM- redegørelsen gennemført en Natura 2000 
væsentlighedsvurdering jf. BEK nr. 408 af 01/05/2007 for at vurdere om de 
nærmest liggende Natura 2000-områder vil blive påvirket væsentligt af havne-
udvidelsen. Det drejer sig om Natura 2000 områderne nr. 1 "Skagens Gren og 
Skagerrak", og nr. 2 " Råbjerg Mile og Hulsig Hede". 

Natura 2000-væsentlighedsvurderingen omfatter vurdering af projektets effekter 
på de arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget i det berørte områ-



 

 

   
VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN  55 

http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport 
ver 4.0.docx 

de, dvs. de beskyttelses interesser, der er knyttet til Natura 2000-området. Det 
er vurderet, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og pro-
jekter vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt. 

5.1.2 Miljøemner og socioøkonomiske forhold, der er 
behandlet i VVM redegørelsen 

Baseret på kendskabet til den tekniske udformning og konstruktion af Etape 3 
udvidelsen og kendskabet til de eksisterende miljø- og socioøkonomiske forhold 
blev det i scoping fasen for projektet besluttet at VVM-redegørelsen skal omfatte 
vurdering af følgende emner: 

› Hydrografi- og kystmorfologi 

› Overfladevand og sediment 

› Marint plante-og dyreliv 

› Natura 2000 væsentlighedsvurdering 

› Landskab, kulturmiljø og visuelle forhold 

› Arkæologisk kulturarv 

› Luftkvalitet og klima 

› Støj og vibrationer 

› Trafikale forhold 

› Råstoffer og affald 

› Mennesker, sundhed og samfund 

5.1.3 Fokusområder 
Denne miljøvurdering fokuserer på direkte og indirekte effekter af etablering af 
det ny opfyldte bagland, kajer og mole. 

Der er således særligt fokus på anlæggets effekter på: 

› Hydrografi- og kystmorfologi i driftsfasen. 

› Overfladevand – og sediment i anlægs- og driftsfasen, herunder: 

› Spildevandsforholdene, herunder behov for udvidelse af rensekapacite-
ten på Skagen renseanlæg i relation til etablering af nye virksomheder 
på det nye havneareal og at udvidelsen er betinget af at udløbslednin-
gen fra Skagen renseanlæg samt udløbet fra FF Skagen flyttes. 
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› Effekter på vandkvalitet og badevandskvalitet af spredning af sediment 
der spildes under uddybningsarbejder og effekter af frigivelse og 
spredning af miljøfremmede stoffer fra sedimentet under uddybnings-
arbejder i anlægsfasen. Desuden undersøges sedimentets forurenings-
grad til vurdering af, om det opgravede sediment kan klappes, depone-
res eller genanvendes. 

› Effekter af miljøfremmede stoffer i regnvand, der afledes fra fremtidi-
ge befæstede arealer og som udledes til havnebassinet i driftsfasen 

› Marint- plante og dyreliv i anlægs- og driftsfasen, herunder: 

› Midlertidig tab af habitater i anlægsfasen, effekter af sedimentspild og 
sedimentspredning under uddybningsarbejder og effekter af støj- og 
forstyrrelser in anlægsfasen 

› Effekter af ændringer i lokale strømforhold som følge af tilstedeværel-
sen af det nye havne anlæg, tildækning af sandbundshabitat og etab-
lering af nye stenrevshabitater på ny mole og stensætninger i driftsfa-
sen 

› Landskab og visuelle forhold i driftsfasen 

› Nærliggende Natura 2000 – områder (Natura 2000 væsentlighedsvurde-
ring). Der er især fokuseret på eventuelle effekter på kystmorfologien i om-
råderne, effekter af sedimentspredning samt effekter på marsvin og andre 
bilag IV arter 

› Nærliggende natur beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 
(kystnære hede-, strandengs- og overdrevsarealer sydvest og nordøst for 
udvidelsen). Fredede og truede arter (Bilag IV arter, rødlistearter mv.) 

› Kulturmiljø og arkæologisk kulturarv i driftsfasen 

› Luftkvalitet og klima, støj og vibrationer, trafikale forhold og mennesker og 
sundhed i anlægsfasen  

Effekter af virksomheder, der etableres på det opfyldte bagland vil blive vurde-
ret på et overordnet niveau, idet der ikke på nuværende tidspunkt foreligger 
detaljerede informationer om kommende, konkrete projekter. Den overordnede 
vurdering gennemføres som led i miljøvurderingen af lokalplan forslag og kom-
muneplan-tillæg og for at kunne vurdere det samlede anlægsprojekts virkninger 
på miljøet. 

Det forventes, at det nye bagareal fortrinsvis vil blive udnyttet af fiskeindustrien 
og fiskerirelaterede virksomheder herunder: Haller til oplagring af pelagiske fisk, 
haller til oplagring af fiskegrej, pakkefaciliteter for fiskemel og fiskeolie og tank-
anlæg til fiskeolie. Desuden vil bagarealet muligvis blive anvendt til rederikon-
tor(er), anlæg til rensning af gastankere og LNG anlæg, anlæg til lastning og 
losning af containere og olieterminal. 
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Potentielle miljømæssige og socioøkonomiske effekter af sådanne virksomheder 
i den fremtidige driftssituation vil blive vurderet overordnet med fokus på støj, 
luftkvalitet, trafikale forhold og mennesker, sundhed og samfund. Der vil være 
tale om kvalitative vurderinger uden brug af støj-, luftkvalitets- og trafikmodel-
leringer, idet det ikke er muligt at kvantificere disse effekter, førend der forelig-
ger konkrete projekter. 

De virksomheder, som etableres på de nye havnearealer, skal separat søge 
myndighederne om nødvendige miljøgodkendelser til deres aktiviteter. Alle rele-
vante aktiviteter vil således blive miljøvurderet igen på baggrund af mere detal-
jerede oplysninger, end der foreligger på nuværende tidspunkt. 

5.1.4 Afgrænsning af undersøgelsesområde 
Undersøgelsesområdet for Etape 3 udvidelsen omfatter, det område, der er vist i 
Figur 5-1. Områdets størrelse og afgrænsning er fastlagt med udgangspunkt i 
tidligere erfaringer fra tilsvarende havneudvidelser i og uden for Skagen. 

 

Figur 5-1 Undersøgelsesområde for VVM af Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn. 
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5.2 Metode til vurdering af miljørisiko 
Miljørisikoen af de forskellige projektaktiviteter på det omgivende miljø og so-
cioøkonomiske forhold er evalueret kvalitativt ved hjælp af den metode, der be-
skrives i det følgende. 

5.2.1 Overordnet fremgangsmåde 
Miljørisikoen defineres ved denne metode som kombinationen af påvirknings-
graden af en aktivitet/hændelse og sandsynligheden for at en effekt faktisk op-
står.  

For hver af de vurderede projektaktiviteter og projekt hændelser vurderes miljø-
risikoen kvalitativt i følgende tre trin: 

› 1. trin. Vurdering af den miljømæssige eller socioøkonomiske påvirknings-
grad 

› 2. trin. Vurdering af sandsynligheden for at en påvirkning faktisk opstår 

› 3. trin. Vurdering af miljørisikoen ved at kombinere påvirkningsgrad og 
sandsynlighed 

5.2.2 Trin 1. Vurdering af påvirkningsgrad 
Kvalitativ vurdering of påvirkningsgraden af en aktivitet/hændelse omfatter to 
trin: 

› Først vurderes påvirkningens art, udbredelse, varighed og størrelse efter de 
kriterier der er opstillet i Tabel 5-1. 

› Dernæst bestemmes påvirkningsgraden efter de kriterier, der er opstillet i 
Tabel 5-2 
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Tabel 5-1 Kriterier for vurdering af påvirkningens art, udbredelse, varighed og stør-
relse 

Kriterie Beskrivelse af kriteriet 

Art Arten af miljøpåvirkningen 

Positiv Gavnlig miljø- eller socioøkonomisk ændring 

Negativ Skadelig miljø- eller socioøkonomisk ændring 

Udbredelse Det geografiske område, der forventes påvirket 

Lokal Påvirkningen er begrænset lokalt omkring Skagen Havn 

Regional Skagerrak og det nordlige Kattegat kan påvirkes 

National Alle danske farvande kan påvirkes 

International Hele Nordsø og/eller Østersøområdet kan påvirkes 

Varighed Forventet varighed af påvirkningen 

Kort tid Mindre end seks måneder 

Mellemlang tid Mellem seks måneder og fem år 

Lang tid Mere end fem år 

Størrelse Størrelse af effekten på miljømæssige og socioøkonomiske 
forhold 

Lille effekt Lille effekt på miljømæssige og socioøkonomiske forhold 

Moderat effekt Moderat effekt på miljømæssige og socioøkonomiske forhold 

Stor effekt Stor effekt på miljømæssige og socioøkonomiske forhold 
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Tabel 5-2 Kriterier for vurdering af påvirkningsgraden 

Påvirkningsgrad Kriterie for konsekvens i forhold til kriterierne for udbredelse, 
varighed og størrelse og konsekvens 

Positiv påvirkning Gavnlig miljø- eller socioøkonomisk ændring 

Ingen påvirkning Miljø- eller socioøkonomiske forhold påvirkes ikke 

Ubetydelig påvirkning Lille effekt, lokal udbredelse og kort varighed 

Mindre påvirkning 1) Lille effekt og enhver kombination af kriterier for udbredelse 
og varighed (undtagen lokal udbredelse og kort varighed samt 
lang varighed med national eller international udbredelse) eller 
2) Moderate effekt med lokal udbredelse og kort varighed 

Moderat påvirkning 1) Lille effekt med national eller international udbredelse og 
lang varighed eller  
 
2) Moderat effekt og enhver kombination af kriterier for udbre-
delse og varighed (undtagen lokal udredelse og kort varighed 
eller national udbredelse og lang varighed) eller 
 
3) Stor effekt med lokal udbredelse og kort varighed 

Stor påvirkning 1) Moderat effekt med national eller international udbredelse og 
lang varighed eller  
 
2) Stor effekt og enhver kombination af kriterier for udbredelse 
og varighed (undtagen lokal udbredelse og kort varighed) 

 

5.2.3 Trin 2. Vurdering af sandsynligheden for at en 
påvirkning vil forekomme 

Sandsynligheden for at en påvirkning opstår vurderes på baggrund af de krite-
rier, der er opstillet i Tabel 5-3. 

Tabel 5-3 Kriterier for vurdering af sandsynligheden for at en påvirkning vil fore-
komme. 

Sandsynlighed Beskrivelse 

Meget lidt sandsynligt Sandsynligheden for at der sker påvirkning er meget lav (<5% 
sandsynlighed) 

Lidt sandsynligt Sandsynligheden for at der sker påvirkning er lav (5-25% sand-
synlighed) 

Sandsynligt Det er sandsynligt at påvirkningen vil ske (25 – 75 % sandsyn-
lighed) 

Meget sandsynligt Påvirkningen vil næsten sikkert ske (75- 100 % sandsynlighed) 

Sikkert Påvirkningen vil med sikkerhed ske (100 % sandsynlighed) 
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5.2.4 Trin 3. Vurdering af miljørisiko 
For hver af de vurderede projektaktiviteter og projekt hændelser vurderes miljø-
risikoen ved at kombinere påvirkningsgrad og sandsynlighed efter den matrice 
der er vist i Tabel 5-4. 

Påvirkningsgraden vurderes dels i en situation uden afværgeforanstaltninger, 
dels i en situation hvor foreslåede afværgeforanstaltninger er på plads. 

Tabel 5-4 Matrice til kvalitativ vurdering af miljørisiko 

 Påvirkningsgrad 

Sandsynlighed Ubetydelig 
påvirkning 

Mindre 
påvirkning 

Moderat 
påvirkning 

Stor 
påvirkning 

Sikkert Ubetydelig  
miljørisiko 

Lille  
miljørisiko 

Stor  
miljørisiko 

Meget stor  
miljørisiko 

Meget sandsynligt Ubetydelig  
miljørisiko 

Lille  
miljørisiko 

Stor  
miljørisiko 

Meget stor  
miljørisiko 

Sandsynligt Ubetydelig  
miljørisiko 

Ubetydelig  
miljørisiko 

Lille  
miljørisiko 

Stor  
miljørisiko 

Lidt sandsynligt Ubetydelig  
miljørisiko 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Lille  
miljørisiko 

Lille  
miljørisiko 

Meget lidt sandsynligt Ubetydelig 
Miljørisiko 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Ubetydelig  
miljørisiko 

Lille  
miljørisiko 

 

5.3 Kumulative virkninger 
Som kumulative virkninger ses på planlagte projekter, som – sammen med en 
virkning fra Etape 3 udvidelsen – kan forstærke konsekvenserne på miljøet. 

5.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Ved væsentlige påvirkninger er det vurderet, om påvirkningerne kan undgås ved 
en projekttilpasning, mindskes ved en afværgeforanstaltninger, eller om der kan 
kompenseres for dem. 
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6 Planforhold og lovgrundlag 

6.1 Indledning 
Miljøvurderingen skal forholde sig til de gældende internationale, nationale, re-
gionale, kommunale og lokale planlægnings- og lovgivningsmæssige bindinger, 
Projektet blev anmeldt til Frederikshavn Kommune og den daværende Trafik-og 
Byggestyrelse (nuværende Trafik-, Bygge og Boligstyrelse) i marts 2016 før de 
nye regler om VVM trådte i kraft den 16 maj 2017. Projektet er derfor vurderet i 
relation til den lovgivning der var gældende da projektet blev anmeldt. I det føl-
gende oplistes kort det lov- og plan-grundlag, der er relevant for anlægs og 
driftsfasene af havneudvidelsesfaserne. I relevant omfang, findes en nærmere 
uddybning i nedenstående tabel.  

Lovområde og titel  
Dok. nr. m.v. 

Bemærkninger 

VVM bekendtgørelsen: Be-
kendtgørelse om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i med-
før af lov om planlægning 
Bek. nr.: 1440, 23.11.2016 
 
Vedrører projektets landdel. 

Der er VVM-pligt for projektets landdel. Projektets 
landdel – dvs. Landanlæg på havne - er opført på 
lovens Bilag 1, punkt 8.b. 
 
Projektets konsekvenser for miljøet skal dermed 
vurderes nærmere og beskrives i en detaljeret re-
degørelse i henhold til VVM reglernes bilag IV, før-
end der kan gives tilladelse til dets gennemførelse. 
 
Der gennemføres to obligatoriske høringer i løbet af 
VVM-processen: En offentlig indkaldelse af ideer og 
forslag til projektet (min. 2 uger) samt én efterføl-
gende offentlig høring af selve redegørelsen (min. 8 
uger). 
 
Der er, siden igangsættelsen af VVM-processen for 
denne opgave, vedtaget en lovbekendtgørelse, der 
samler miljøvurderingen af planer, programmer og 
projekter (LBK 448 af d. 184.05.2017 – vedrører 
landdelen af projektet): Dette projekt er dog omfat-
tet af den dagældende VVM-bekendtgørelses over-
gangsbestemmelser, idet VVM-processen blev 
igangsat før bek. 1440, 2017 trådte i kraft. 
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Lovområde og titel  
Dok. nr. m.v. 

Bemærkninger 

Bekendtgørelse om miljømæssig 
vurdering af visse anlæg og for-
anstaltninger på søterritoriet 
BEK nr. 579 af 29/05/2013 
 
Vedrører den del af projektet der 
er beliggende på søterritoriet.  
 

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projek-
tet før der kan meddeles tilladelse til det efter hav-
neloven omtalt nedenfor.  
 
Der er VVM-pligt for projektets del på søterritoriet: 
Myndighed er Kystdirektoratet (Nu: Trafik, bolig og 
byggestyrelsen). Havne og udvidelser heraf er om-
fattet af lovens § 2 stk. 1 og § 3. VVM processerne 
for land- og søterritoriedelen integreres og myndig-
hederne samarbejder om processens gennemførel-
se. 
 

Miljøvurdering af planer og pro-
grammer 
LBK nr. 1533 af 10/12/2015 

Miljøvurdering af plangrundlaget for havneudvidel-
sen. Denne lov er fejlagtigt registreret som historisk 
i Retsinfo.dk; men, jf. SVANAs hjemmeside, er den 
stadig gældende indtil d. 18. maj 2016, hvor den ny 
lov, der samler VVM og miljøvurdering af planer, 
træder i kraft. 
http://svana.dk/natur/planlaegning/miljoevurdering
-og-vvm/miljoevurdering-af-planer-og-
programmer/  
 
Miljøvurderingen er en integreret del af denne re-
degørelse. Det er normal praksis at sammenskrive 
VVM-redegørelsen og miljøvurderingen af det tilhø-
rende plangrundlag, når der er krav om udarbejdel-
se af begge dele og de kan udarbejdes sideløbende. 
 
Der er, siden igangsættelsen af VVM-processen for 
denne opgave, vedtaget en lovbekendtgørelse der 
samler miljøvurderingen af planer, programmer og 
projekter (LBK 448 af d. 184.05.2017 – vedrører 
landdelen af projektet): Dette projekt er dog omfat-
tet af den dagældende bekendtgørelses overgangs-
bestemmelser, idet VVM-processen blev igangsat 
før bek. 1440, 2017 trådte i kraft. 
 

Lov om havne, Lovbekendtgørelse 
457 af d. 23.05.2012. 

Inden der kan anlægges ny havn eller ske udvidelse 
af en eksisterende havn, skal der meddeles tilladel-
se hertil medfør af havneloven.  

Planloven: Lov om planlægning 
LBK 1529 af 23.11.2015 

Når et projekt ikke kan rummes indenfor den gæl-
dende, fysiske planlægning for et område, skal der 
udarbejdes et plangrundlag før det kan gennemfø-
res. Der laves derfor Kommuneplantillæg og lokal-
plan for havneudvidelsen i henhold til planlovens 
kapitel 4 hhv. 5. Miljøvurdering af disse er integre-
ret i denne miljørapport. 
 
Planloven gælder ikke på søterritoriet, så der skal 
altid udarbejdes ny planlægning når der indvindes 
nyt landareal. 

Naturbeskyttelsesloven 
BEK.: 934 af 27.06.2017 

En række områder omkring Skagen Havn er omfat-
tet af lovens generelle beskyttelse jf. lovens § 3. 
Tilstanden af disse områder må ikke ændres som 
følge af projektet.  
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Lovområde og titel  
Dok. nr. m.v. 

Bemærkninger 

 
Loven fastlægger også bygge- og beskyttelseslinjer 
omkring strandene og skoven nær havnen. 
 
I medfør af loven er der udlagt 4 fredede områder 
omkring havnen: Skagens Gren, Sønderstrand, Klit-
gården og Skagen gl. Plantage. 
 
Projektets konsekvenser for den beskyttede natur 
på land er nærmere beskrevet i kapitel 12. 

Museumsloven med tilhørende 
bekendtgørelser 
BEK 358, 08.04.2014 
 

Omfatter regler for marinarkæologiske 
(for)undersøgelser, beskyttede sten og jorddiger, 
bygningsfredninger m.v. 
 
Marinarkæologiske undersøgelser er nærmere om-
talt i kapitel 14. 

Habitatbekendtgørelsen: Be-
kendtgørelse om udpegning og 
administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter 
BEK 926 af 27.06.2016 
 

Bekendtgørelsen fastsætter bindende regler for ad-
ministration af de internationale naturbeskyttelses-
områder: Natura 2000 områderne. Omkring Skagen 
Havn findes følgende områder: Skagens Gren og 
Skagerak (Habitatområde); Råbjerg Mile og Hulsig 
Hede (Habitatområde og fuglebeskyttelsesområde). 
 
Habitatbekendtgørelsen omfatter tillige regler for 
beskyttelsen af de såkaldte bilag IV arter, som er 
strengt beskyttede arter i henhold til EU's Habitatdi-
rektiv (Bekendtgørelsens bilag 11). 
 
I henhold til dette regelsæt, er der udarbejdet en 
væsentlighedsvurdering samt en vurdering af effek-
ter på bilag VI arter. Resultatet heraf fremgår af ka-
pitel 11. 

Miljøbeskyttelsesloven 
LBK 966 af d. 23.06.2017 
 

Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgø-
relser omfatter regler for støj, luftemissioner, affald, 
spildevand mv. 
 
Luftforhold er behandlet nærmere i kapitel 16, støj-
forhold er behandlet nærmere i kapitel 17 og affald 
og råstoffer er behandlet nærmere i kapitel 18. 

De statslige vandområdeplaner 
Vandområdeplan 2015-21 for 
Vandområdedistrikt Jylland og 
Fyn 

Vandområdeplanen beskrive planerne for vandom-
rådernes tilstand i den nævnte planperiode. Vand-
områderne omfatter vandløb, søer, kystvand og 
grundvand. De konkrete mål og indsatser til at nå 
dem er fastsat i bekendtgørelser. Et projekt må ikke 
være til hinder for, at målene kan opnås dvs. at den 
hertil knyttede tilstand opnås og opretholdes.  
Projektets konsekvenser for vandområderne er be-
skrevet nærmere i kapitel 8, 9 og 10. 

De statslige Natura 2000 planer 
Natura 2000 planer for de Na-
tura 2000 områder der er om-
talt ovenfor under Habitatbe-
kendtgørelsen 

Planerne fastsætter mål og indsatser for Natura 
2000 områderne. Projekter må ikke være til hinder 
for, at målene kan nås og måltilstanden kan opret-
holdes. 
 
Planerne er nærmere omtalt i kapitel 11. 
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Lovområde og titel  
Dok. nr. m.v. 

Bemærkninger 

Kystnærhedszonen 
Planlovens Kapitel 2a 

Kystnærhedszonen omfatter et bælte indenfor ca. 3 
km fra kysten, hvilket betyder, at hele den del af 
Frederikshavn Kommune der ligger nord for Ålbæk 
ligger inden for kystnærhedszonen. I zonen gælder, 
at hvis det er nødvendigt at planlægge for ny byzo-
ne og bebyggelse nær kysten, skal kommunen sør-
ge for, at det påvirker kysten og kystlandskabet 
mindst muligt og begrunde anvendelsen. Kommu-
nerne skal også sørge for, at kysterne så vidt muligt 
er tilgængelige for offentligheden. Hvis en lokalplan 
eller kommuneplan ikke lever op til reglerne, kan 
Naturstyrelsen gøre indsigelse mod lokalplanen. I 
henhold til lovens § 5b stk. 2, er trafikhavne undta-
get fra reglerne. 

Kommunale sektorplaner 
Spildevandsplan 2012-2016, 
Frederikshavn Kommune 
 
Vandforsyningsplan 2009-
2019 for Frederikshavn Kom-
mune 

Spildevandsplanen fastlægger hvordan regn-
vand/overfladevand og spildevand fra et givet om-
råde skal afledes. Planen dækker også havneområ-
derne. Spildevandsplanen skal være i overens-
stemmelse med den overordnede statslige planlæg-
ning – dvs. Vandområdeplanerne og Natura 2000 
planerne.  
 
Vandforsyningsplanen fastlægger hvordan vandfor-
syningen i kommunen skal tilrettelægges og hvorfra 
et givet område forsynes.  

 

 

6.2 International lovgivning og konventioner 

6.2.1 Natura 2000- områder 
Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særlig værdifuld natur. Natura 
2000-områder er samlebetegnelsen for habitatområder og fuglebeskyttelsesom-
råder. Direktiverne er i Danmark implementeret gennem Naturbeskyttelseslo-
vens § 71 samt udmøntet detaljeret i Habitatbekendtgørelsen. Herudover om-
fatter de internationale beskyttelsesområder også Ramsarområderne, der i 
Danmark er sammenfaldende med nogle af fuglebeskyttelsesområderne. Be-
skyttelsesområderne er udpegede for at beskytte særlige naturtyper eller arter. 
Disse naturtyper og arter udgør således udpegningsgrundlaget for det pågæl-
dende område. Beskyttelsen af disse områder skal sikre eller genoprette en 
gunstig bevaringsstatus for disse naturtyper og arter. 

Habitatområder er udpeget med henblik på beskyttelse af bestemte naturtyper 
og arter. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvilket betyder et na-
tionalt særligt ansvar for beskyttelsen.  
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Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på grundlag af EU's fuglebeskyttelses-
direktiv fra 19792.  Formålet med fuglebeskyttelsesområderne er at opretholde 
og sikre levesteder, der er blevet forringet eller er direkte truede. Områderne er 
udpeget til beskyttelse af bestemte fuglearter, der enten er sjældne, truede eller 
følsomme over for ændringer af levesteder. I Danmark gælder dette især fugle 
der overvintrer eller raster under træk.  

Ramsar-konventionen er en international aftale, hvor formålet er at beskytte 
vådområder af international betydning, som levesteder for et betydeligt antal 
migrerende vandfugle. Det er dermed ikke et EU-direktiv. I Danmark er 27 om-
råder udpeget som Ramsarområder, hvoraf de fleste ligger i de lavvandede dele 
af landets farvande. Ramsarområder overlapper med fuglebeskyttelsesområder 
og i nogle tilfælde også habitatområder. 

Den planlagte havneudvidelse ved Skagen havn er i nærheden af to naturom-
råder; Natura 2000-område nr. 1 "Skagens Gren og Skagerrak" (ca. 1 km nord-
øst for havnen), og Natura 2000-område nr. 2 " Råbjerg Mile og Hulsig Hede" 
(ca. 4 km sydvest for havnen).  

Det nærmeste Ramsar område er Ramsar område nr. 8 Hirsholmene som ligger 
ca. 23 km syd for Skagen.  

Natura 2000 væsentlighedsvurdering er udført jf. BEK nr. 926 af 27/06/20163 
for at vurdere om de nærmest liggende Natura 2000-områder vil blive påvirket 
væsentligt af havneudvidelsen. Natura 2000-områderne er nærmere beskrevet i 
kapitel 12, der indeholder en Natura 2000 konsekvensvurdering af projektets 
potentielle påvirkning af de beskyttede områderne. Beliggenheden af Natura 
2000-områderne er vist på Figur 12-1.  

Hvis væsentlighedsvurderingen viser, at det ikke kan udelukkes, at et projekt 
kan påvirke et Natura 2000-område (positivt eller negativt), skal der foretages 
en konsekvensvurdering af projektets påvirkning af det pågældende naturom-
råde. 

6.2.2 Bilag IV arter 
Habitatdirektivets artikel 12 pålægger medlemsstaterne at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige ud-
bredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV. En række af disse 
dyrearter forekommer i Danmark. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod be-
skadigelse eller ødelæggelse af arternes yngle- eller rasteområder. Det skal der-
for vurderes, om bilag IV-arterne bliver påvirket af anlægget og, om der kan op-
retholdes en gunstig bevaringsstatus for arterne. 

                                                
2 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm 
3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Forekomst af disse arter og effektvurderinger er beskrevet i kapitel 11 (Bilag IV 
arter på land) og kapitel 12 (marine Bilag IV arter, dvs. marsvin). 

6.3 Fredninger 
Arealfredninger er beskyttet jfr. Naturbeskyttelsesloven LBK nr. 1217 af 
28/09/2016. 

Havnen grænser op til to fredede arealer mod nordøst: "Skagen Sønderstrand" 
og "Skagen Gren og omliggende vande". Umiddelbart sydvest for havnen ligger 
desuden det fredede område "Damstederne".  

"Skagen Sønderstrand" ligger på et smalt areal bag havnen langs Østre Strand-
vej mod nord og omfatter §3 naturtyperne hede og overdrev. 

Områderne er vist og omtalt i kapitel 11.  

6.4 Regional udvikling 
Region Nordjylland har udarbejdet en regional vækst- og udviklingsstrategi: 
"Mulighedernes Nordjylland: Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018"4. 
Planen skal fungere som strategisk ramme for anvendelse af bl.a. EU's struktur-
fondsmidler og regionale udviklingsmidler til erhvervsudvikling. Med planen øn-
sker Regionen at fremme skabelsen af et stærkt Nordjylland præget af udvikling 
og vækst. 

Region Nordjyllands (2012) plan: "Nordjyllands Havne. Deres betydning og po-
tentiale"5 sætter fokus på hvordan de store Nordjyske erhvervshavne kan med-
virke til at skabe øget regional vækst. Skagen er landets største havn for fiske-
landinger, specialiseret i pelagisk fisk og har en stor del af udenlandske landin-
ger.  

6.5 Kommune- og lokalplaner 
Det planlagte projekt er omfattet af planlovens bestemmelser for så vidt angår 
arealer på land. I det følgende beskrives de gældende relevante bestemmelser 
for eksisterende kommuneplan og lokalplaner. 

                                                
4 
http://www,rn.dk/~/media/Rn_dk/Regional%20Udvikling/Regional/REVUS/Regio
n Nordjylland_REVUS_2015_2018.ashx 
5 
http://www,rn.dk/~/media/Rn_dk/Regional%20Udvikling/Regional%20Udvikling
%20sektion/Trafik%20og%20 infrastruk-
tur/NordjyllandsHavneSamlerapport.ashx 
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En del af projektområdet er i dag søterritorium og derfor ikke omfattet af eksi-
sterende kommuneplan og lokalplaner.   

Den gældende kommuneplan "Kommuneplan 2015 og Klimatilpasningsplan for 
Frederikshavn Kommune". Kommuneplanen beskriver de overordnede mål for 
udvikling og arealanvendelse I kommunen og fastlægger desuden rammerne for 
lokalplanlægningen. De tilgrænsende landområder, som inddrages i havneudvi-
delsen, er udpeget som rammeområde for Erhvervsområde SKA.H.01.10 Notka-
jen. Den østlige del af havnen området er omfattet af Lokalplan SKA.183-E 
Egentligt erhverv på Skagen Østhavn6 dækker den østlige den af havene, men 
ikke molen.  

Som grundlag for at realisere projektet, udarbejder Frederikshavn Kommune en 
lokalplan og et kommuneplantillæg for Etape 3 havneudvidelsen. I den forbin-
delse fastlægges de nærmere anvendelses- og udnyttelsesbestemmelser for ud-
videlsesområdet. 

Skagen Havn er i Kommuneplan 2015 for Frederikshavn Kommune udpeget som 
højt prioriteret erhvervshavn. Udvidelsesarealet for Etape 3 er i dag delvist om-
fattet af kommuneplanramme SKA.H.01.09, hvor der kan etableres virksomhe-
der inden for virksomhedsklasse 4-7, som skal kunne anvendes til f.eks.: 

› Industri- og større værkstedsvirksomhed 

› Handels- og lagervirksomhed 

› Transport- og speditionsvirksomhed med tilknytning til havnen samt admi-
nistration i tilknytning hertil 

› Etablering af moler. 

I kommuneplanen er der udpeget værdifulde kulturmiljøer jfr. Planloven: § 11a, 
15. Skagen Havn ligger inden for det værdifulde kulturmiljø Skagen, beskrevet 
som fiskerleje, købstad, stationsby, fiskerihavn, fyranlæg og sandflugt. Kultur 
miljøer skal værnes om for at sikre kulturarven som vigtigt potentiale for at til-
trække turisme og bosætning. De udpegede værdifulde kulturmiljøer skal søges 
synliggjort med henblik på at omsætte værdierne som et aktiv for udviklingen i 
Frederikshavn kommune. Initiativer, hvor de værdifulde kulturmiljøer danner 
ramme for oplevelsesaktiviteter, skal fremmes. Kulturarven og de værdifulde 
kulturmiljøer er ikke kun knyttet til den faste kulturarv som bygninger m.v., 
men også til det liv, de aktiviteter og de traditioner, der knytter sig hertil. Udvi-
delsen af Skagen berører ikke direkte de værdifulde kulturmiljøer.  

Særligt værdifulde landskaber er udpeget i Kommuneplanen j.fr. Planloven: § 
11a, 16.Landskaber udpeges for at bevare særegne og egnskarakteristiske land-
skabstræk og skal bidrage til at give borgere og gæster unikke naturoplevelser. 

                                                
6 Skagen Kommune (2002).http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20 1080700 
APPROVED 1208777969878.pdf 
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Skagen havn er en del af det bevaringsværdige landskab. De særligt værdifulde 
landskaber skal så vidt muligt friholdes for anvendelse til formål, der kan påvirke 
oplevelsen af landskabet, f.eks. større byggeri samt større veje og tekniske an-
læg. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensynta-
gen til landskabet. Der bør vises tilbageholdenhed med at udviske egnskarakte-
ristiske træk i landskaberne. De landskabelige interesser behandles nærmere i 
kapitel 13.  

6.6 Spildevandsplan 
Etape 3 området, er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan, 
hvorfor det vil være en forudsætning, at der udarbejdes et tillæg til spildevands-
planen. 

6.7 Vandområdeplaner  
EU vandrammedirektivet sætter mål for at overfladevand og grundvand skal op-
nå "god tilstand" indenfor planperioden. EU's vandrammedirektivet er imple-
menteret i miljømålsloven (LBK nr. 119 af 26/01/2017). 

Vandområdeplanerne sætter bindende mål for økologisk tilstand og udgør en del 
af grundlaget for miljøvurderingen og VVM-redegørelsen for havneudvidelsen.  

Den gældende vandområdeplan er "Vandområdeplan 2015-2021 for vandområ-
dedistrikt Jylland og Fyn" fastsætter bindende mål for den økologiske tilstand af 
overfladevand og grundvand i Hovedoplandet 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak. 

6.8 Naturplaner 
For hvert Natura 2000-område foreligger der en statslig udarbejdet naturplan 
samt handleplan, De statslige naturplaner implementerer EU-habitatdirektivet og 
EU-fugledirektivet samt bestemmelser i Ramsar-konventionen i dansk miljøfor-
valtning. Naturplaner og basisanalyser for hvert Natura 2000-område beskriver 
områdets udpegningsgrundlag samt potentielle trusler. Hver plan indeholder en 
langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats, der skal gennemfø-
res i planperioden for at opnå gunstig tilstand. Planerne har til formål at sikre at 
staten, kommunerne og lodsejerne beskytter de sårbare, truede og sjældne ar-
ter og naturtyper.  

De relevante naturplaner for de nærmeste beliggende Natura 2000-område er: 

› Naturstyrelsen (2016a). Natura 2000-plan 2016-2021. Skagens Gren og 
Skagerrak. Natura 2000-område nr.1. Habitatområde nr.1.  

› Naturstyrelsen (2016b). Natura 2000-plan 2016-2021 for Råbjerg Mile og 
Hulsig Hede. Natura 2000-område nr.2, Habitatområde H2. Fuglebeskyttel-
sesområde F5. 
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Den potentielle virkning på Natura 2000-områderne er beskrevet i kap 12 (væ-
sentlighedsvurdering). 
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7 Beskrivelse af den eksisterende havn 

7.1 Havnens indretning 
Der er i alt syv forskellige havnebassiner i den eksisterende havn (se Figur 7-1): 

› Vestre Bassin 
› Mellembassin 
› Auktionsbassin 
› Østbassin 1 
› Østbassin 2 
› Ydre Forhavnsbassin og  
› Yderbassin (det nye etape 2 Krydstogtbassin) 

7.2 Erhverv på havnen 
De vigtigste erhverv, der i dag udøves fra Skagen Havn er fiskeri, fiskeindustri, 
værfts- og maritim servicevirksomhed. Turisme, godstransport og bunkring spil-
ler også en vigtig rolle (Skagen Havn 2016). 
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Figur 7-1 Kort over Skagen Havn (Fra Skagen Havn 2017). 

7.2.1 Fiskeri- og fiskeindustri 
Skagen Havn har traditionelt været en meget vigtig fiskerihavn og er det stadig. 
Skagen havn er Danmarks absolut største fiskerihavn, der hvert år modtager ca. 
6.000 landinger fra fiskefartøjer svarende til ca. 30 % af al landet fisk i Dan-
mark. 

I 2016 blev der landet for 998,5 millioner kroner fisk i Skagen Havn, hvilket er 
absolut rekord i havnens historie og udgør den højeste landingsværdi i forhold til 
alle andre danske fiskerihavne. 

Skagen Havn er Nordeuropas største landingshavn for sild og makrel, hvor lan-
dingerne af sild udgør godt 100.000 tons årligt, hvilket svarer til 75% af de to-
tale landinger af sild i Danmark. Hertil kommer årlige landinger af industrifisk 
(brisling, blåhvilling og tobis) til fremstilling af fiskemel og fiskeolie på 125.000 
tons. Landinger af jomfruhummer og dybvandsrejer er også vigtige. 

En stor del af de landede fisk forarbejdes i fiskeindustrier på havnen og trans-
porteres videre ud i Europa. Sild og makrel aftages og forarbejdes af Skagerrak 
Pelagic A/S mens industrifisken aftages og forarbejdes af FF Skagen A/S, der er 
en af verdens førende producenter af fiskemel og fiskeolie. 

Øvrige fisk, rejer og jomfruhummer sælges på Skagen Fiskeauktion til både 
danske og udenlandske opkøbere. 

Der findes også en virksomhed på havnen, der beskæftiger sig med losning, 
lastning og transport af konsumfisk. 
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Fiskeindustrien er koncentreret i Østbassin 2, Østbassin 1 og Auktionsbassinet 
(Figur 7-1): 

› I Østbassin 2 losses sild og makrel til Skagerrak Pelagic A/S 

› I Østbassin 1 losses industrifisk til FF Skagen A/S 

› Auktionsbassin 1 er primært liggeplads for hjemmeflåden. Her ligger Ska-
gen Fiskeauktion, hvor der losses og opkøbes andre konsumfisk end sild og 
makrel samt rejer og jomfruhummer. 

 

Figur 7-2 Notfartøj i Østbassin 2 d. 11. april 2016. 



 

 

     
 74  VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport ver 
4.0.docx 

 

Figur 7-3 FF Skagen A/S. 

7.2.2 Maritim service 
Foruden de mange fiskefartøjer, anløbes Skagen Havn årligt af mere end 650 
fragtskibe, et meget stort antal lystbåde samt et stigende antal krydstogtskibe.  
På Skagen Havn findes alle slags virksomheder til betjening af disse fartøjer.  

Der findes et værft på havnen:  

› Karstensens Skibsværft A/S, der er et traditionelt skibsværft som bygger og 
reparerer fragtskibe og fiskefartøjer 

Desuden findes en lang række maritime service virksomheder til betjening af 
fiskefartøjer, fragt- og passagerskibe og lystfartøjer herunder: 

› Vodbindere 

› Elektronikvirksomheder, der er specialiserede i al slags skibselektronik 

› Virksomheder der installerer, reparere og vedligeholder skibsmotorer, hy-
draulik og andet maskinel på skibe 

› Virksomheder, der installerer og reparerer køle-og fryseanlæg på skibe 

› Virksomheder, der maler og overfladebehandler skibe-og lystyachter 

› Virksomheder, der handler med skibsartikler og proviant til skibe 

› Virksomhed med tankterminal for bunkring af skibe  
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› Diverse maritime uddannelsesvirksomheder (maritim –polyteknisk uddan-
nelsescenter, skipperskole etc.) 

Skibsværfter og andre maritime service virksomheder er især samlet omkring 
Vestre bassin (Figur 7-1). 

Der findes tre risikovirksomheder på havnen: 

› Claus Sørensen Skagen A/S, Havnevagtvej 4. Kolonne  

› FF Skagen A/S – olielager, Oliekajen 13 

› Monjasa A/S, Vestmolen 40 

Konsekvensområdet omkring Claus Sørensen Skagen A/S har en udstrækning, 
der omfatter dele af det nye baglandsareal.  

7.2.3 Gods og bunkring 
På havnen findes en lang række virksomheder, der beskæftiger sig med gods-
transport og bunkring af skibe herunder: 

› En ny bunkerterminal på det ny havneområde, der blev etableret i forbin-
delse med den seneste havneudvidelse  

› Øvrige virksomheder, der forsyner skibsfarten med brændstof og smøreolie 

› En række shipping-, stevedore- og logistikvirksomheder 

7.2.4 Turisme 

Krydstogtskibe 

Skagen Havn havde i 2016 og 2017 anløb af henholdsvis 15 og 31 krydstogtski-
be og til sæson 2018 er der anmeldt 42 krydstogtanløb med mere end 68.000 
passagerere. Ambitionen er, at Skagen Havn i 2030 skal være Danmarks næst-
største krydstogshavn med besøg af 50 krydstogtskibe og mere end 50.000 pas-
sagerer pr. år.  

I foråret 2015 tog Skagen Havn en ny krydstogtkaj i brug og den eksisterende 
krydstogtkaj blev forlænget. På begge krydstogtkajer er der modtagefaciliteter 
til krydstogtgæster og besætningsmedlemmer i form af turistinformation, loun-
gefaciliteter, gratis internet, showroom, toiletter og gratis shuttle bus-service til 
byen for krydstogtsgæster.  
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Figur 7-4 Anløb af krydstogtskib ved den ny krydstogtkaj i april 2016. 

Lystbådehavn 

Lystbådehavnen ligger i Mellembassinet (Figur 7-1) ved de gamle Bindesbøll fi-
skehuse. 

Øvig turisme på havnen 

Havnen er et yndet turistmål. Især havnefronten i Mellembassinet (Figur 7-1) er 
et meget attraktivt turistområde, hvor der findes lang række populære fiskere-
stauranter og fiskebutikker i de kendte Bindesbøll fiskehuse, der er overordent-
ligt velbesøgte af turister. 

 

Figur 7-5 Bindesbøll Fiskehuse med restauranter. 
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8 Hydrografi- og kystmorfologi 
I dette afsnit beskrives hydrografi- og kystmorfologi og vurdering af effekter af 
Etape 3 udvidelsen i relation til disse forhold. 

8.1 Omfang og metoder 

8.1.1 Beskrivelse af eksisterende forhold 
Beskrivelsen af de eksisterende forhold er baseret på eksisterende rapporter, 
især DHI 2012c og Nordjyllands Amt 2004. 

8.1.2 Vurdering af effekter på hydrografi-og kystmorfologi 

Potentielle effekter af havneudvidelsen 

Tilstedeværelsen af det nye havne anlæg kan potentielt påvirke hydrografi og 
kystmorfologi. Havneanlægget kan forårsage ændringer i lokale bølge- og 
strømforhold og ændringer i sedimenttransporten med potentielle effekter på 
kystmorfologi herunder erosions- eller tilsandingsproblemer med effekter på flo-
ra og fauna til følge. 

Metoder til vurdering af effekter 

Vurderingerne af haveudvidelsens effekter på bølge-og strømforhold er baseret 
på modelleringsstudier af bølge- og strøm forhold vha. hhv. DHIs MIKE 21 BW 
bølgemodel og MIKE 21 HD FM model med og uden det nye Etape 3 havnean-
læg. Modellerne er beskrevet i DHI 2012a. Effekter på kystudviklingen er vurde-
ret på baggrund af resultaterne af strøm og- bølgesimuleringerne.  

Fremgangsmåderne er beskrevet i Bilag A og B i Bilagsbindet til denne rapport. 

DHI har gennemført modelberegningerne. Afledte effekter på flora og fauna be-
handles under kapitlet om effekter på marint plante- og dyreliv (Kapitel 10). 
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8.1.3 Eksisterende forhold 
Kysten ved Skagen havn rammes hyppigst af bølger fra sydlige retninger. Bøl-
ger fra syd er sjældent særligt høje, men bølger fra sydøstlige og østlige retnin-
ger er noget højere. Østlige bølger forekommer hyppigst om vinteren.  

Den fremherskende vind- og tidevandsdrevne strøm er nordøstgående (Nordjyl-
lands Amt 2004). 

 

Figur 8-1 Strømrose for perioden 1994-2012 (DHI 2012a) 

Den eksisterende havn har en blokerende effekt på sandtransporten langs ky-
sten ved Skagen. Umiddelbart nordøst for havnen aflejres materiale som følge af 
at havnen skaber en luvsideeffekt for den sydvestgående materialetransport og 
sydvest for havnen er der læsideerosion. De første ca. 1.200 m af kysten syd-
vest for havnen er derfor beskyttet med høfder og hyppige gennemførelser af 
strand- og kystfodringer, hvilket i nogen udstrækning fastholder kysten. Godt 1 
km nordøst for kystfremrykningen ved Havnen i retning af Grenens spids er lito-
ral driften nordøst-gående, hvorfor kysten også her er beskyttet af høfder lige-
som der også her gennemføres hyppige kyst- og strandfodringer (DHI 2012c, 
Nordjyllands Amt 2004). 

8.2 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet 

8.2.1 Effekter på strøm- og sedimentationsforhold 
Figur 8-2 og Figur 8-3 viser modellerede strømfelter før og efter etablering af 
hovedalternativet i en situation med henholdsvis nordgående- og sydgående 
strøm.  
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Resultaterne af strømmodelleringen viser: 

› At den forlængede Sydmole ved nordgående strøm vil have en lævirkning 
udfor indsejlingen langs med opfyldningen til det nye bagland. Der vil dan-
nes en strømhvirvel (idvande) og strømhastigheden vil reduceres fra stør-
relsesordenen 0,3 m/s til i størrelsesordenen 0,05-0,1 i læ af molen. Tilsva-
rende vil strømhastigheden øges længere ude. 

› At strømhastighederne ved sydgående strøm er næsten identiske med 
hastighederne under de eksisterende forhold. Dog vil der være en vis læ-
virkning syd for forlængelsen af Sydmolen, hvor strømhastigheden vil redu-
ceret fra 0,3-0,5 m/s til størrelsesordenen 0,03 m/s 

På baggrund af de meget små ændringer i strømfelterne generelt er det konklu-
deret, at sedimentationsforholdene efter etablering af hovedforslaget for Etape 3 
udvidelsen og de eksisterende sedimentationsforhold vil være næsten ens.  

Resultaterne er beskrevet mere detaljeret i Bilag A i Bilagsbindet. 
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Eksisterende forhold 

 

Efter etablering af Etape 3 opfyldning og forlængelse af Sydmole 

 

Figur 8-2 Hovedalternativet (Alternativ 1). Modellerede strømfelter før og efter etab-
lering af Etape 3 udvidelsen i en situation med nordgående strøm. 
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Eksisterende forhold 

 

Efter etablering af Etape 3 opfyldning og forlængelse af Sydmole 

 

Figur 8-3 Hovedalternativet (Alternativ 1). Modellerede strømfelter før og efter etab-
lering af Etape 3 udvidelsen i en situation med sydgående strøm. 



 

 

     
 82  VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport ver 
4.0.docx 

8.2.2 Effekter på kystmorfologien 
Modelresultaterne viser, at virkningen af Etape 3 opfyldningen udelukkende vil 
være mærkbar på kysten umiddelbart nordøst for havnen og, at effekten vil væ-
re af mindre omfang. Modelresultaterne viser således: 

› At der på kort sigt vil ske en fremrykning af kysten af størrelsesordenen ca. 
10 m i umiddelbar nærhed af havnen og en tilbagerykning af kysten fra ca. 
350 m nord for havnen op til den sydligste bølgebryder ca. 800 m nord for 
havnen. Det vurderes, at den kortsigtede tilbagerykning vil være af størrel-
sesordenen 5 m på det mest påvirkede sted. Den røde linje på Figur 8-4 vi-
ser den kortsigtede kystændring. 

› At der på længere sigt vil ske en fremrykning af kysten på op til ca. 20 m 
inden for en afstand af ca. 600 m fra havnen (aftagende fra ca. 20 m ved 
havnen til 0 m 600 m fra havnen). Desuden vil den midlertidige tilbageryk-
ning kompenseres på længere sigt således at kystlinjen vil forløbe som an-
givet med blåt på Figur 8-4. Kystændringerne forventes at forekomme in-
denfor de først 1-2 år efter etableringen af Etape 3 udvidelsen. 

Effekterne af havneudvidelsen på kystmorfologien er beskrevet mere detaljeret i 
Bilag A og B i Bilagsbindet til denne rapport. 

 

Figur 8-4 Fremtidig kystlinje optegnet i forhold til den eksisterende kystlinje vist på 
baggrundsbilledet.  
Blå farve: Ændringer på længere sigt.  
Rød farve: Ændringer på kort sigt hvor fremrykning nær havnen kompen-
seres af tilbagerykning mellem havnen og sydligste kystbeskyttelse.  
De hvide linjer angiver profiler, der er benyttet til vurderingen af kystæn-
dringerne (se beskrivelser i Bilag A og B i Bilagsbindet) 
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8.3 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af 
alternativerne 

Figur 8-5 og Figur 8-6 viser modellerede strømfelter før og efter etablering af 
Alternativ 2 i en situation med henholdsvis nordgående- og sydgående strøm. 

Modelresultaterne viser at Alternativ 2-udvidelsen kun vil medføre meget små 
ændringer i strømforholdene. Det fremgår at de eksisterende strømmønstre 
stort set ikke påvirkes ved nordgående strøm. Der ses dog en let forøget ha-
stighed ud for opfyldningens østlige hjørne. Ved sydgående strøm ses at opfyld-
ningen også vil medføre forøgede strømhastigheder ud for det østlige hjørne. 
Øgning i strømhastigheden her er større end ved sydgående strøm. Hen mod 
indsejlingsområdet er strømmønstrene næsten ens. Ud fra de meget små æn-
dringer i strømfelterne vurderes det, at sedimentationsforholdene omkring hav-
nen efter etablering af Etape 3-udvidelsen stort set vil være den samme som i 
dag og helt uforandret omkring indsejlingen. Resultaterne er beskrevet mere 
detaljeret i Bilag B. 

Den største forskel på de to alternativer er effekterne af den forlængede Sydmo-
le, der skaber lævirkning, men da der for begge løsninger er tale om meget små 
ændringer i strømfelterne generelt, vil der ikke være den store forskel mellem 
de to alternativer (og den eksisterende situation) mht. sedimentationsforhold. 

Det er vurderet, at effekten på kystmorfologien vil være den samme som for 
hovedalternativet. 
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Eksisterende forhold 

 

Efter etablering af Etape 3 opfyldning og forlængelse af Sydmole 

 

Figur 8-5 Alternativ 2. Modellerede strømfelter før og efter etablering af Etape 3 ud-
videlsen i en situation med nordgående strøm. 
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Eksisterende forhold 

 

Efter etablering af Etape 3 opfyldning og forlængelse af Sydmole 

 

Figur 8-6 Alternativ 2. Modellerede strømfelter før og efter etablering af Etape 3 ud-
videlsen i en situation med sydgående strøm. 
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8.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger og overvågning i 
relation til effekterne på hydrografi- og kystmorfologi. 

8.5 Miljørisiko 
Baseret på ovenstående vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil ud-
gøre en lille miljørisiko i relation til effekter på strømforhold og kystmorfologi 
(Tabel 8-1) 

Tabel 8-1 Miljørisiko for påvirkning af strøm og kystmorfologi som følge af tilstede-
værelsen af Etape 3 havne anlægget (Hovedalternativet). 

 Udbre-
delse 

Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sand-
synlighed 

Miljørisiko 

Ændringer af 
lokale strømfor-
hold 

Lokal Lang tid Moderat 
effekt 

Moderat 
påvirkning 

Sandsyn-
ligt 

Lille 
miljørisiko 

Påvirkning af 
kystmorfologien 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Moderat 
påvirkning 

Sandsyn-
ligt 

Lille 
miljørisiko 

 

8.6 Eventuelle mangler 
Ingen. 
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9 Overfladevand og sediment 

9.1 Omfang og metoder 
I dette afsnit beskrives vandkvalitet, sediment, miljøfremmede stoffer i sedi-
mentet og vurdering af effekter af Etape 3 udvidelsen i relation til disse forhold. 

9.1.1 Eksisterende forhold 
Beskrivelsen af eksisterende forhold i relation til overfladevand og sediment er 
baseret på følgende kilder: 

› Spildevandsplan. Frederikshavn Kommune 2012-2016 

› Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn 

› Basisanalyse vandområdeplaner 2015-2021 

› Resultater af Frederikshavn Kommunes målinger af badevandskvaliteten 
ved Skagen Sønderstrand og stranden sydvest for havnen udfor Damsted-
vej 

› Tidligere undersøgelser af sedimentets sammensætning og forureningsgrad 
i området i havnebassinet, der blev etableret i Etape 2 udvidelsen. Under-
søgelsen blev gennemført for uddybning til havnebassinet 

› Feltundersøgelser af sedimentets sammensætning og forureningsgrad i ud-
dybningsområdet ved det planlagte nye kajanlæg syd for Østbassin I og II 

› Feltundersøgelser af sedimentets sammensætning i indsejlingen 
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Sedimentets sammensætning og forureningsgrad i uddybningsområdet 

Indsamling og analyse af sedimentprøver 

Sedimentets sammensætning og forureningsgrad i uddybningsområderne er un-
dersøgt til vurdering af: 

› Om sedimentet kan genanvendes til opfyldning eller om det (eller dele af 
sedimentet) skal deponeres separat- eksempelvis i et spulefelt 

› Sedimentets kornstørrelsesfordeling til brug for modellering af sediment-
spredningen under uddybningsarbejderne 

› Omfanget af frigivelse og spredning af miljøfremmede stoffer under ud-
dybningsarbejdet 

Der er gennemført følgende undersøgelser af sedimentets fysisk- kemiske sam-
mensætning og forureningsgrad: 

› Undersøgelse af sedimentets beskaffenhed (geoteknisk vurdering, kornstør-
relses fordeling) og indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med geo-
tekniske boringer med borerig på fire lokaliteter i uddybningsområde A 
(Figur 9-1) i august 2016 (station B321, B322, B323 og B324 (Figur 9-2)). 
Der er gennemført en karakterisering af sediment sammensætningen i bo-
reprofilerne. Fra hver boring, er der udtaget sedimentprøver til analyse for 
kornstørrelsesfordeling. Desuden er der, fra hver boring, udtaget en sedi-
mentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer fra de øverste 0-10 cm af 
borekernen og en tæt ved bunden af sedimentsøjlen (uddybningsprofilet) 
mht. analyserede stoffer, se nedenfor 

› Undersøgelse af sedimentets beskaffenhed (geoteknisk vurdering, kornstør-
relses fordeling) og indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med geo-
tekniske boringer med borerig på fire lokaliteter i uddybningsområde C 
og D (Figur 9-1) i 2012 i forbindelse med miljøvurderingen af Etape 2 udvi-
delsen (station B113 og B114 (område B) samt station B/CP 109, B/CP 111, 
B115 og B116 (område D) (Figur 9-2). Der er gennemført en karakterise-
ring af sediment sammensætningen i boreprofilerne. Der er, fra hver bo-
ring, udtaget sedimentprøver til analyse for kornstørrelsesfordeling. Desu-
den er der, fra hver boring, udtaget en sedimentprøve til analyse for miljø-
fremmede stoffer fra de øverste 0-10 cm af borekernen (mht. analyserede 
stoffer, se nedenfor) 

› Undersøgelse af sediments kornstørrelsesfordeling i fire boreprøver fra bo-
rerig fra udkanten af det fremtidige bagland, nær uddybningsområde E 
(Figur 9-1) i august 2016 (station B317, B318 og B319 (Figur 9-2)) 

› Undersøgelse af sediments kornstørrelsesfordeling i prøver optaget i forbin-
delse med prøvesugning vha. sandsuger på 11 lokaliteter i uddybnings-
område E (station S1- S11) (Figur 9-1 og Figur 9-2) 
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Prøverne til analyse for indhold af miljøfremmede stoffer er analyseret for:  

› Tørstofindhold og glødetab 

› Tungmetaller: Arsen (As), Bly (Pb), Cadmium (Cd), Krom (Cr), Kobber 
(Cu), Kviksølv (Hg), Nikkel (Ni) og Zink (Zn). 

› PAH-forbindelser: Naphthalen, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Ben-
zo(b+j+k) fluoranthen, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Ben-
zo(a)anthracen, Chrysen/Triphenylen, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd) py-
ren, Benzo(g,h,i) perylen. 

› Polychlorerede biphenyler: PCB nr. 28, PCB nr. 52, PCB nr. 101, PCB nr. 
118, PCB nr. 138, PCB nr. 153, PCB nr. 180. 

› Organotinforbindelser: Monobutyltin-Sn (MBT-Sn), Dibutyltin-Sn (DBT-Sn), 
Tributyltin-Sn (TBT-Sn), Triphenyltin-Sn (TPhT-Sn) 

Prøverne er analyseret af Eurofins. 

 

Figur 9-1 Beliggenhed af forskellige uddybningsområder for Etape 3 udvidelsen. Ud-
dybningsarbejderne er vist med forskellige nuancer af blå farve, der angi-
ver uddybningsdybden i m. 
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Figur 9-2 Beliggenhed af stationer, hvor der er udført geotekniske boringer og prø-
vesugning med sandsuger i projektområdet. 

Vurdering af forureningsgraden af sedimentet i uddybningsområdet 

Forureningsgraden af sedimentprøverne er bestemt ved at sammenligne analyse 
resultaterne med forskellige kvalitetskriterier: 

› Kriterier jævnfør By-og Landskabsstyrelsens vejledning vedrørende dump-
ning af optaget havbundsmateriale-klapning (Vejl. nr. 9702 af 20/10/2008). 

› Miljøstyrelsens liste over jordkvalitetskriterier (Miljøstyrelsen 2014b) 

› Kvalitetskriterier for sediment der skal anbringes i spulefeltet ved Frede-
rikshavn Havn (Miljøstyrelsen 2016a). 

› Internationale og danske sedimentkvalitetskriterier 

9.1.2 Vurderinger af effekter på overfladevand og sediment 
i anlægsfasen 

Potentieller effekter i anlægsfasen 

Følgende potentielle effekter på overfladevand og sediment i anlægsfasen er 
vurderet: 

› Effekter på vandkvalitet og sediment pga. spredning af sediment, der spil-
des under uddybningsarbejderne. 
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› Effekter på badevand og øvrige rekreative aktiviteter pga. sedimentspred-
ning under uddybningsarbejderne. 

› Effekter af frigivelse og spredning af miljøfremmede stoffer fra sedimentet 
under uddybningsarbejderne.  

› Effekter af udledning af spildevand fra mandskabsfaciliteter  

› Effekter af udledning af miljøfremmede stoffer fra befæstede arealer i via 
nedbør 

Effekter på vandkvalitet og sediment som følge af sedimentspild under 
uddybningsarbejderne 

Under uddybning af havbunden, vil der uundgåeligt spildes sediment, som vil 
spredes med strømmen, hvorefter det vil falde til bunds igen. 

Spredning og sedimentation af materiale der spildes under uddybningsarbejder-
ne er modelleret vha. den hydrodynamiske model MIKE 21, som er et kommer-
cielt program der er udviklet af DHI i Hørsholm (www.dhi.dk). 

MIKE 21 er en omfattende modelleringssystem for 2 dimensionale strømninger 
med fri overflade. Modellen kræver en modeltopografi (bathymetri) og er styret 
af tidsserier for vind, vandstand og /eller vandføring. Modeloutput er tidsserier 
for udvalgte parametre, som igen kan behandles så de gengives som kort over 
f.eks. iso-linjer, hastighedsvektorer, overskridelsesrisiko, o.a. 

Sedimentspredning og sedimentation af spredt sediment er modelleret vha. føl-
gende MIKE 21 MT FM moduler: 

› Hydrodynamik (HD) modulet som beskriver vandstand og vandføring i hvert 
punkt til enhver tid. 

› Partikel (PA) modulet som beskriver udslip, transport, blanding og sedimen-
tation. De målte kornstørrelsesfordelinger af sedimentet i arbejdsområderne 
er anvendt som input til modellen. Med dette modul beregnes koncen-
trationerne af:  

› Suspenderet spildt sediment. Koncentrationerne præsenteres som iso-
linjer i forskellig afstand fra udgravningsområdet 

› Sedimentationen af spildt materiale. Sedimentationen præsenteres 
som iso-linjer i forskellig afstand fra udgravningsområdet 

Der er modelleret følgende scenarier: 

› Scenarie 1. Uddybning i havnebassinet syd for Østbassin I og II (uddyb-
ningsområde A) og ydre forhavns bassin (uddybningsområde B) (Figur 9-1) 
vha. en sandsuger med en maksimal kontinuerlig produktion på 10.000 
m³/døgn. Modellerede udledningspunkter er vist på Figur 9-3. Med denne 
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rate vil materialet i de to områder kunne uddybes i løbet af 43 dage (40 
dage i område A og 3 dage i B) 

› Scenarie 2. Uddybning i Etape 2 havnen (område C og D) og sejlløb (ud-
dybningsområde E (Figur 9-1) vha. sandsuger, der uddyber med kontinuer-
lig produktion på (10.000 m3/døgn) vil forløbe over 197 dage, idet uddyb-
ningsområde C vil blive uddybet i løbet af 20 dage, uddybningsområde D i 
løbet af 27 dage mens uddybningen af indsejlingen /uddybningsområde E) 
vil blive uddybet i løbet af 150 dage. Modellerede udledningspunkter er vist 
på Figur 9-3. 

COWI har gennemført modelberegningerne. Metoder for modelleringen af disse 
spildscenarier er rapporteret i bilag F i Bilagsbindet til denne rapport. 

 

Figur 9-3 Modellerede spildkilder. 

Effekter på badevand og øvrige rekreative aktiviteter som følge af 
sedimentspild under uddybningsarbejderne 

Det spildte sediment kan forårsage uklart vand og genere rekreative aktiviteter 
(lystsejlere, badegæster, sommerhusbeboere, motionister etc.). 

Risikoen for optræden af synlige faner er vurderet på baggrund resultaterne af 
MIKE 21 modellering af sedimentspild. 

Desuden kan det marine marin plante- og dyreliv påvirkes af sedimentspild og 
sedimentation af spildt materiale på forskellig måde (Dette vurderes i Kapitel 
10). 
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Effekter af frigivelse af miljøfremmede stoffer fra sedimentet 

Uddybning i forurenet sediment kan forårsage frigivelse og spredning af tung-
metaller og andre miljøfremmede stoffer, der kan påvirke vandkvaliteten og det 
marine plante- og dyreliv.  

Vurderingen af effekter af frigivelse af miljøfremmede stoffer fra sedimentet un-
der uddybningsarbejdet er baseret på: 

› De målte koncentrationer af miljøfremmede stoffer i sedimentet i de fremti-
dige uddybningsområder (se afsnit 9.1.1 ovenfor) 

› Tidligere målte frigivelsesrater af stofferne i laboratoriet  

› Beregning af koncentrationerne af miljøfremmede stoffer i udledningsvan-
det fra uddybningsfartøjet og koncentration i det omgivende vand efter ini-
tialfortynding 

› Sammenligning af de estimerede koncentrationer med vandkvalitetskriteri-
er for stofferne (BEK 439 af 19/05/2016) 

9.1.3 Vurdering af effekter på overfladevand og sediment i 
driftsfasen 

Potentielle effekter 

Etablering af etape 3 udvidelsen vil potentielt kunne påvirke strømforholdene og 
dermed spredningsmønstret for renset spildevand og overløbsvand, der udledes 
i- og omkring havnen. 

Ved en udvidelse af de befæstede havnearealer vil behovet for udledning af 
regnvand øges. Regnvand, der afledes fra havnearealer eller vejanlæg, kan in-
deholde miljøfremmede stoffer såvel som høje koncentrationer af næringsstof-
fer, der kan påvirke vandkvaliteten. 

Metoder til vurdering af effekter 

Effekter på spredningsmønstret for renset spildevand og overløbsvand 

Effekter på spredningsmønstret for kloak- og spildevand er baseret på resulta-
terne af modelleringsstudierne af strøm forhold vha. DHIs MIKE 21 HD FM mo-
del (Jf.8.3.1) sammenholdt med beliggenheden af eksisterende udledningspunk-
ter for kloak-og spildevand. 

Udledning af miljøfremmede stoffer fra befæstede arealer via nedbør 

Der er gennemført en ”worst case” beregning af koncentrationer af miljøfrem-
mede stoffer i de fremtidige havnebassiner i en situation hvor nedbøren udledes 
direkte uden etablering af sandfang og olieudskillere. Beregningen er baseret 
på: 
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› Standardværdier for koncentrationen af udvalgte tungmetaller i regn-
vandsafledningen fra befæstede havnearealer 

› Arealerne af de nye befæstede arealer og havnebassiner 

› Middelnedbøren ved Skagen 

› Vanddybde og tidevand i de nye havnebassiner 

Resultaterne er vurderet i henhold til den gældende vandområdeplan: "Vand-
områdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn" og BEK 439 af 
19/05/2016 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, kystvand og grund-
vand. 

9.2 Eksisterende forhold 

9.2.1 Vandløb 
Der er et åbent vandløb (Fyrgrøften) nordøst for havnen. Under kraftige regn-
skyl vil der løbe spildevand opblandet med regnvand ud i Fyrgrøften via et over-
løbsbygværk. 

9.2.2 Spildevandsudledning 
Figur 9-4 viser beliggenheden af udledninger fra kloakker og rensningsanlæg i 
og omkring Skagen Havn.  

Havledningen for Skagen Renseanlæg har sit udløb syd for den eksisterende 
havn. Skagen Renseanlæg, der ligger på Buttervej, blev etableret i 1994 og blev 
udbygget i 1998-99. Anlægget kan rense spildevand svarende til 277.000 per-
soner. Anlægget modtager ca. 3 mio. m3 spildevand om året. Den største andel 
af belastningen kommer fra fiskeindustrien i Skagen (Frederikshavn Forsyning 
2016).  

Når der i de kommende år ifølge spildevandsplanen etableres kloak separering, 
nedsættes mængden i form af bidraget fra nedbøren (Frederikshavn Forsyning 
2016). Omvendt vil der blive behov for øget rensningskapacitet i takt med, at 
der etableres nye virksomheder, f.eks. på det nye Etape 3 havneanlæg. Dette er 
beskrevet i afsnit 2.4.2. 

FF Skagen A/S leder renset spildevand direkte ud i havet ved den eksisterende 
nordlige ydermole (angivet ved den stiplede stiplede blå linje fra A12 på Figur 
9-4). 

Havnen er et privat separatkloakeret areal. Spildevandet fra det private spilde-
vandssystem ledes til Vesthavnen pumpestation, som pumper spildevandet vide-
re til Skagen renseanlæg. Regnvand fra det private regnvandssystem udledes til 
Kattegat via private udløbsledninger og udløb. 
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Figur 9-4 Udledninger i og omkring Skagen Havn.  Blå pile angiver udløb fra sepa-
ratkloak og røde pile angiver udløb fra fælleskloak Stiplet rød linje angiver 
udløbsledningen fra Skagen Renseanlæg og den stiplede blå linje fra A12 
angiver udledning fra FF Skagen (Frederikshavn Forsyning 2016). 

9.2.3 Målsætning i vandområdeplan 2015-2021 
Den gældende vandområdeplan er "Vandområdeplan 2015-2021 for vandområ-
de distrikt Jylland og Fyn". Vanområdeplanen fastsætter bindende mål for den 
økologiske tilstand af overfladevand og grundvand i Hovedoplandet 1.1 Nordlige 
Kattegat, Skagerrak (SVANA 2016). 

Den økologiske tilstand i kystvandene vurderes på baggrund af forekomst og 
udbredelse af ålegræs, koncentrationen af klorofyl og bundfaunaens sammen-
sætning og individtæthed (udtrykt vha. DKI indekset (Dansk Kvalitets Indeks). 
For hver af disse parametre vurderes den økologiske tilstand ud fra en række 
veldefinerede kriterier. Der opereres med følgende kategorier: 

› Høj tilstand 

› God tilstand 

› Moderat tilstand 

› Ringe tilstand 

› Dårlig tilstand 

› Ukendt tilstand 
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Endelig defineres en samlet økologisk tilstand ud fra den af de tre parametre, 
som har den dårligste tilstand. Denne metode til fastlæggelse af tilstand stam-
mer fra "one-out, all-out" princippet som er fastlagt i EU's Vandramme direktiv 
og implementeret i den danske lovgivning. 

Ifølge basisanalysen for vandområdeplan 2015-2021 er den samlede økologiske 
tilstand ringe i delvandområde 225, som omfatter farvandet inden for en linje, 
der strækker sig fra Skagen Gren til Hals (Tabel 9-1). Målsætningen for dette 
område er, at der skal være God økologisk tilstand (SVANA 2016). 

At den økologiske tilstand vurderes at være ringe, beror på at der ikke findes 
ålegræs ved Skagen. Der har ikke være ålegræs ved Skagen siden ålegræsset 
blev udryddet af den verdensomspændende ålegræssyge i 1930erne. Ålegræs-
set er stort set ikke vendt tilbage i det nordlige Kattegat til trods for, at vand-
kvaliteten er blevet forbedret betydeligt i de senere år. Det vurderes derfor, at 
det vil være tvivlsomt, om målsætningen om god økologisk tilstand vil kunne 
opnås i farvandet ved Skagen indenfor planperioden med de gældende kriterier 
om ålegræsudbredelse. 

Tabel 9-1 Økologisk tilstand i delvandområde 225, som omfatter farvandet inden for 
en linje, der strækker sig fra Skagen Gren til Hals som vurderet i basis-
analysen for vandområdeplan 2015-2021 (Miljøstyrelsen 2014a). 

Kategori Økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Klorofyl Ukendt tilstand 

Økologisk tilstand. Ålegræs Ringe økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Bundfauna Moderat økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Samlet Ringe økologisk tilstand 

 

9.2.4 Badevandskvalitet 
Frederikshavn Kommune har to stationer ved badestrande, der grænser op til 
Skagen Havn og hvor badevandskvaliteten måles i badesæsonen fra 1. juni til 1. 
september, nemlig: 

› Station 50 (Skagen Sønderstrand), der ligger ved stranden ca. 100 m nord-
øst for Skagen Havn og 

› Station 70 (Skagen syd) som ligger sydvest for havnen udfor Damstedvej 

Badevandet analyseres for indhold af tarmbakterierne E. Coli og Enterokokker, 
der er indikatorer for fækal forurening. Badevandskvaliteten klassificeres som 
udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe ud fra de kriterier, der er opstillet i 
Tabel 9-2. Som det fremgår af Tabel 9-3 har badevandskvaliteten være udmær-
ket de seneste fire år. 
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Tabel 9-2 Kvalitetskriterier for badevandskvalitet (Frederikshavn Kommune 2015a) 

Parameter Udmærket 
badevandskvalitet 

God 
badevandskvalitet 

Tilfredsstillende 
badevandskvalitet 

E. Coli pr 100 ml 250* 500* 500** 

Enterokokker pr. 100 ml 100* 200* 185** 

* Ud fra en vurdering af 95-percentilen af alle målinger 
**Ud fra en vurdering af 90-percentilen af alle målinger 

Tabel 9-3 Badevandskvaliteten omkring Skagen Havn de seneste tre år (Frederiks-
havn Kommune 2016, Frederikshavn Kommune 2015a) 

År Station 50 
Skagen Sønderstrand 100 

m nordøst for Skagen Havn 

Station 70 
Skagen syd, udfor Dam-

stedvej 

2013 Udmærket Udmærket 

2014 Udmærket Udmærket 

2015 Udmærket Udmærket 

2016 Udmærket Udmærket 

 

9.2.5 Sedimentkvalitet i uddybningsområderne 

Sedimentsammensætning 

Boreprofiler og kornkurver for indsamlede sediment prøver er vist i hhv. Bilag C 
og D i Bilagsbindet til denne rapport. 

Tabel 9-4 giver en oversigt over sedimentsammensætningen i de fem uddyb-
ningsområder. Figur 9-5 og Figur 9-6 viser eksempler på kornkurver. 

Undersøgelserne viste at sedimenterne i uddybningsområderne består af finkor-
net sand med 2-8% silt/ler afhængigt af beliggenhed: 

› I uddybningsområde A (Figur 9-1) består sedimentet af (udtrykt som mid-
delværdierne af 48 prøver): 

› 92 % fint sand (med middelkornstørrelse (d50) på 0,19 mm) 

› 8 % finkornet materiale (silt/ler <0,063 mm) 

› Sedimentet i uddybningsområderne C og D (Figur 9-1) består af (udtrykt 
som middelværdierne af 25 prøver): 

› 98 % fint sand (med d50 på 0,19 mm) 

› 2 % finkornet materialet (silt/ler <0,063 mm) 
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› I uddybningsområde E (Figur 9-1) består sedimentet af fint sand med en 
gennemsnitlig middelkornstørrelse på d50=0,18mm. 70% af prøverne havde 
ikke noget indhold af silt og kun 30% af prøverne havde et mindre indhold 
af silt på 1-2%.  

Middelværdi og standardafvigelse af sedimentets glødetab i otte prøver, der er 
udtaget område A er 1,8 ± 1,2 % (min= 0,38%; max=3%). Glødetabet af se-
dimentprøver er et udtryk for indholdet af organisk stof. Glødetabet er mindre 
end det, man typisk finder i danske havnesedimenter. I en undersøgelse af glø-
detabet i sedimentet i 12 forskellige danske havne fandtes således glødetab 
mellem 3,8 og 16,7% (Miljøstyrelsen 2001b). 

Miljøstyrelsen skønner at det kun er sedimenter med et organisk stofindhold 
(glødetab) <3-4%, der er egnede til direkte genanvendelse (Miljøstyrelsen 
2001c). Med hensyn til indhold af organisk stof er det udgravede sediment i om-
råde A, derfor egnet til genanvendelse som opfyld i det nye bagareal.  

Sandet fra uddybning i Etape 2 bassinet er også velegnet til indbygning i land-
arealet. Det er endvidere vurderet at sandet fra prøvepumpningsområdet (ind-
sejlingen til havnen) og sandet fra området, hvor der er udført geotekniske un-
dersøgelser udenfor havnen, kvalitetsmæssigt svarer til hinanden. Derfor vurde-
res det, at materialet fra prøvepumpningsområdet i område E kan genanvendes 
til opfyldning af bagarealer, da materialerne svarer til de materialer, der blev 
anvendt i 1. og 2. etapeudvidelser af Skagen havn (se Bilag E i Bilagsbindet). 
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Tabel 9-4 Sedimentets sammensætning i de forskellige uddybningsområder 

Uddyb-
nings-
område 

Antal 
stati-
oner 

Antal 
prøver 

Geologisk beskrivelse  Kornstørrelse 
d50mm  

 

% silt/ler 

A og B 5 52 Fint sand med et 
tyndt (0,5 m) lag silt 
på overfladen (2 sta-
tioner) 
Fint sand (2 statio-
ner) 
Gytje 1 station 

0,14 – 0,23 
(middel: 0,19) 

0-50 
(Middel; 8) 

C 2 11 Fint sand 0,17 – 0,23 
(Middel: 0,2) 

1-4 
(Middel; 2) 

D 3 10 Fint-mellem sand 0,179 – 0,2 
(Middel: 0,18) 

1-5 
(Middel; 3) 

E 14 19 Fint sand 0,18 – 0,19 
(Middel 0,18) 

0 – 10 
(Middel: 0,5) 

 

 

Figur 9-5 Eksempler på kornstørrelsesfordeling af sedimentet i havnebassinet syd for 
Østbassin I og II (uddybningsområde A) 
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Figur 9-6 Eksempler på kornstørrelsesfordeling af sedimentet i indsejlingen (uddyb-
ningsområde E) 

Sedimentets forureningsgrad 

Tabel 9-5 og Tabel 9-6 viser resultaterne af analyser af sedimentprøvernes ind-
hold af tungmetaller i hhv. uddybningsområde A og uddybningsområderne C og 
D (Figur 9-1) sammenlignet med: 

› Sediment kvalitetskriterierne for Pb og Cd i Bek 439 af 9/05/2016. Be-
kendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvan-
de, kystvande og grundvand" 

› CCMEs sedimentkvalitetskriterier (CCME 2014) for As, Pb, Cd, Cr, Hg og Zn. 

CCMEs sedimentkvalitetskriterier er udviklet på baggrund af korrelationer mel-
lem koncentrationer i sedimentet og biologiske effekter bestemt i laboratoriet 
eller i felten.  Kriterierne opererer med to niveauer TEL (Threshold Effect Levels) 
and PEL (Probable Effect Levels). Disse to niveauer bruges til at vurdere biologi-
ske effekter af koncentrationen af et givet stof i sedimentet: 

› Er koncentrationen mindre end TEL er det usandsynligt at der opstår skade-
lige biologiske effekter 

› Ligger koncentrationen mellem TEL og PEL, kan der af og til opstå skadelige 
biologiske effekter 

› Er koncentrationen større end PEL, er det vil der at der opstår skadelige 
biologiske effekter  

Mht. prøverne indsamlet i uddybningsområde A (Tabel 9-5) fremgår: 

› At koncentrationerne af As, Cd, Cr, Hg og Zn er uskadelige for marine or-
ganismer i henhold til CCME kriterierne (Koncentrationerne <TEL) 
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› At koncentrationerne af Pb og Cu i de fleste prøver er uskadelige for marine 
organismer (Koncentrationerne <TEL). I en prøve kan skadelige effekter af 
Pb imidlertid ikke udelukkes (i overfladesedimentet på station B323 er der 
fundet en koncentration på 38 mg/kg hvilket ligger mellem TLF og PEL vær-
dien og over Miljøkvalitetskravet i Bek, 439). I en anden prøve (overfla-
desedimentet på B 324) er der fundet 31 mg Cu/kg (større end TLF men 
mindre end PEL) 

Mht. prøverne indsamlet i uddybningsområderne C og D (som også er repræsen-
tative for uddybningsområde E (Tabel 9-6) fremgår: 

› At koncentrationerne af de målte metaller er signifikant lavere i forhold til 
område A 

› At koncentrationerne af As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg og Zn er uskadelige for ma-
rine organismer i henhold til CCME kriterierne (Koncentrationerne <TEL) 

Tabel 9-5 Koncentrationer af tungmetaller i sedimentet i det planlagte uddybnings-
område A sammenlignet med Miljøkvalitetskrav i Bek 439 og CCMEs se-
dimentkvalitetskriterier (se forklaring af TLF og PEL i tekst). 

Stof  Koncentration i sedimentet Miljøkva-
litetskrav 
Bek. 439 

CCME sedimentkvali-
tetskriterier 

 Middel-
værdi 

Min. Max  TEL PEL 

Arsen (As) 
mg/kg TS 

1,5 <0,5 4,2 - 7,2 41,6 

Bly (Pb) 
mg/kg TS 

9,3 1,2 38 33 30,2 112 

Cadmium (Cd) 
mg/kg TS 

0,07 <0,02 0,19 0,61 
(tilføjet) 

0,7 4,2 

Krom (Cr) 
mg/kg TS 

5,6 1,8 12 - 52,3 160 

Kobber (Cu) 
mg/kg TS 

11,9 1,2 31 - 18,7 108 

Kviksølv (Hg) 
mg/kg TS 

0,014 <0,01 0,03 - 0,13 0,7 

Zink (Zn) 
mg/kg TS 

40,7 8,8 94 - 124 271 
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Tabel 9-6 Koncentrationer af tungmetaller i sedimentet i de planlagte uddybnings-
områder C og D sammenlignet med Miljøkvalitetskrav i Bek 439 og 
CCMEs sedimentkvalitetskriterier (se forklaring af TLF og PEL i tekst). 

Stof  Koncentration i sedimentet Miljøkva-
litetskrav 
Bek. 439 

CCME sedimentkvali-
tetskriterier 

 Middel-
værdi 

Min. Max  TEL PEL 

Arsen (As) 
mg/kg TS 

<2 <2 <2 - 7,2 41,6 

Bly (Pb) 
mg/kg TS 

<3 <3 <3 33 30,2 112 

Cadmium (Cd) 
mg/kg TS 

0,018 <0,05 0,06 0,61 
(tilføjet) 

0,7 4,2 

Krom (Cr) 
mg/kg TS 

2,1 1,4 4,1 - 52,3 160 

Kobber (Cu) 
mg/kg TS 

0,36 <2 2,2 - 18,7 108 

Kviksølv (Hg) 
mg/kg TS 

0,002 <0,01 0,01 - 0,13 0,7 

Zink (Zn) 
mg/kg TS 

8,4 4,8 9,7 - 124 271 

 

I Tabel 9-7 og Tabel 9-8 er resultaterne af analyserne af sedimentprøverne 
sammenlignet med: 

› Kriterierne i Miljøstyrelsens Klapvejledning (Miljøstyrelsen 2005). Klapvej-
ledningen opererer med to aktionsniveauer (nedre og øvre) og tre klasser 
A, B og C som følger: 

› Hvis koncentrationerne i havbundsmaterialet ligger under det nedre 
aktionsniveau (Klasse A), kan det altid klappes. 

› Hvis materialet overstiger det øvre aktionsniveau (Klasse C), skal det 
som udgangspunkt deponeres på land. 

› Havbundsmateriale der indeholder koncentrationer imellem disse to ni-
veauer (klasse B) kan som udgangspunkt klappes på eksisterende 
klappladser, men der skal foretages en nærmere vurdering af materia-
let. 

› Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord (Miljø-
styrelsens jordkvalitetskriterier (Miljøstyrelsen 2014b). Listen angiver kon-
centrationer, der sikrer at anvendelsen af jorden er sundhedsmæssig for-
svarlig  
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› De gældende grænseværdier for det eksisterende spulefelt på havnen der 
er opstillet i den gældende miljøgodkendelse (Miljøstyrelsen 2016a) 

Mht. prøverne indsamlet i uddybningsområde A (Tabel 9-7) fremgår det at: 

› Koncentrationerne er lavere end Klapvejledningens øvre aktionsniveau 
(Klasse C) og for de flestes vedkommende også under nedre aktionsniveau 
(Klasse A). Koncentrationerne af TBT ligger imidlertid mellem nedre og øvre 
niveau (Klasse B) og i en enkelt prøve overstiger koncentrationen af Cu 
nedre niveau, men ikke øvre. Det vurderes derfor som udgangspunkt at 
materialet vil kunne klappes på eksisterende klappladser efter en nærmere 
vurdering af materialet  

› Samtlige værdier overholder de grænseværdier, der gælder for det eksiste-
rende spulefelt ved Frederikshavn Havn. 

› Samtlige analyseresultater overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. 
Det vurderes derfor, at det opgravede materiale i miljømæssig forstand er 
egnet til genanvendelse som opfyld i det nye bagareal 

Mht. prøverne indsamlet i uddybningsområderne C og D (som også er repræsen-
tative for uddybningsområde E (Tabel 9-8) fremgår det at: 

› Koncentrationerne af miljøfremmede stoffer er lavere i forhold til uddyb-
ningsområde A. 

› Koncentrationerne af alle stoffer er lavere end Klapvejledningens nedre ak-
tionsniveau (Klasse A). Det vurderes derfor at materialet uden videre vil 
kunne klappes på eksisterende klappladser. 

› Samtlige værdier overholder de grænseværdier, der gælder for det eksiste-
rende spulefelt ved Frederikshavn Havn. 

› Samtlige analyseresultater overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. 
Det vurderes derfor, at det opgravede materiale i miljømæssig forstand er 
egnet til genanvendelse som opfyld i det nye bagareal. 

Konklusion sedimentkvalitet 

Sammenfattende kan det konkluderes at:  

› Det opgravede materiale er egnet til genanvendelse som opfyld i det nye 
bagareal 

› Materialet fra uddybningsområde A i den gamle havn vil kunne klappes på 
eksisterende klappladser efter en nærmere vurdering af materialet  

› Materialet fra de øvrige uddybningsområder vil ifølge Miljøstyrelsens Klap-
vejledning uden videre kunne klappes på eksisterende klappladser 
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› Materialet kan anbringes i det eksisterende spulefelt ved Frederikshavn 
Havn. 

Tabel 9-7 Koncentrationer af miljøfremmed stoffer i sedimentet i det planlagte ud-
dybningsområde A sammenlignet med Aktionsniveau for klapning (Miljø-
styrelsen 2005), kvalitetskrav for spulefeltet ved Frederikshavn (Miljøsty-
relsen 2016) og Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (Miljøstyrelsen 2014b) 

Stof Koncentration i sedimentet Aktionsniveau 
klapning 

Kvali-
tets-
krav 

spule-
felt 

Frede-
riks-
havn 
Havn 

Miljø-
styrel-
sens 
jord-
kvali-

tetskri-
terier 

 Middel-
værdi 

Min. Max Nedre Øvre   

Arsen (As) 
mg/kg TS 

1,5 <0,5 4,2 20 60 35 20 

Bly (Pb) 
(mg/kg TS) 

9,3 1,2 38 40 200 - 40 

Cadmium (Cd) 
(mg/kg TS) 

0,07 <0,02 0,19 0,4 2,5 2 0,5 

Krom (Cr) 
(mg/kg TS) 

5,6 1,8 12 50 270 75 20 

Kobber (Cu) 
(mg/kg TS) 

11,9 1,2 31 20 90 200 500 

Kviksølv (Hg) 
(mg/kg TS) 

0,014 <0,01 0,03 0,25 1 1 1 

Nikkel (Ni) 
(mg/kg TS) 

3,4 0,75 7,6 30 60 50 30 

Zink (Zn)  
(mg/kg TS) 

40,7 8,8 94 130 500 400 500 

TBT  
(mg/kg TS) 

0,097 0,039 0,19 0,007 0,2 2,5 1 

PCB  
(mg/kg TS) 

Ikke påvist 20 200 - - 

PAH  
(mg/kg TS) 

0,4 0,02 2,4 3 30 3 4 
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Tabel 9-8 Koncentrationer af miljøfremmed stoffer i sedimentet i de planlagte ud-
dybningsområder C og D sammenlignet med Aktionsniveau for klapning 
(Miljøstyrelsen 2005), kvalitetskrav for spulefeltet ved Frederikshavn (Mil-
jøstyrelsen 2016) og Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (Miljøstyrelsen 
2014b) 

Stof Koncentration i sedimentet Aktionsniveau 
klapning 

Kvali-
tets-
krav 

spule-
felt 

Frede-
riks-
havn 
Havn 

Miljø-
styrel-
sens 
jord-
kvali-

tetskri-
terier 

 Middel-
værdi 

Min. Max Nedre Øvre   

Arsen (As) 
mg/kg TS 

<2 <2 <2 20 60 35 20 

Bly (Pb) 
(mg/kg TS) 

<3 <3 <3 40 200 - 40 

Cadmium (Cd) 
(mg/kg TS) 

0,018 <0,05 0,06 0,4 2,5 2 0,5 

Krom (Cr) 
(mg/kg TS) 

2,1 1,4 4,1 50 270 75 20 

Kobber (Cu) 
(mg/kg TS) 

0,36 <2 2,2 20 90 200 500 

Kviksølv (Hg) 
(mg/kg TS) 

0,002 <0,01 0,01 0,25 1 1 1 

Nikkel (Ni) 
(mg/kg TS) 

1,3 1 1,9 30 60 50 30 

Zink (Zn)  
(mg/kg TS) 

8,4 4,8 9,7 130 500 400 500 

TBT  
(mg/kg TS) 

0,0022 <0,005 0,0061 0,007 0,2 2,5 1 

PCB  
(mg/kg TS) 

Ikke påvist 20 200 - - 

PAH  
(mg/kg TS) 

0,36 Ikke 
påvist 

2 3 30 3 4 
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9.3 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
anlægsfasen 

9.3.1 Effekter på vandkvalitet og sediment som følge af 
sedimentspild under uddybningsarbejderne 

Figur 9-7 til Figur 9-12 viser modellerede øjebliksbilleder af koncentrationen af 
suspenderet stof under uddybningen i forskellige områder.  

Det fremgår, at det spildte sediment ikke spredes udenfor havneområdet under 
uddybning i de gamle havnebassiner (område A og B) (Figur 9-7 og Figur 9-8) 

Det gælder også for langt det meste af sedimentet der spildes under uddybning i 
havnebassinet der blev etableret i Etape 2 udvidelsen af Skagen Havn (uddyb-
ningsområderne C og D). Små koncentrationer af suspenderet sediment kan dog 
optræde umiddelbart nord og øst for den planlagte forlængelse af Sydmolen 
(Figur 9-9 og Figur 9-10). 

Under uddybning i indsejlingen (område E) kan der optræde små koncentratio-
ner af spildt sediment i de kystnære områder mellem havnen og Grenen (Figur 
9-11 og Figur 9-12). Effekter på badevandskvalitet og flora og fauna af denne 
sedimentspredning beskrives i hhv. afsnit 9.3.2 og 10.3.2. 

 

Figur 9-7 Typisk øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen 
for uddybning i område A (Scenarie 1-kilde A. Dag 38) 
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Figur 9-8 Typisk øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen 
for uddybning i område B (Scenarie 1-kilde B. Dag 40). 

 

Figur 9-9 Typisk øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen 
for uddybning i område C (Scenarie 2-kilde C. Dag 21). 



 

 

     
 108  VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport ver 
4.0.docx 

 

Figur 9-10 Typisk øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen 
for uddybning i område D (Scenarie 2-kilde D. Dag 48). 

 

Figur 9-11 Typisk øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen 
for uddybning i område E1 (Scenarie 2-kilde E1. Dag 111). 
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Figur 9-12 Typisk øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen 
for uddybning i område E2 (Scenarie 2-kilde E2. Dag 173). 

 

Figur 9-13 Scenarie 1. Uddybning i de gamle havnebassiner (område A og B). Netto-
deposition (kg/m²) umiddelbart efter ophør med uddybning 
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Figur 9-14 Scenarie 2. Uddybning i Etape 2 bassinet og indsejlingen (område C, D og 
E). Nettodeposition (kg/m²) umiddelbart efter ophør med uddybning 

9.3.2 Effekter på badevand og øvrige rekreative aktiviteter  
Under uddybning i havnebassinerne vil det sediment, der spildes under uddyb-
ningsarbejderne spredes udenfor havnen, men under uddybning til indsejlingen 
udenfor havnen, kan der spredes sediment til badestranden nordøst for havnen 
(se Figur 9-7 til Figur 9-12). Koncentrationerne vil være lave og vil i de fleste 
tilfælde /hvis ikke altid) ikke være synlige. Det understøttes af erfaringer fra de 
tidligere udførte uddybningsarbejder i Etape 2-udvidelsen, hvor der ikke blev 
observeret synlige faner. Det kan dog ikke helt udelukkes, at der en sjælden 
gang kan opstå synlige faner, men det vurderes ikke at være særligt sandsyn-
ligt. Skulle der opstå en situation med synlige faner vil der på Skagen Havns 
hjemmeside http://www.skagenhavn.dk blive givet information herom. 

9.3.3 Frigivelse af miljøfremmede stoffer under uddybning 
Tabel 9-9 viser resultaterne af beregninger af koncentrationer efter initialfortyn-
ding af metaller og TBT, der frigives under uddybningsarbejderne i henholdsvis 
uddybningsområde A og uddybningsområderne C, D og E (Beliggenheden af dis-
se områder fremgår af Figur 9-1). Resultaterne er sammenholdt med Miljøkvali-
tetskravene der er specificeret i Bek 439 af 19/5 2016. 

Beregninger og resultater er nærmere beskrevet i Bilag H i Bilagsbindet. 
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Det fremgår: 

› At koncentrationerne af de undersøgte metaller efter initial-fortynding un-
der uddybning i område A er lavere end kravværdierne. Koncentrationen af 
TBTer en anelse højere end kravværdierne.  

› At koncentrationerne i områderne C, D og E er væsentlig lavere end under 
uddybning i område A og at koncentrationerne overholder miljøkvalitetskra-
vene 

Blanding efter initialzonen vil reducere koncentrationerne af metaller og TBT 
yderligere. Der forventes således ikke overskridelse af kravværdierne af de stof-
fer der er undersøgt. 

Tabel 9-9 Beregninger af initialfortyndingen af frigivet metal og TBT under uddybning 
sammenholdt med Miljøkvalitetskravene specificeret i Bek 439 af 1 
9/05/2016. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand" 

Stof Uddybningsområde 
A 

Beregnede koncen-
trationer efter initi-
alfortynding (ug/L) 

Uddybningsområde 
C, D og E 

Beregnede koncen-
trationer efter initi-
alfortynding (ug/L) 

Miljøkvalitetskrav 
Bek. 439 (ug/L) 

Arsen (As) 0,042 0 1,1 (tilføjet) 

Bly (Pb) 1,1 0 14 

Cadmium (Cd) 0,016 0,0003 0,2 

Chrom (Cr) 0,062 0,02 17 

Kobber (Cu) 0,3 0,009 2 (tilføjet) 
4,9 (øvre værdi) 

Kviksølv (Hg) 0,006 0,0001 0,07 

Nikkel (Ni) 0,3 0,1 34 

Zink (Zn) 5,2 1 8,4 (tilføjet) 

TBT 0,0018 0,00004 0,0015 

 

9.3.4 Udledning af spildevand fra mandskabsfaciliteter  
Det forventes at der skal etableres en skurby på eller i nærheden af havnen til 
indkvartering af arbejdsstyrken der skal gennemføre anlægsarbejderne. Afled-
ning af spildevand forventes at ske til det kommunale renseanlæg som har ud-
ledning til havet.  
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9.3.5 Udledning af overfladevand fra bagarealet i 
anlægsfasen 

Under anlægsarbejdet når bagarealet er etableret, vil der være afledning af 
overfladevand indeholdende forurening fra arealerne indtil der er etableret be-
lægninger og et afløbssystem med sandfang. Det afledte overfladevand kan væ-
re forurenet med sediment fra f.eks. arealer belagt med stabil grus og forure-
ning fra veje og pladser f.eks. i form af mindre mængder diffust tab af olie fra 
maskiner og biler, der arbejder på området. Større lækager vil blive opsamlet 
umiddelbart, og på den baggrund skønnes det, at der vil være tale om mindre 
mængder forurening, og at miljøpåvirkning vil være ubetydelig. 

9.4 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
driftsfasen 

9.4.1 Flytning af spildevandledninger 
Havledningen for Skagen Renseanlæg krydser det område, hvor det planlægges 
at etablere det nye havneareal og den vil derfor blive delvist tildækket af den 
planlagte opfyldning medmindre den flyttes. Fiskemel og fiskeolie fabrikken FF 
Skagen A/S leder også spildevand direkte ud i havet i det fremtidige opfyld-
ningsområde (Figur 9-15).  

Begge disse udledninger skal flyttes inden opfyldningsarbejderne kan påbegyn-
des. 

En relokalisering og fornyelse af havledningen vil være hensigtsmæssig af flere 
årsager: 

› Med den nuværende placering vil ledningen blive delvis utilgængelig for re-
paration og vedligehold, da den overdækkes af havneudvidelsen 

› Ledningens kapacitet er stort set opbrugt 

› Efter etape-2-udvidelsen af havnen, er udløbet kommet til at ligge i læ af 
denne, hvilket har begrænset opblandingen 

Frederikshavn forsyning A/S er i færd med at undersøge følgende tre forskellige 
scenarier for flytning af udløbsledningerne: 

› Scenarie 1. Udvidelse og omlægning af den eksisterende havledning til et 
egnet område i Kattegat  

› Scenarie 2. Etablering af ny udløbs- og havledning til Skagerrak 

› Kombination af scenarie 1 og 2  
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Under dimensioneringen af havledningen/havledningerne, skal der tages hensyn 
til følgende forhold: 

› Eventuelt øget spildvandsmængde stammende fra fiskelmel og fiskeoliefa-
brikken FF Skagen A/S (se afsnit 9.4.2) 

› Eventuelt øget spildvandsmængde fra Skagen Aqua kultur, der har planer 
om i 2019-2020 at etablere et anlæg med eget spildevandsrensningsanlæg, 
men hvor det rensede spildevand fra anlægget, ledes til Skagen rensean-
lægs afløbsledning.  

› Eventuelt øget spildvandsmængde fra nyetablerede virksomheder på det 
opfyldte etape 3 bagland (se afsnit 9.4.2) 

› Nedsat mængde af nedbørsbetinget spildevand, når der i de kommende år 
ifølge spildevandsplanen etableres kloak separering (se afsnit 9.4.2). 

Udløbene for udledningerne skal flyttes til havområder med gode opblandings-
forhold. I havnens nærhed, drejer det sig om områder, der ligger i større af-
stand fra kysten end den nyetablerede Sydmole, da den vil komme til at udøve 
en betydelig lævirkning (dvs. områder markeret med grønt, gult orange eller 
rødt på Figur 9-16. 

Anlægsarbejderne i forbindelse med flytningen af udløbene vil medføre mindre 
gravearbejder. 

 

Figur 9-15 Beliggenheden af havledningen fra Skagen Renseanlæg og udledningen fra 
FF Skagen i relation til Etape 3 opfyldningen. 
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Figur 9-16 Hovedalternativet (Alternativ 1). Modellerede strømfelter efter etablering 
af Etape 3 udvidelsen i en situation med nordgående strøm. 

9.4.2 Rensningsbehov for nyetablerede virksomheder 
Landarealet, der opstår ved havneudvidelsen, skaber mulighed for etablering af 
nye virksomheder til fiskeindustri, fiskerirelaterede virksomheder og øvrige hav-
ne relaterede virksomheder. Der foreligger endnu ikke konkret viden om, hvilke 
virksomheder, der vil blive etableret, men det er sandsynligt, at der vil blive 
etableret en ny, større fiskefabrik på området. 

Processpildevand og sanitært spildevand fra ny etablerede virksomheder på det 
nye bagareal påregnes afledt til Skagen Renseanlæg, hvor det vil blive renset før 
udledning til havet. 

Skagen renseanlæg har imidlertid ikke tilstrækkelig reservekapacitet til at kunne 
modtage og behandle større mængder ekstra spildevand i forhold til i dag, hvor-
for renseanlæggets kapacitet skal udbygges, hvis anlægget skal kunne modtage 
spildevand fra nye virksomheder. 

Krüger/Veolia har på vegne af Frederikshavn Forsyning A/S gennemført en 
overordnet beskrivelse og vurdering af udbygningsmulighederne for Skagen 
Renseanlæg for at kunne modtage og behandle spildevand fra en eventuel ny 
større fiskeindustri for sild og makrel i Skagen. Det er i denne vurdering forud-
sat, at en ny fiskefabrik vil medføre en spildvandbelastning svarende til den ek-
sisterende silde-og makrel forarbejdningsvirksomhed Skagerrak Pelagic A/S.  

I Tabel 9-10 sammenlignes rensebehovet for en sådan ny fabrik, med den eksi-
sterende rensekapacitet på renseanlægget. Krüger/Veolia konkluderer, at der 
aktuelt ikke er reservekapacitet på Skagen Renseanlæg og at en ny fabrik til 
forarbejdning af sild og makrel med den angivne spildevandsbelastning vil nød-
vendiggøre en større udbygning af Skagen Renseanlæg. 
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Tabel 9-10.  Nuværende rensekapacitet på Skagen Renseanlæg sammenlignet med 
rensebehovet for en ny fiskefabrik på Etape 3 bagarealet med en spilde-
vandsbelastning svarende til den eksisterende 

 Nuværende Rensekapacitet Ny fabrik på 
bagarealet** 

 Middel Maks* Middel 

Spildevandsflow (m³/år) 4.400.000  265.000 

Spildevandsflow (m³/dag) 12.000  1.060 

Spildevandsflow (m³/time) 600 1.500 50-100 

Organisk stof (kg/dag) 14.000 29.000 10.000 

Kvælstof (kg/dag) 1000 1.530 850 

Personækvivalenter (organisk stof) (PE) 130.000 277.000 80.000 

Slamudrådning (med 5% tørstof) 200  140 

* Den angivne maks. kapacitet, forudsætter, at der er tale om kortvarige be-
lastninger 
**Det forudsættes at denne fabrik vil have en spildvandbelastning svarende til 
den eksisterende silde-og makrel forarbejdningsvirksomhed Skagerrak Pelagic 
A/S. 

Hertil kommer, at Miljøstyrelsen har påbudt nye og skærpede kravværdier for 
udledningen fra fiskemel og fiskeolie fabrikken FF Skagen A/S, der udleder ca. 
800.000 m³ spildevand pr. år. Virksomheden skal efterkomme påbuddet senest 
1. maj ved at overholde de ændrede vilkår for udledning af spildevand. FF Ska-
gen A/S påregner, at spildevandet for fremtiden behandles i Skagen Renseanlæg 
eller i et selvstændigt renseanlæg, der placeres ved siden af Skagen Rensean-
læg (Miljøstyrelsen 2016b). 

Frederikshavn Forsyning A/S har oplyst, at man er i færd med at iværksætte en 
udvidelse af rensningsanlæggets kapacitet. 

I forbindelse med etablering af nye virksomheder, skal der udarbejdes et tillæg 
til spildevandsplanen for Frederikshavn Kommune og de enkelte virksomheder 
skal ansøge om en afledningstilladelse hos kommunen inden den kan tilsluttes 
det kommunale kloaksystem.  

Frederikshavn Kommune kan oplyse: 

› At der, i forbindelse med myndighedsbehandlingen i relation til afledningen 
af regn- og overfladevand til Kattegat/havnen, vil blive stillet krav om afled-
ning gennem passende renseforanstaltninger. 

› At der for afledning fra arealer, hvor der er særligt forurenende aktiviteter 
eller risiko for afledning af miljøfarlige stoffer, vil blive stillet krav om, at 
overfladevand afledes gennem passende renseforanstaltning inden udled-
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ning til havnebassin. Udledningen reguleres og kontrolleres i medfør af mil-
jømyndighedens udledningstilladelse. 

› At det nye havneareal vil blive udlagt som privat separatkloakeret område. 
Hermed menes, at spildevand afledes i private ledninger via opland SK22 
og SK20 på det eksisterende havneareal til det offentlige kloaksystem, og 
at regnvand udledes til Kattegat via private udløbsledninger og udløb. 
Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssy-
stemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksy-
stem. 

› At Frederikshavn Spildevand A/S har gjort opmærksom på, at det kan blive 
nødvendigt at etablere nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Så-
danne kloakanlæg skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, at 
der indenfor en nærmere fastsat afstand på ikke må bygges, foretages be-
plantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langs-
gående hegn af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn Spilde-
vand A/S have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt 
reparationsarbejder. 

9.4.3 Ændringer af spredning af udledt kloakvand som 
følge af effekter på strømforholdene 

På baggrund af modelleringerne af anlæggets effekter på strømforholdene (af-
snit 8.3) og beliggenheden af udledninger fra renseanlæg, separat og fællesklo-
ak vurderes det, at spredningsmønstret for udledningerne ikke vil ændre sig i 
forhold til i dag. Det skal dog nævnes at spredningsmønstret for udledninger fra 
FF Skagen og Skagen Renseanlæg ville blive påvirket som følge af lævirkningen 
af den nye Sydmole, men da disse som nævnt skal flyttes til et område med go-
de opblandingsforhold, vil problemet ikke opstå (se afsnit 9.4.2). 

9.4.4 Afstrømning af miljøfremmede stoffer i overfladevand 
fra befæstede arealer 

Regnvand, der afledes fra de nye befæstede havnearealer eller vejanlæg, kan 
indeholde tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer, der stammer fra atmo-
sfærisk deposition, bygge- og tagmaterialer, trafik mv. Herved opstår en forøget 
belastning af vandmiljøet i havnen med organisk materiale og eventuelt tung-
metaller og miljøfremmede stoffer som f.eks. olie. 

Der er gennemført en ”worst case”-beregning af koncentrationer af miljøfrem-
mede stoffer i havnebassinerne nærmest det nyetablerede bagland i en situation 
hvor nedbøren udledes direkte uden at passere af sandfang og olieudskillere.  

Fremgangsmåde og beregninger er beskrevet i Bilag H. 

Resultaterne for Østbassin I og II, der vil blive de mest belastede, fremgår af 
Tabel 9-11 og Tabel 9-12. 
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Det fremgår at de estimerede tungmetalkoncentrationer overholder grænse-
værdierne i Bek. 439 af 19/05/2016. " Bekendtgørelse om fastlæggelse af mil-
jømål for vandløb, søer, overgangs-vande, kystvande og grundvand": Det frem-
går således 

› De resulterende tungmetalkoncentrationer i havnebassinerne på årsbasis 
forventes at ligge 3 til 24 gange under grænseværdierne (når baggrunds 
koncentrationerne ikke medtages).  

› Baggrundskoncentrationer af de pågældende tungmetaller ved Skagen er 
ikke kendte. Anvendes baggrundskoncentrationer som de er er målt i Øre-
sund er sikkerhedsfaktorerne stadigvæk mindst ca. 2 for Zink, mindst ca. 3 
for Cadmium, mindst ca. 4 for Kobber og mindst ca. 9 for bly. Baggrunds 
koncentrationerne ved Skagen er givetvis mindre end baggrunds koncentra-
tionerne i Øresund. Det må derfor må antages at sikkerhedsfaktorerne (når 
der tages hensyn til baggrundskoncentrationerne) er større end disse. 

Nedløbsbrøndene for afstrømning for befæstede arealer forsynes med sandfang, 
der vil tilbageholde en del af det partikulære materiale. Da en væsentlig del af 
forureningskomponenterne, f.eks. tungmetaller og PAH forventes at være bun-
det til partikulært materiale, vil der dermed også ske en tilbageholdelse af disse. 
De estimerede koncentrationer i havnebassinerne er derfor overestimerede. Sik-
kerhedsfaktorerne vil derfor i virkeligheden være betydeligt større end de be-
regnede.  

Det vurderes derfor, at afstrømningen fra befæstede arealer under nedbør ikke 
vil påvirke vandkvaliteten i havnen væsentligt. 

Ved etablering af nye virksomheder på Skagen Havn skal miljømyndigheden 
godkende udledning af overfladevand til havnen jf. bekendtgørelse nr. 1022 
(Miljøministeriet, 2006c). I godkendelsen kan miljømyndigheden stille krav til 
den maksimale udledning/tilledning samt til eventuel rensning. 
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Tabel 9-11 Estimerede koncentrationer af tungmetaller i havnebassinet (Østbassin 
I+II) uden hensyntagen til baggrundskoncentrationer sammenlignet med 
det kvalitetskrav for havvand, jfr. Bek 439 af 19/05/2016. " Bekendtgørel-
se om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangs-vande, kyst-
vande og grundvand". Sikkerhedsfaktorerne angiver hvor mange gange de 
estimerede koncentrationer ligger under grænseværdien. 

Tungmetal Estimerede koncen-
trationer i Østbassin 

I+II 
(Uden baggrunds-
koncentrationer) 

(μg/l) 

Kvalitetskrav 
(Bek 439) 

(μg/l) 

Sikkerhedsfaktor 
(Uden hensyntagen 
til baggrundskon-

centration) 

Bly (Pb) 0,3 14 24 

Zink (Zn) 2,7 8,4* 3 

Kobber (Cu) 0,2 2* 
4,9 øvre værdi 

4 

Cadmium (Cd) 0,02 0,2 9 

*) tilføjet 

Tabel 9-12 Estimerede koncentrationer af tungmetaller i havnebassinet (Østbassin 
I+II) under hensyntagen til baggrundskoncentrationer sammenlignet med 
kvalitetskrav for havvand, jfr. Bek 439 af 19/05/2016. " Bekendtgørelse 
om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvan-
de og grundvand". Sikkerhedsfaktorerne angiver hvor mange gange de 
estimerede koncentrationer ligger under grænseværdien. Baggrunds kon-
centrationer fra Øresundsregionen er angivet. 

Tungmetal Baggrundskon-
centrationer i 

Øresund (μg/l) 

Kvalitetskrav 
(inkl. bag-

grundskonc.) 
(μg/l) 

Koncentration 
Østbassiner 
I+II (μg/l) 

(inkl. Øresund 
baggrund) 

Sikkerhedsfak-
tor 

Bly (Pb) <0,5** 14 Højst 0,8 Mindst ca. 9 

Zink (Zn) <0,5** Højst 8,9 Højst 3,2 Mindst ca. 2 

Kobber (Cu) 0,5* 2,5 Højst 0,7 Mindst ca. 4 

Cadmium (Cd) <0,05** 0,2 Højst 0,07 Mindst ca. 3 

*) http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/ 
**) fra Øresund (DHI, 2011). 

9.5 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af 
alternativerne 

De to alternativer adskiller sig fra hinanden ved at der for Alternativ 1 hvor der 
skal uddybes udenfor havnen, spredes spildt sediment udenfor havnen mens 
sedimentspredningen under uddybning i Alternativ 2 vil begrænses til områder 
inden for eksisterende havnemoler. Det er dog vurderet at effekterne af sedi-
mentspredningen udenfor havnen vil være begrænset. 
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Det vurderes at der vil være en marginal mindre effekt på vandkvaliteten i hav-
nebassinerne, som følge af udledning af afløbsvand fra befæstede arealer i Al-
ternativ 2 i forhold til hovedalternativet, idet det befæstede areal er mindre 
(15,5 ha mod 17 ha).  

9.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Det foreslås, at følgende afværge foranstaltninger iværksættes: 

› Det er vurderet, at der i yderst få tilfælde, hvis overhovedet, vil optræde 
synlige faner af sediment, der spildes under uddybningsarbejderne. Det 
vurderes derfor, at der ikke vil være behov for et generelt forbud mod ud-
dybningsarbejder i badesæsonen. Såfremt der mod forventning, konstate-
res synlige sedimentfaner som følge af uddybningsarbejderne, anbefales 
det at badende orienteres om baggrunden for- og betydningen af det uklare 
vand.  

› For at undgå tildækning af den eksisterende havledning for Skagen Rense-
anlæg, flyttes denne inden opfyldningen påbegyndes. Det gælder også det 
nuværende udløb fra FF Skagen i det fremtidige opfyldningsområde. Der 
indhentes de fornødne tilladelser til disse flytninger 

› Frederikshavn Kommune udarbejder et tillæg til spildevandsplanen i forbin-
delse med realiseringen af projektet 

› For at nedsætte belastningen vil overfladevandet fra veje og befæstede 
arealer på havnen blive udledt via et regnvandssystem til havnebassinerne 
gennem en række udløb. Nedløbsbrøndene forsynes med sandfang, der vil 
tilbageholde en del af det partikulære materiale. Da en væsentlig del af de 
forurenende stoffer, f.eks. tungmetaller og PAH, forventes at være bundet 
til partikulært materiale, vil der dermed også ske en tilbageholdelse af dis-
se. 

9.7 Miljørisiko 
Baseret på ovenstående vurderes det, at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil 
udgøre en ubetydelig miljørisiko i relation til effekter på overfladevand og 
sediment. Det vurderes at flytningen af udløbsledninger vil udgøre en lille mil-
jørisiko (Tabel 9-13). Hvis spildevandsudledningerne ikke flyttes vil disse udgø-
re en meget stor miljørisiko. 
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Tabel 9-13 Miljørisiko for påvirkning af overfladevand og sediment som følge af Etape 
3 udvidelsen af Skagen havn. 

 Udbre-
delse 

Varighed Stør-
relse 

Påvirk-
ningsgrad 

Sandsynlig-
hed 

Miljørisiko 

Anlægsfasen       

Effekter på vandkvali-
tet og sediment som 
følge af sedimentspild 
 

Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Sandsynligt Ubetydelig 
miljørisiko 

Effekter på badevand 
og øvrige rekreative 
aktiviteter som følge af 
sedimentspild  

Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt sand-
synligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Frigivelse af mil-
jøfremmede stoffer 
under uddybning 
 

Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt sand-
synligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Udledning af spilde-
vand fra mandskabsfa-
ciliteter 
 

Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt sand-
synligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Udledning af overfla-
devand fra bagarealet i 
anlægsfasen 
 

Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt sand-
synligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Driftsfasen       

Effekter, hvis spilde-
vandsledningerne ikke 
flyttes 

Lokal Lang tid Stor 
effekt 

Stor påvirk-
ning 

Sikkert Meget stor 
miljørisiko 

Flytning af spildevand-
ledninger* 

Lokal Lang tid Mode-
rat  

effekt 

Moderat 
påvirkning 

Sandsynligt Lille 
miljørisiko 

Ændringer af spred-
ning af udledt kloak-
vand som følge af 
effekter på strømfor-
holdene 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget lidt 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Afstrømning af miljø-
fremmede stoffer i 
overfladevand fra be-
fæstede arealer 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Lidt sand-
synligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

*Under forudsætning af at spildevandsudladningerne flyttes til områder med 
gode opblandingsforhold. 

9.8 Eventuelle mangler 
Ingen. 
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10 Marint plante-og dyreliv 

10.1 Omfang og metoder 

10.1.1 Beskrivelse af eksisterende forhold 
Der foreligger et omfattende datamateriale, vedrørende forekomst og udbredel-
se af marint plante- og dyreliv ved Skagen. Beskrivelserne af de eksisterende 
forhold er baseret på dette materiale suppleret med en feltinspektion, herunder 
undersøgelse af forekomsten af makroalger på høfder og moler. 

10.1.2 Vurdering af effekter på marint plante- og dyreliv i 
anlægsfasen 

Følgende potentielle effekter på marint plante-og dyreliv i anlægsfasen er vurde-
ret: 

› Midlertidigt tab af marine habitater 

› Effekter af sedimentspild og sedimentspredning. 

› Effekter af frigivelse og spredning af miljøfremmede stoffer fra sedimentet 
under uddybning 

› Effekter af støj under anlægsarbejdet 
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Figur 10-1 Potentielle effekter på marint plante og dyreliv i anlægsfasen, der er vur-
deret. 

Midlertidigt tab af marine habitater 

Potentielle effekter 

Under uddybningsarbejdet kan der i uddybningsområdet ødelægges bundfau-
nasamfund, som efter arbejdets ophør vil blive genetableret ad naturlig vej. 
Desuden vil de kunstige stenrevshabitater, der eksisterer på nordlige mole, blive 
ødelagt når stenene tages op, men genetableres igen når stenene vil blive an-
vendt til ny stenkastning omkring det ny opfyldte havneområde. 

Metoder til vurdering af effekter 

Vurdering af genetablering af bundfaunasamfund efter uddybningsarbejdets op-
hør er baseret på tidligere erfaringer fra konstruktionsarbejder til søs som f.eks. 
anlæg af havne, havvindmøller, broer og tunneler. 

Vurdering af genetablering af de kunstige stenrevshabitater på nordlige mole, 
når stenene vil blive anvendt til ny stenkastning omkring det ny opfyldte havne-
område er baseret på baggrund af især danske undersøgelser af kolonisering af 
marine strukturer. 

Effekter af sedimentspild, sedimentspredning og frigivelse af 
miljøfremmede stoffer fra sedimentet under uddybning 

Potentielle effekter 

Under uddybning af havbunden vil der uundgåeligt spildes sediment, som vil 
spredes med strømmen, hvorefter det vil falde til bunds igen. Opslæmmet og 
bundfældet sediment kan påvirke dyr og planter på forskellig måde: 
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› Organismer i de frie vandmasser kan påvirkes af forhøjede partikelkoncen-
trationer; f.eks. kan forhøjede koncentration af sedimentpartikler forårsage 
flugtreaktioner hos fisk 

› Bundvegetation kan påvirkes af skygning fra sedimentfaner og sedimente-
ret materiale  

› Bundfauna kan påvirkes af sediment, der bundfælder. 

Metoder til vurdering af effekter 

Effekter af sedimentspild og sedimentspredning på marin flora of fauna er vur-
deret på baggrund af resultaterne af MIKE 21 modelleringen (se afsnit 9.1.2). 
De modellerede koncentrationer af suspenderet spildt sediment i vandsøjlen og 
den modellerede sedimentation vil blive sammenholdt med kendte dosis-respons 
relationer. Der foreligger således efterhånden et ganske omfattende datagrund-
lag fra danske og internationale undersøgelser af effekter af sedimentspredning 
og sedimentation vedrørende dosis - respons relationer mellem koncentration i 
vandsøjlen, lysdæmpning og akkumulerings rater af sediment og effekter på 
bundvegetation, bundfauna og fisk.  

Uddybning i forurenet sediment kan desuden forårsage frigivelse og spredning af 
tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer, der kan påvirke vandkvaliteten og 
det marine dyreliv under uddybningsarbejdet.  

Frigivelse af miljøfremmede stoffer under uddybning er vurderet i kapitel 9. 

Effekter af støj under anlægsarbejdet 

Potentielle effekter 

I anlægsfasen kan marine dyr, herunder især marine pattedyr, blive forstyrrede 
af støj og forstyrrelse fra anlægsarbejderne. 

Metoder til vurdering af effekter 

Vurderingen af effekter af undervandsstøj fra nedvibrering/nedramning af spuns 
på marine pattedyr er baseret på: 

› Vurdering af udbredelse af undervandsstøj fra nedvibrering og nedramning 
af spuns, baseret på eksisterende måling af støjniveauet ved kilden og be-
regning af udbredelsen af støj vha. følgende formel for lyddæmpning i 
vand: TL = 20log(d) + αd, hvor d er afstanden til kilden og α er en kon-
stant der udtrykker absorptionstab. 

› Litteratursøgning og sammenstilling af tilgængelig nyeste viden om græn-
ser for påvirkning af havpattedyr på grund af støj både over og under vand 

Effekter af overfladestøj og forstyrrelser er vurderet på baggrund af informatio-
ner fra litteraturen. 
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10.1.3 Vurdering af effekter på marint plante- og dyreliv i 
driftsfasen 

Følgende potentielle effekter på marine habitater og organismer i driftsfasen er 
vurderet: 

› Effekter af ændringer af lokale strømforhold; 

› Permanent tab af naturtyper; 

› Dannelse af nye naturtyper på moler, kajer og stensætninger 

 

 

Figur 10-2 Potentielle effekter af havne anlægget på havmiljøet i driftsfasen, der er 
vurderet 

Effekter af ændringer af lokale strømforhold 

Potentielle effekter 

Havneanlægget kan forårsage ændringer i lokale strømforhold og ændringer i 
sedimenttransporten langs kysten med effekter på flora og fauna til følge. Des-
uden kan tilstedeværelsen af det nye havne anlæg potentielt forårsage ophob-
ning af organisk materiale, der under forrådnelsesprocessen kan forårsage ilt-
svind. 

Metoder til vurdering af effekter 

Effekten på det marine plante- og dyreliv som følge af ændringer i lokale strøm-
forhold og ændringer i sedimenttransporten langs kysten der måtte være forår-
saget af tilstedeværelsen af det ny havneanlæg, er baseret på de modelbereg-
ninger og vurderinger, som er beskrevet i afsnit 8.3. 
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Permanent tab af marine naturtyper 

Potentielle effekter 

Marine naturtyper og organismer, som dækkes under moler og ny-opfyldt hav-
neområde, vil forsvinde permanent. Tildækning af marine habitater kan potenti-
elt indirekte påvirke f.eks. de lokale fiskebestande. 

Metode til vurdering af effekter 

Det permanente tab af marine naturtyper vurderes ud fra beliggenhed og areal 
af det ny opfyldte havneområde og den nyetablerede forlængelse af Sydmolen 
sammenholdt med udbredelsen af de marine naturtyper i området (i dette til-
fælde sandbund med Venus samfund og opvækstområde for fladfiskeyngel. 

Dannelse af nye naturtyper på moler kajer og stensætninger 

Potentielle effekter 

De nyetablerede stensætninger og moler vil blive substrat for fastsiddende alger 
og dyr, hvorved der vil dannes kunstige stenrev, der er bevoksede med tang-
skove med et væld af forskellige arter af alger og en rig fauna af hvirvelløse dyr 
og fisk og som er vigtige som opvækstpladser for ynglen af en lang række fisk. 

Metoder til vurdering af effekter 

Dannelse af kunstige stenrev på nye stenkastninger og mole er vurderet på 
baggrund af især danske undersøgelser af kolonisering af marine strukturer. 

10.2 Eksisterende forhold 
I havområdet omkring Skagen Havn findes følgende marine habitater med hver 
deres karakteristiske flora og fauna: 

› Vandsøjlen 

› Sandbund 

› Stenmoler og høfder 

Foruden det plante og dyreliv der er knyttet til disse habitater træffer man kyst-
og havfugle og marine pattedyr i havområdet omkring Skagen. De væsentligste 
biologiske og økologiske forhold i relation til disse habitater og organismer gen-
nemgås i det følgende. 

10.2.1 Vandsøjlen 

Pelagiske Fisk 

Af pelagiske fisk, der lever i vandsøjlen i farvandene ved Skagen træffes først og 
fremmest sild og brisling, makrel og hornfisk, med sild som den helt domine-
rende.  
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Sild 

Silden er den dominerende fiskeart i de frie vandmasser i Skagerrak til tilgræn-
sende farvande. Silden lever af dyreplankton som den følger gennem døgnet. 
Om natten hvor planktonet søger op mod overfladen står silden højt i vandsøj-
len, mens den følger planktonet mod bunden om dagen (Warnar et al 2011). 
Der findes mere end ti forskellige sildestammer i de danske farvande. To af dis-
se stammer er altdominerende i farvandet udfor Skagen nemlig den efterårsgy-
dende Nordsøsild og den forårsgydende Rügen sild (Bekkevold et al. 2011, Clau-
sen et al. 2015). 

Nordsøsilden, gyder fra august til oktober udfor Englands og Skotlands øst-
kyst (Warnar et al 2011). Når fiskene har gydt vandrer de mod øst til den østli-
ge Nordsø, Skagerrak og Kattegat, hvor de opholder sig vinter, forår og sommer 
og hvor de æder sig fede i de rige planktonforekomster i forår og sommermåne-
derne. Sildene afsætter deres æg på bunden og efter klækning føres larverne 
med strømmen tværs over Nordsøen til opvækstpladser langs den hollandske, 
tyske og danske vestkyst og i Skagerrak/ Kattegat. Efter et til to års ophold, 
hvor de begynder at blive kønsmodne vandrer de ud til den centrale- og nordlige 
Nordsø (Clausen et al. 2015).  

Rügen silden gyder i perioden februar til maj i den Vestlige Østersø. Den vig-
tigste gydeplads ligger i Greifswalder Bodden ved Rügen. Efter gydningen, fi-
skene op gennem de danske bælter og spredes i til de samme sommerfourage-
ringsområder i Kattegat, Skagerrak og den østlige Nordsø som Nordsøsilden. I 
sensommeren vandrer Rügen sildene sydpå til det sydlige Kattegat og videre til 
overvintringspladserne i Øresund. I den sene vinter/tidlige forår vandrer den 
modne sild dernæst til gydepladserne. Tidligere dominerede Rügen silden i den 
østlige Nordsø og Skagerrak-Kattegat i sommermånederne. I de senere år har 
Nordsøsilden været dominerende (Stæhr 2011), idet biomassen af Nordsøsild 
har været uforandret de sidste seks år, hvorimod biomassen af Rügen silden er 
faldet drastisk (Clausen et al 2015). De store forekomster af sild ved Skagen er 
meget vigtige for det hjemmehørende erhvervsfiskeri. 

Brisling 

Brislingen ligner sild. Den er en stimefisk, der som sild lever i de frie vandmas-
ser, men i modsætning til sild foretager brisling ikke så lange vandringer. I 
sommerhalvåret står brislingestimerne ret nær ved kysten og på lavere vand, 
men om vinteren søger de ud på lidt større dybder. I den lyse del af døgnet op-
holder brislingen sig nær ved bunden, men om natten trækker den op i de øvre 
vandlag, idet den ligesom silden følger planktonets vertikale vandring gennem 
døgnet (Warnar et al 2011). Brislingen gyder flere gange i gydeperioden, der 
starter i januar og fortsætter helt frem til juli (Knijn et al., 1993). Gydeom-
råderne ligger lidt fra kysten på dybder mellem 10 og 20 meter. De vigtigste 
gydepladser findes i den østlige Nordsø og ud for Skagerraks kyst. Den lægger 
sine æg frit i vandet. Æg og larver driver med strømmen.  I de første ca. tre le-
veår opholder brislingen tæt på kysten. Derefter bliver den kønsmoden og van-
drer mod gydepladserne. Føden består af forskellig slags dyreplankton, mest 
vandlopper. Brisling er en meget vigtig industrifisk (Petersen 1996). 
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Makrel 

Makrellen lever som rovfisk i stimer i de frie vandmasser og den optræder i vore 
farvande om sommeren for at gyde og for at æde. Den nordatlantiske makrel 
opdeles i to adskilte bestande, Nordsømakrel og Vest makrel. De makreller som 
optræder i farvandene omkring Skagen tilhører bestanden af nordsømakrel, som 
opholder sig på dybt vand i den nordlige del af Nordsøen om vinteren og som 
vandrer ind Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og Østersøen om sommeren. Nord-
sømakrellen gyder i Skagerrak og Kattegat i juni-juli. Når gydningen er overstå-
et spredes de voksne fisk i stimer og æder sig tykke og fede i småfisk, særlig 
sild, brisling og tobis, hvorefter de vandrer ud til deres overvintringspladser, 
hvor de ikke indtager føde. 

Hornfisk 

Hornfisken ankommer til vore kyster i april-maj fra overvintringspladserne vest 
for de Britiske øer for at gyde. Parring og gydning foregår i maj - juni på det helt 
lave vand mellem algebevoksede sten og i ålegræs. Hornfisken træffes i vore 
farvande i perioden fra maj til august/september, idet den efter gydningen går 
på fourageringstogt i danske farvande, inden den trækker til overvintrings-
pladserne. 

10.2.2 Sandbund 
Havbunden i det mest af området omkring Skagen havn består af rent sand. 
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Figur 10-3 Kort over havbundssedimenter i farvandet omkring det nordlige Vendsys-
sel (Geoviden nr 14) 

Bundfauna 

Faunaen på sandbunden er domineret af hvirvelløse dyr, der lever nedgravet i 
eller på overfladen af havbunden som f.eks. muslinger, snegle, børsteorme, pig-
huder og krebsdyr. 

Traditionelt har man inddelt bundfaunaen i en række bundfaunasamfund hver 
med deres karakteristiske artssammensætning (Thorson 1957). Artssammen-
sætningen i et bundfaunasamfund er afhængigt af karakteren af det omgivende 
miljø (f.eks. sedimenttype, vanddybde, saltholdighed og iltforhold ved bunden). 

En bundfauna-undersøgelse som blev gennemført i 2004 i forbindelse med ud-
arbejdelse af VVM for etape I udvidelsen af Skagen Havn viste at bundfaunaen 
på sandbunden i udfor Skagen Havn kan karakteriseres som et Venussamfund, 
og at muslingen Tellina fabula, søpindsvinet Echinocardium cordatum og børste-
ormen Scoloplos armiger antalsmæssigt dominerede faunaen (Nordjyllands Amt 
2004). Desuden findes store forekomster af hesterejer. Det er i overensstem-
melse med Nørrevang et al. (1968), der angiver at bundfaunaen på sandbunden 
ved Skagen kan karakteriseres som et Venus samfund.  
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Figur 10-4 Den procentvise fordeling af antallet af forskellige arter af bundfaunaorga-
nismer fundet på sandbunden ved Skagen havn i 2004 (data fra Nordjyl-
lands Amt 2004). 

 

 

 

 

 

Tellina fabula Echinocardium cordatum 

  

Scoloplos armiger Venus (Chamelea) striatula 

Figur 10-5 Bundfauna arter, der findes på Venussamfundet ved Skagen 
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Ålegræs 

Før 1930`erne fandtes der ålegræs på sandbunden ved Skagen (Krause-Jensen 
& Rasmussen (2009). I 1931-32 blev ålegræsset ramt af den verdensomspæn-
dende ålegræssyge eller ålegræspest, der slog størstedelen af ålegræsbestan-
dene i Danmark ihjel. Ålegræsset blev formentlig offer for angreb af en amøbe-
agtig protozo, men der er stadig debat om den egentlige årsag til ålegræspe-
stens aggressive og dødelige forløb. Det tog flere årtier for ålegræsset at re-
kolonisere de områder, hvor ålegræsset var forsvundet, og det er aldrig lykkes 
ålegræsset at brede sig i samme omfang, som før sygdommen ramte. I det 
nordlige Kattegat er ålegræsset stort set ikke vendt tilbage og der er ikke rap-
porteret om forekomst af ålegræs ved Skagen efter 1930erne (Se f.eks. Bo-
ström, Baden og Krause-Jensen 2003). 

Fisk på sandbunden 

Sandbunden er et vigtigt levested for en række fiskearter, med sandkutling, to-
bis og rødspætte som de hyppigst forekommende. Sandbunden på det lave vand 
ved Skagen er desuden vigtig som opvækstplads for fladfisk, især for rød-
spætteyngel, men også for tunge og pighvar og skrubbe. Yngel af fladfisk, der 
lever nedgravet i sandet om dagen, optræder således i store mængder på sand-
bunden på det lave vand forår og sommer. I det følgende gives en kort beskri-
velse af de fem hyppigst forekommende sandbundsarters biologi. 

Sandkutling 

Sandkutlingen optræder i store mængder langs alle vore kyster. Den optræder 
ved bunden i områder med sandbund eller bund med mudderblandet sand på 2 -
20 m dybde. Om foråret trækker kønsmodne sandkutlinger fra overvintrings-
områder på dybere vand ind på lavt vand for at yngle. Sandkutlingen bliver 
kønsmoden i en alder af et år. Den gyder flere gange i løbet af forårs- og som-
mermånederne. Gydningen foregår på den måde at hannen lokker hunnen til at 
lægge sine æg i en muslingeskal, hvorefter han befrugter æggene. Derefter vog-
ter kan æggene indtil de klækkes. Ungerne lever i de frie vandmasser de første 
uger efter klækninger, hvorefter de søger mod bunden. Sandkutlingen lever 
mest af slikkrebs, kårer, børsteorme og andre små dyr, der er knyttet til bun-
den. Den er selv et vigtigt fødedyr for andre fisk, bl.a. torsk (Tolsgård 2016). 

Tobis 

Tobis udgør et vigtigt fødegrundlag for havfugle og en række kommercielt vigti-
ge fiskearter som makrel, hvilling og torsk. Der findes fem forskellige arter af 
tobis i danske farvande hvoraf havtobis er altdominerende. Tobis fouragerer på 
den lavvandede sandbund sommer og efterår frem til oktober. Om natten ligger 
tobiserne begravet i sandet, men om dagen finder man dem i de midterste 
vandlag på jagt efter bytte (Winslade 1974). Gydningen foregår i perioden no-
vember og februar. Æggene lægges på sandet substrat på havbunden. Efter 
omkring tre ugers forløb klækkes æggene og de pelagiske larver føres med hav-
strømmene. To til fem måneder efter klækningen slår tobisyngelen sig ned på 
havbunden (Wright & Bailey 1996, Worsøe et al 2002). 
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Figur 10-6 Sandbunden på det lave vand er et vigtigt levested for juvenile tunger, 
rødspætter og tobis. Fisken umiddelbart til venstre for rødspætten er en 
snippe, som lever i vegetation. 

Rødspætte 

I Kattegat og Skagerrak gyder rødspætten sædvanligvis i slutningen af februar 
og begyndelsen af marts og gydningen foregår på vanddybder mellem 20 og 40 
m. Efter gydningen føres æg og larver med strømmen i marts-april og i april-
maj forvandles larverne så de får den karakteristiske fladfiskeform. I dette sta-
dium søger de mod bunden på den helt lave og varme sandbund, hvor de lever 
af små orme og krebsdyr sommeren igennem, hvorefter de trækker ud på dybe-
re vand efterår og vinter. Beliggenheden af gyde-og opvækstpladser for rød-
spætte i Skagerrak, Kattegat og Bælt havet er vist på Figur 10-7. 

Forår og sommer opholder rødspætteynglen sig på det helt lave vand fra kystlin-
jen og ud til ca. 4 m dybde. De følgende 2-3 somre holder de til på det lave 
vand. I disse 2-3 år trækker de ud på dybere vand om vinteren og vender tilba-
ge til det lave vand om sommeren. Derefter flytter de permanent ud på dybere 
vand. Jyllands østkyst er en af de vigtigste opvækstområder for rødspætter 
(Worsøe, Horsten og Hoffmann 2002, Nielsen et al. 1998, Nielsen et al 2004, 
Nielsen, Bagge & MacKenzie 1998). 
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Signaturforklaring: 

Gul: Gydepladser 

Lyseblå: Opvækstpladser 

 

Figur 10-7 Gyde-og opvækstpladser for rødspætte i Skagerrak, Kattegat og Bælthavet 
(Fra Warnar, et al 2011). 

Søtunge 

Søtungen gyder på relativt lavt vand i perioden fra april til juni. Det er ikke helt 
klart, hvor søtungen gyder i Kattegat. Den højeste forekomst af kønsmodne in-
divider er fanget i den sydlige del af Kattegat, men der er observeret tunge æg i 
det meste af Kattegat. 

I august-september omdannes tungelarven så den får den karakteristiske flad-
fiskeform hvorefter den søger mod bunden på opvækstpladser på lavt vand 
langs kysterne. Det er primært kystområder i den centrale og nordlige del af 
Kattegat, der benyttes. (Warnar et al. 2011). (Figur 10-8). 

 

Signaturforklaring: 

Gul: Gydepladser 

Lyseblå: Opvækstpladser  

Mørkeblå: Vigtigste op-
vækstpladser for søtunge 

 

Figur 10-8 Gyde-og opvækstpladser for søtunge i Skagerrak og Kattegat (Fra Warnar, 
et al 2011). 
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Pighvarre 

Pighvarren gydninger fra maj til august (Knijn et al. 1993). I Kattegat og dele af 
de indre danske farvande finder der gydning sted spredt i områderne på dybder 
på mere end 20 meter (Worsøe et al. 2002). I den pelagiske fase bliver larverne 
spredt, og de bundfældede stadier søger herefter mod lavvandede områder 
langs kysterne. I Kattegat findes pighvar yngel i de samme områder som rød-
spætten og søtungen, dvs. i de centrale og nordlige dele langs den jyske øst-
kyst (Warnar et al 2011.) (Figur 10-9). Efterhånden som de vokser flytter de ud 
på dybere vand, som de holder sig til (Knijn et al. 1993). 

 

Signaturforklaring: 

Gul: Gydepladser 

Lyseblå: Opvækstpladser 

  

 

Figur 10-9 Gyde-og opvækstpladser for pighvarre i Skagerrak og Kattegat (Fra 
Warnar, et al 2011). 

10.2.3 Stenmoler, høfder og stenrev 
Der findes ikke naturlige stenrev i området omkring Skagen Havn. Stenmolerne 
på havnen og de mange høfder i området fungerer imidlertid som kunstige sten-
rev. De er biologisk meget produktive og meget artsrige både hvad angår alger 
og dyr. De er bevoksede med tangskove med et væld af forskellige arter af alger 
og en rig fauna af hvirvelløse dyr og fisk og de er vigtige som opvækst-pladser 
for ynglen af en lang række fisk. 

På den vestlige stenmole og den nærliggende høfde vokser blæretang, savtang, 
rørhinde, klotang, skulpetang, navle-purpurhinde, carageen tang, silke-vandhår 
og sukkertang (Nordjyllands Amt 2004). 

På ydersiden af den eksisterende nordøstmole domineres algevegetationen fuld-
stændigt af fingertang (Laminaria digitata). Denne art trives godt på ekspo-
nerede lavvandede stenrev og moler med meget lys og hvor der er stærk bølge-
påvirkning og strøm. På sådanne lokaliteter danner den typisk tætte tangskove 
helt domineret af fingertang. 
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På- og mellem tangplanternes blade lever der myriader af små snegle og krebs-
dyr (tanglopper, tanglus og pungrejer), der udgør det primære fødegrundlag for 
en rig fiskefauna. De hyppigst forekommende fisk er typisk havkarusse, toplet-
tet kutling, tangspræl, ålekvabbe og ulk samt yngel af en lang række kommerci-
elt udnyttede fiskearter som f.eks. sild, torsk (Støttrup et al 2013, COWI 2014). 

 

Figur 10-10 Fingertang (Laminaria digitata) som dominerer på ydersiden af den eksi-
sterende nordøstmole. 

 

Figur 10-11 Havkarudse, som forekommer hyppigt i algevegetation på stenmoler. 

10.2.4 Fugle 
En stor del af trækfuglene, der yngler på den Skandinaviske Halvø og det Nord-
lige Sibirien og som overvintrer i Sydeuropa og Afrika, passerer Skagen Gren på 
vej til og fra ynglepladserne. Skagen Gren er da også kendt for at være et af 
Europas bedste steder at observere trækfugle. Trækfuglene kan under visse 
vejrforhold flyve over havnen, men havnen og dens omgivelser har i øvrigt ikke 
betydning for fugletrækket. 
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Da Skagen Havn er en fiskerihavn, er den et vigtigt tilholdssted for måger, der 
bruger moler og kajer som hvilepladser og som skaffer føden ved at æde fiske-
affald mv. Den hyppigst forekommende art er sølvmåge, der træffes overalt på 
havnen på alle tider af året. Det gælder også almindelige arter som, ride, svart-
bag, hættemåge og stormmåge (Figur 10-1). Sildemåge er almindelig fra marts 
til oktober. De fleste måger ser man på hårde vestenvindsdage om vinteren, 
hvor de sultne søger til det beskyttede miljø. Der er flest måger på havnen på 
hverdage, når flest kutterne kommer ind med fisk (Skagen Fuglestation 2016). 

Skarver ses også rastende på molerne og på fiskeri i og uden for havnen. Der 
observeres også en del edderfugle ved Skagen havn, men Skagen området er 
dog på ingen måde kerneområde for denne art. (Petersen & Nielsen 2011). 

Andre almindelige arter der observeres på havnen omfatter Hvid Vipstjert, Sten-
pikker, Gråspurv, Skovspurv, Grønirisk, Tornirisk og Allike (Skagen Fuglestation 
2016).  

  



 

 

     
 136  VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport ver 
4.0.docx 

Tabel 10-1 Rapporterede observationer på Skagen Havn i DOF databasen 2010-2016 

Måger og andre havfugle Landfugle 

Art Antal Art Antal 

Sølvmåge 4051 Skærpiber 43 

Ride 1576 Snespurv 40 

Svartbag 216 Gråspurv  36 

Hættemåge 71 Gulspurv  19 

Stormmåge 42 Rørspurv 6 

Gråmåge 3 Grønirisk  105 

Sildemåge 1 Sjagger 16 

Sule 17 Gærdesmutte 2 

Skarv 391 Allike 30 

Edderfugl 88 Sortkrage 1 

Sortand 5   

Hvinand 9   

Gråand 18   

Rødstrubet lom 4   

Lomvie  15   

Alk 13   

Søkonge 9   

Alm. ryle 33   

Stenvender 4   

10.2.5 Marine pattedyr 
Skagens Gren er et af de bedste steder i Danmark hvis man vil se havpattedyr.  

Farvandene udfor Skagens Gren er således et kerneområde for marsvin og et af 
Danmarks vigtigste områder for marsvin (Figur 10 10). Bestanden ved Skagen 
er en selvstændig bestand, som holder sig adskilt bestandene i de indre farvan-
de samt det sydlige Nordsø. (Teilman et al. 2008). Marsvin ses oftest enkeltvis 
eller i flokke på op til tre dyr og kan observeres hele året rundt (Frederikshavn 
Kommune 2015b). 
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Skagen Havn ligger fem kilometer fra spidsen af Skagens Gren og dermed ligger 
projektområdet i yderkanten af kerneområdet for marsvin. Området ved Ska-
gens Gren antages, at være et vigtigt fourageringsområde for marsvin (Teilman 
et al. 2008). 

Marsvin er optaget på Bilag IV i habitatdirektivet. Arter på habitatdirektivets Bi-
lag IV kræver særlig beskyttelse. Desuden indgår marsvin i udpegningsgrundla-
get for Natura 2000-område nr. 1 "Skagens Gren og Skagerrak" (Se kapitel 12). 

Der er desuden en stor sælbestand i farvandene omkring Skagen, og på stran-
dene på Grenen kan man på alle tider af året møde både voksne og unge sæler 
(Frederikshavn Kommune 2015b). Der findes både Spættet sæl og Gråsæl i om-
rådet. Ofte er sælerne ved Skagen meget tillidsfulde og ofte kan man på få me-
ters afstand betragte sæler, der ligger og hviler sig på stranden, uden at de rea-
ge-rer. De har vænnet sig til mennesker og har fundet ud af, at mennesker ikke 
gør dem noget (Skov 2008). Især om vinteren holder op til 5 spættede sæler til 
i havnebassinerne. De lever af affaldsfisk og kan ses på ganske tæt hold, idet de 
er meget nysgerrige (Skagen Fuglestation 2016). 

Den hyppige forekomst af marsvin og sæler i farvandene omkring Skagen skyl-
des sandsynligvis den rige forekomst af pelagiske fisk, herunder især sild i far-
vandet (se afsnit 10.3.1). 
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Figur 10-12 Udbredelse af 26 marsvin, der blev indfanget og mærket med sendere, der 
spores vha. satellit ved Skagen. Figuren viser den estimerede kerneområ-
de tæthed (%) (Kernel density). "Kernel density" skal tolkes på den måde 
at lavere procent angiver højere tæthed. A og B viser henholdsvis sommer 
og vinter situationen, mens C viser gennemsnittet for hele året. D viser 
Kernel udbredelsen for otte satellitmærkede voksne hunner. Blå viser den 
daglige placering af de to dyr, der var mærket ved Skagen og rød viser til-
svarende for de seks dyr, der var tagget i de indre danske farvande. (Fra 
Teilman et al. 2008). 
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10.3 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
anlægsfasen 

10.3.1 Vurdering af midlertidig tab af habitater 
De planlagte uddybninger vil påvirke de bunddyr, der lever på havbunden og i 
sedimentet i og umiddelbart omkring selve uddybningsområdet. De fleste orga-
nismer i selve uddybningsområdet vil ikke overleve. Desuden kan sand, der er 
spildt under uddybningsarbejdet og som vil sedimentere i umiddelbar nærhed af 
afgravningsområdet, tildække og dræbe bundfaunaorganismer.  

Baseret på erfaringer fra en lang række både danske og udenlandske undersø-
gelser af effekter af gravearbejder i marine områder forventes det, at de uddy-
bede områder, vil blive koloniseret af bundfaunaorganismer som følge af ind-
vandring af voksne individer og nedslag af larver rekrutteret fra uforstyrrede 
områder. Efter 1 – 2 år vil et stabilt bundfaunasamfund have udviklet sig (Kiør-
boe og Møhlenberg 1982). 

Under og umiddelbart efter uddybningsarbejdets ophør, forventes en midlertidig 
stigning i individtæthed, antal af arter og biodiversitet i de påvirkede områder, 
med et efterfølgende fald svarende til basissituationen før gravearbejdet 
(COWI/DHI Joint Venture 2001, Kiørboe & Møhlenberg 1982). I følge teorier op-
stillet af Connell (1975) og Gray et al. (1990), kan den midlertidige stigning i 
individtæthed og artsantal forklares ved, at opgravningen har udryddet faunaen 
lokalt, hvorved der er opstået ledige økologiske nicher, som voksne og larver af 
bundfaunaorganismer er parat til at udnytte. De ledige nicher re-koloniseres 
hurtigt på tilfældig måde, i første omgang af såkaldt opportunistiske arter, hvil-
ket medfører en stigning i individtæthed og artsantal. Efter at arbejdet er af-
sluttet og forstyrrelsen ophørt, vil konkurrencen mellem organismerne om leve-
sted og føde medføre, at nogle af organismerne uddør igen (kompetitiv mortali-
tet), således at tæthed og artsantal falder til niveauet før forstyrrelsen. 

De fisk, som er knyttet til den nuværende nordlige moles sten, vil miste deres 
levested når de fjernes. Efterfølgende vil der opstå en ny fiskehabitat på de ny-
etablerede stensætninger omkring Etape 3 opfyldningen. 

10.3.2 Vurdering af effekter af sedimentspredning 

Bundfauna 

Bundfauna organismer kan grundlæggende påvirkes af sedimentspredning på to 
måder: 

› Bundfaunaorganismer, der lever af at filtrere plankton fra vandsøjlen kan 
påvirkes ved at høje koncentrationer af spildt sediment i vandsøjlen, over 
bunden kan tilstoppe eller forårsage vævsskader på gælleapparatet, der 
fungerer som filter 
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› Bundfaunaorganismer kan blive begravet af sedimentpartikler når de sedi-
menterer 

Effekter af forhøjede koncentrationer af partikler i vandsøjlen 

I forbindelse med udarbejdelse af VVM for Fehmarn forbindelsen opstillede man 
på baggrund af en række effektstudier følgende effektkriterier for koncentratio-
ner af spildt sediment i relation til bundfaunaorganismer (Femern, Sund og Bælt, 
2013):  

› Et partikelindhold i vandet på under 10 mg/l påvirker ikke bundfaunaen, 
mens  

› En koncentration på 10-50 mg/liter kan skade filtrerende organismer 

Det er påvist, at bundfaunaorganismer ikke vil påvirkes af forhøjede koncentra-
tioner af suspenderet materiale, hvis eksponeringstiden kun er nogle få dage 
(Essink et al. 1986, Lisbjerg et al. 2002). Effekterne af partikelindhold på 10-50 
mg/liter er typisk ikke-dødelige effekter f.eks. i form af nedsat vækst hos føl-
somme bundfaunaorganismer og hvis eksponeringen varer under en måned er 
effekten begrænset. Effekten i form af nedsat vækst ved længere tids ekspone-
ring skyldes sult, idet organismerne skal bruge megen energi på at rense gæl-
lerne, der fungerer som deres filtreringsorgan (Navarro & Widdows 1997, 
Velasco & Navarro 2002, Purchon, 1937). Der er, til vurderingen af effekterne af 
sedimentspild på filtrerende bundfaunaorganismer fra uddybningsarbejderne til 
Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn, derfor opstillet følgende kriterier: 

› Koncentrationer under 10 mg/L vil ikke påvirke filtrerende bundfauna dyr 

› Koncentrationer mellem 10-50 mg/L i over en måned vil påvirke filterende 
bundfaunadyr i lettere grad (især i form af nedsat vækst) 

› Koncentrationer over 50 mg/L kan påvirke filtrerende bundfaunaorganismer 
markant 

Modelkørslerne viser, at sedimentkoncentrationen i vandsøjlen under uddybning 
i det gamle havnebassin udfor det nyetablerede bagareal (område A) overskrider 
50 mg/l i 50 – 80 % af simuleringstiden svarende til 20 – 30 dage. Her vil bund-
faunaorganismer potentielt kunne blive markant påvirkede. Det meste af dette 
område ligger imidlertid i selve uddybningsområdet, hvor de fleste dyr vil blive 
suget op og ikke overleve alligevel (Figur 10-14). I Østbassin I og II kan der 
optræde koncentrationen mellem 10-50 mg/l i perioder på mindre end en må-
ned. Det vurderes derfor, at bundfauna her ikke vil påvirkes væsentligt af forhø-
jede koncentrationer af suspenderet stof (Figur 10-13 og Figur 10-14). Ved ud-
dybning i etape 2 havnebassinet (område C og D) og i indsejlingen udenfor hav-
nen (område E) viser modelleringerne at koncentrationer, der potentielt kan på-
virke bundfaunaorganismerne, er begrænset til selve uddybningsområderne, 
hvor de fleste dyr vil blive suget op og ikke overleve alligevel (Figur 10-15 og 
Figur 10-16). 
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Figur 10-13 Scenarie 1. Uddybning i de gamle havnebassiner (område A og B). Pro-
centdel af uddybningstiden tiden hvor koncentrationen af suspenderet stof 
(TSS) overskrider 10 mg/l. Simuleringstid 40 dage. 

 

Figur 10-14 Scenarie 1. Uddybning i de gamle havnebassiner (område A og B). Pro-
centdel af uddybningstiden tiden hvor koncentrationen af suspenderet stof 
(TSS) overskrider 50 mg/l. Simuleringstid 40 dage 
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Figur 10-15 Scenarie 2. Uddybning i Etape 2 bassinet og indsejlingen (område C, D og 
E). Procentdel af uddybningstiden tiden hvor koncentrationen af suspende-
ret stof (TSS) overskrider 10 mg/l. 

 

Figur 10-16 Scenarie 2. Uddybning i Etape 2 bassinet og indsejlingen (område C, D og 
E) Procentdel af uddybningstiden tiden hvor koncentrationen af suspende-
ret stof (TSS) overskrider 50 mg/l  
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Effekter af sedimentation af partikler 

Blødbundsfauna kan blive begravet af sediment, der er spredt under uddyb-
ningsarbejdet, og kan i værste fald blive slået ihjel. Mulighederne for at overleve 
afhænger af artens evne til at grave sig op gennem det aflejrede sediment og 
genetablere forbindelsen mellem dyrets gangsystemer og sediment overfladen. 
Dødelige effekter optræder, når sedimentationsraten overskrider den hastighed, 
hvormed dyret kan grave sig op gennem det aflejrede materiale.  

I laboratoriet har man bestemt sedimentationsrater, der er dødelige for forskelli-
ge bunddyr (Essink 1996). For seks arter af bunddyr, der er almindelige i Dan-
mark, ligger tærskelværdierne i intervallet 2,2 -> 15,6 kg/m2/dag (Tabel 10-2). 
Overstiger sedimentationsraten disse tærskelværdier vil dyrene blive kvalt i se-
diment. 

Tabel 10-2 Tærskelværdier for sedimentationsrater af sand der er dødelige for for-
skellige bundfaunaarter bestemt i Laboratoriet (Essink 1996). 

Art Sedimentationsrate 
(mm/dag) 

Sedimentationsrate* 
(kg/m2/dag) 

Sandmusling (Mya arenaria) 1,7 2,2 

Børsteormen Capitella capitata 1,7 2,2 

Børsteormen Scoloplos armiger 3,3 4,3 

Hjertemusling (Cerastoderma glaucum) 6,0 7,8 

Børsteormen (Nephtys hombergii) > 12,0 > 15,6 

Sandorm (Arenicola marina) > 12,0 > 15,6 

* Værdierne i Essink er angivet i cm/måned. Omregnet fra sedimentationsrate i 
mm/dag (1 mm = 1,3 kg/m2 [forudsætning massefylde af sediment 2,6 og po-
røsitet = 0,5]). 

Modelkørslerne viser at sedimentationsrater, der er dødelige for bunddyr under 
uddybning i de gamle havnebassiner (område A og B) er begrænset disse bassi-
ner. Det meste af påvirkningsområdet ligger i selve uddybningsområdet, hvor de 
fleste dyr vil blive suget op og ikke overleve alligevel (Figur 10-17). Under ud-
dybning i etape 2 havnen (område C og D) og indsejlingen (område E) er de 
potentielt påvirkede områder stort set begrænset til selve uddybningsområderne 
(Figur 10-18). 
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Figur 10-17 Scenarie 1. Uddybning i de gamle havnebassiner (område A og B). Netto 
sedimentationsrate (kg/m2/dag).  

 

Figur 10-18 Scenarie 2. Uddybning i Etape 2 bassinet og indsejlingen (område C, D og 
E). Netto sedimentationsrate (kg/m2/dag). 

Det vurderes, at bundfauna, der bliver påvirket af dødelige sedimentationsrater 
under uddybning vil genetableres 1-2 år efter arbejdets ophør (se afsnit 10.3.1). 



 

 

   
VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN  145 

http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport 
ver 4.0.docx 

Alger på moler og høfder 

Hvis suspenderet stof, der er spildt under uddybningsarbejderne, føres hen over 
bevoksninger af bundvegetation i planternes vækstsæson (april-september), vil 
sedimentfanerne skygge for planterne med risiko for væksthæmning, nedgang i 
biomasse og dybdeudbredelse til følge. I værste fald vil planterne dø efter lang 
tids skygning. 

Der findes imidlertid ikke ålegræs eller større sammenhængende områder med 
alger i området omkring Skagen Havn, der kan påvirkes. Bevoksningerne består 
udelukkende af alger på havnemoler eller høfder. Under uddybning inde i hav-
nen vil det suspenderede sediment forblive inde i havnen, så eventuelt skygge-
virkning vil fortrinsvis potentielt forekomme på alger der gror på overflader inde 
i havnen.  

Høje koncentrationer af suspenderet sediment ved uddybning udenfor havnen 
begrænser sig til områder, hvor der ikke findes alger. 

Eventuelt påvirkede alger på moler i havnen vil hurtigt reetableres efter uddyb-
ningsarbejdernes ophør. Eksperimenter har påvist følgende retableringstider for 
arter, der er almindelige i området ved Skagen (Fehmern. Sund og Bælt 2012): 

› Sukkertang og blæretang, der er flerårige med levetider på hhv. 2-3 år og 
5-6 år, kan reetablere sig forholdsvist hurtigt. For sukkertangs vedkom-
mende i løbet af 6 måneder;  

› Ribbeblad, der er flerårige med levetider på 4-10 år, kan reetablere sig i 
løbet af ca. 60 dage; 

› De forskellige trådalger, der er enårige, kan reetablere sig meget hurtigt, 
idet de fleste har flere generationer på et år; 

Fisk 

Effekter af forhøjede koncentrationer af partikler i vandsøjlen 

Forhøjede koncentrationer af suspenderet stof i vandet kan udløse flugtadfærd 
hos en række fiskearter. Sild, der forekommer hyppigt ved Skagen Havn, er så-
ledes ganske følsomme overfor suspenderet stof. Koncentrationer over ca. 10 
mg/l suspenderet stof kan udløse flugtadfærd hos sild (Johnson & Wildish 1985).  

Under uddybning af de havnebassinerne er overskridelser af 10 mg/l begrænset 
til selve havnebassinerne (Figur 10-13). Kun under uddybning til indsejlingen 
(område E) optræder koncentrationer over 10 mg/l i et forholdsvis begrænset 
område i uddybningsområdet udenfor havnen. Her vurderes det, at der hyppigt 
vil kunne observeres flugtreaktioner hos sild under uddybning til indsejlingen. 
Når der ikke graves, vil de forhøjede koncentrationer af suspenderet stof for-
svinde, og de eventuelt påvirkede sild vil vende tilbage til området. En forbigå-
ende flugt af sild fra området vil ikke påvirke f.eks. fiskeriet, da der ikke forgår 
sildefiskeri i det potentielt påvirkede område. 
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Voksne fladfisk og fladfiskeyngel, der lever på havbunden og som opholder sig 
en stor del af tiden nedgravet i denne, er meget tolerante overfor suspenderet 
partikulært materiale og kan tåle endog meget høje koncentrationer af suspen-
deret stof. I Vadehavet, der er det vigtigste opvækstområde for fladfisk i Nord-
søen, er der typisk målt maksimalkoncentrationer af suspenderet sediment på 
800-1000 mg/l efter stormvejr (Andersen og Pejrup 2001) og i laboratoriet er 
det påvist at rødspætter overlevede koncentrationer på 3000 mg/l over en peri-
ode på 14 dage (Newton 1973 I: Keller, et al., 2006). Det er desuden kendt, at 
juvenile fladfisk foretrækker områder med forholdsvist uklart vand som beskyt-
telse mod rovdyr (Blaber & Blaber 1980, Power et al 2000, Hampel et al 2003 og 
Lemke & Ryer 2006). 

Figur 10-19 og Figur 10-20 viser de maksimale koncentrationer, der har optrådt 
i hvert beregningspunkt under modelleringen af hhv. scenarie 1 og 2. Det ses at 
de modellerede koncentrationer er langt under 1000 – 3000 mg/l, undtaget må-
ske umiddelbart ved sugehovedet.  

Det vurderes derfor at fladfisk og fladfiskeyngel ikke vil påvirkes af forhøjede 
koncentrationer af suspenderet stof under uddybningsarbejderne. 

 

Figur 10-19 Scenarie 1. Uddybning i de gamle havnebassiner (område A og B). Den 
maksimale sedimentkoncentration i vandsøjlen gennem modelperioden i 
hvert enkelt beregningspunkt. 
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Figur 10-20 Scenarie 2. Uddybning i Etape 2 bassinet og indsejlingen (område C, D og 
E). Den maksimale sedimentkoncentration i vandsøjlen gennem modelpe-
rioden i hvert enkelt beregningspunkt. 

Effekter af sedimentation af partikler 

Det lave vand ved Skagen Havn er en vigtig opvækstplads for fladfiskeyngel. 
Substrattypen er afgørende for udbredelsen af fladfiskeynglen på opvækstplad-
serne. Hvis spildt materiale sedimenterer på opvækstpladserne, kan det potenti-
elt ændre sedimentsammensætningen markant og dermed sedimentets eg-
nethed som opvækstplads for fladfiskeyngel. 

I både laboratorieundersøgelser og felteksperimenter er det påvist, at rødpætte 
yngel foretrækker at opholde sig i områder med meget finkornet sand (Gibson 
og Robb 2000). Det samme gælder for ynglen af tunger. Post et al 2017 fandt 
således at tungeyngel klart foretrak meget finkornet sand (63–180 μm) efter-
fulgt af finkornet sand (125–250 μm).  

Langt det meste af det spildte sediment sedimenterer i uddybningsområderne 
(Figur 10-21 og Figur 10-22). Modellen viser, at der ved scenarie 2 uddybningen 
sedimenterer en mindre mængde på det lave vand umiddelbart nordøst for hav-
nen. Dette materiale vil imidlertid transporteres væk af bølgerne. En stor del af 
det spildte materiale, der havner i uddybningsområdet udenfor havnen og nord-
øst for havnen er finkornet sand som er fladfiskeynglens foretrukne substrat. 
Det vurderes derfor, at forekomsten af voksne fladfisk og fladfiskeyngel ikke vil 
påvirkes af sedimenteret materiale fra uddybningsarbejderne. 
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Figur 10-21 Scenarie 1. Uddybning i de ældre havnebassiner (område A og B). Netto-
deposition (kg/m²) umiddelbart efter ophør med uddybning 

 

Figur 10-22 Scenarie 2. Uddybning i Etape 2 bassinet og indsejlingen (område C, D og 
E). Nettodeposition (kg/m²) umiddelbart efter ophør med uddybning 
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10.3.3 Vurdering af effekter af frigivelse af miljøfremmede 
stoffer under uddybningsarbejder 

Det vurderes, at flora og fauna ikke vil påvirkes af miljøfremmede stoffer frigivet 
under uddybningsarbejderne (se afsnit 9.3.3). 

10.3.4 Vurdering af effekter af støj og forstyrrelse 
I anlægsfasen kan sæler og marsvin potentielt blive påvirket af undervandsstøj 
og forstyrrelse fra nedramning/nedvibrering af spuns og fra fartøjer, der er in-
volveret i etablering af havne anlæggene. 

Undervandsstøj fra nedvibrering og nedramning af spuns og pæle 

I forbindelse med etablering af det nye havneareal skal der etableres spuns-
vægge, bag hvilke opfyldningen kan ske. Typisk vil spunsvæggene blive nedvi-
breret, men oftest vil de skulle nedrammes det sidste stykke.  

Nedvibrering og nedramning af spuns vurderes at være det væsentligste bidrag 
til undervandsstøj i anlægsfasen og kan resultere i, at sæler eller marsvin 
skræmmes bort eller i værste fald får høre skader, hvis individer skulle befinde 
sig tæt på nedramningsområdet. 

En arbejdsgruppe, nedsat af Energinet.dk gennemførte et studie af effekter af 
undervandsstøj fra nedramningsarbejder (Energinet.dk 2015). Baseret på de 
seneste data fra litteraturen opstillede de en række tærskelværdier effekter af 
undervandsstøj på marsvin og sæler (se Tabel 10-3). Der blev ikke opstillet ef-
fektniveau for flugtadfærd hos sæler, da det blev vurderet at datagrundlaget var 
for spinkelt. 

Tabel 10-3 Effektniveauer af undervandsstøj for marsvin og spættet sæl (Energinet.dk 
2015) 

 Marsvin Spættet sæl 

Lydniveau, der forårsager 
permanente høreskader 
PTS (dB re. 1μPa2s. SEL)  

183 200 

Lydniveau, der forårsager 
midlertidige høreskader TTS 
(dB re. 1μPa2s SEL) 

164 176 

Lydniveau, der forårsager 
flugtreaktioner (dB re. 
1μPa2s SEL) 

140 - 

 

Thalmeier, Poling & Greene (2015) målte undervandsstøjen fra hhv. nedvibre-
ring af spuns og fra pæleramning i 10 ms afstand fra kilden. Der blev målt føl-
gende støjniveauer: 

› Nedvibrering 161 -188 dB re. 1μPa2s. (SEL) 
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› Nedramning 175 – 209 dB re. 1μPa2s. (SEL) 

På baggrund af disse målinger er der gennemført beregninger af lydniveauerne i 
stigende afstand fra kilden.  

Støjen vil gradvist dæmpes gennem vandet. Lyddæmpningerne med stigende 
afstand er beregnet efter følgende simple formel: TL = 20log(d) + αd, hvor d er 
afstanden til kilden og α er en konstant der udtrykker absorptionstab. Absorpti-
onstabet kan tilnærmelsesvis udtrykkes som α = 0.036× f 1.5, hvor f er fre-
kvensen i kHz. (Duncan & Parsons 2011). Frekvenserne af undervandsstøjen for 
nedramning/nedvibrering af spuns er 0,02-10 kHz (Thalmeier, Poling & Greene 
2015). 

Resultaterne af beregninger af udbredelsen af undervandsstøj under nedvibre-
ring og nedramning af spuns er vist i hhv. Figur 10-23 og Figur 10-24. Tabeller 
over beregnede værdier er vist i Bilag J.  

Sammenlignes disse resultater med de opstillede effektværdier, ses det, at risi-
koen for at der opstår høreskader under nedvibrering hos marsvin og sæler er 
begrænset til et lille område inden for en radius af <10 - 30 m fra selve nedvi-
breringsstedet. Risikoen for høreskader under nedramning er begrænset til en 
afstand af <10 – 60 m fra nedramningsstedet. Det er således ikke sandsynligt, 
at sådanne høreskader vil opstå, idet sandsynligheden for at der befinder sig en 
sæl eller et marsvin i området umiddelbart inden nedramningen starter er yderst 
minimal. 

Tilsvarende er risikoen for flugtreaktioner hos marsvin under nedvibrering af 
spuns begrænset til områder inden for en radius af højst 260 m. Derimod kan 
det ikke udelukkes, at flugtreaktioner hos marsvin kan forekomme ud til en af-
stand af ca. 2,5 km under nedramning af spuns. Det er imidlertid uden betyd-
ning for forekomsten af marsvin i farvandene omkring Skagen, da det er erfa-
ringen fra undersøgelser i forbindelse med nedramning af vindmøllefundamen-
ter at dyr, der er flygtet, vil vende tilbage igen når arbejdet er ophørt (Däne et 
al., 2013). 
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Figur 10-23 Udbredelse af undervandsstøj fra nedvibrering af spuns (beregnet ud fra 
målte niveauer fra Thalheimer, Poling & Greene 2014 se metode i teksten). 

 

Figur 10-24 Udbredelse af undervandsstøj fra nedramning af spuns (beregnet ud fra 
målte niveauer fra Thalheimer, Poling & Greene 2014. Se metodebeskri-
velse i teksten). 

Undervandsstøj fra fartøjer involveret i anlægsarbejdet 

I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for Horns Rev II Havmølle 
park blev det beregnet og vurderet i hvilken afstand fra et skib, sæler kan høre 
undervandsstøj, og i hvilken afstand de vil reagere på støjen. Vurderingerne 
blev gennemført på basis af kendskabet til sælernes hørelse og skibsstøjen un-
der vand fra forskellige typer af fartøjer (DONG Energy 2006). Det blev vurde-
ret, at dyrene vil reagere på og flygte fra støjen inden for en afstand af 200-300 
m fra fartøjet. 
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Det er beregnet, at støjen fra en supertanker og fra et specielt støjsvagt fartøj 
vil udløse flugtreaktioner hos marsvin indenfor for hhv. 350 og 10 m afstand. 
(Nmfs.noaa.gov, 2009). Reaktionsafstandene for uddybningsfartøjer og andre 
fartøjer, der benyttes i forbindelse med havneudvidelsen vurderes at ville ligge 
et sted derimellem. Denne afstand ligger udenfor kerneområdet for marsvin ved 
Skagen. Det vurderes derfor, at marsvin generelt ikke vil blive påvirket af un-
dervandsstøj fra fartøjer involveret i anlægsarbejdet 

10.4 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
driftsfasen 

10.4.1 Effekter af ændringer af lokale strømforhold som 
følge af tilstedeværelsen af det nye havne anlæg 

Modelleringerne af strømforholdene viser at den forlængede Sydmole ved nord-
gående strøm vil have en lævirkning udfor indsejlingen langs med opfyldningen 
til det nye bagland. At strømhastighederne ved sydgående strøm er næsten 
identiske med hastighederne under de eksisterende forhold. Dog vil der være en 
vis lævirkning syd for molen (se kapitel 8). Strømændringerne er meget små. I 
disse områder findes sandbundshabitater, der vurderes ikke at ville påvirkes 
væsentligt af disse små strømændringer. 

10.4.2 Tab af sandbundshabitater 
Opfyldning til det nye havneareal vil forårsage et permanent tab af ca. 19 ha 
med Venussamfund på sandbund, der også fungerer som opvækstplads for flad-
fiskeyngel. Da Venussamfundet er vidt udbredt og findes i store dele af Katte-
gat, Skagerrak og Nordsøen, må dette tab anses for ikke at være væsentligt. 
Det samme gælder tabet af opvækstpladser for fladfisk, der er uendeligt lille i 
forhold til det samlede areal af opvækstpladser i Kattegat, Skagerrak og Nord-
søen og tabet forventes derfor ikke at påvirke bestandene af fladfisk måleligt. 

10.4.3 Etablering af nye stenrevshabitater 
De nye stenkastninger omkring det ny opfyldte havneareal og de nye moler vil 
være substrat for alger og fastsiddende fauna, og det forventes, at der vil udvik-
les en artsrig stenrevshabitat med typiske stenrevsfisk til erstatning af den sten-
revshabitat, der fjernes når den gamle nordlige ydermole fjernes. Arealet af 
stenrevshabitat på de nye stenkastninger vil komme til at udgøre ca. 65.000 
m², hvilket er ca dobbelt så stor som det areal der fjernes ( ca. 34.500 m²). 

10.5 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af 
alternativerne 

Der er betydelig forskel mellem de to alternativer mht. omfanget af uddybning. 
Uddybningsmængderne for Hovedalternativet udgør i alt ca. 2.400.000 m³ mens 
uddybningsmængderne for Alternativ 2 kun udgør ca. 380.000 m³.  
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Det er imidlertid vurderet at uddybningen for hovedalternativet kun udgør en 
lille miljørisiko (se afsnit 10.7. 

Der er også en mindre forskel på miljøkonsekvenserne af de to alternativer med 
hensyn til tildækning af et sandbunds habitat. Alternativ 2 vil tildække et areal 
der er ca. 1,5 ha mindre end det tildækkede areal for hovedalternativet. Da det i 
forvejen er vurderet, at tildækning af sandbunds habitatet for hovedalternativet 
ikke er en væsentlig miljømæssig effekt er dette også tilfældet for Alternativ 2. 

10.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Det vurderes, at der ikke vil være behov for afværgeforanstaltninger til afbød-
ning af effekter på marin flora og fauna med undtagelse af potentielle effekter af 
undervandsstøj på marine pattedyr. 

Effekter som følge af undervandsstøj på marine pattedyr fra nedramning af 
spuns kan afbødes ved hjælp af følgende foranstaltninger: 

› Anvendelse af akustiske ”skræmmere” (pingere), der skræmmer marsvin 
og sæler væk fra området, hvor der spunses, og dermed udenfor risikozo-
nen for fysiske høreskader som følge af nedbringning. 

› Ramp up-procedure (soft start), hvor nedbringningen optrappes gradvist, 
giver dyrene mulighed for at søge væk fra området 

10.7 Miljørisiko 
Baseret på ovenstående vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil ud-
gøre en ubetydelig til lille miljørisiko i relation til effekter på marint plante-
og dyreliv. Etablering af ny stenrevshabitat på ny mole og stensætninger er en 
positiv effekt (Tabel 10-4). 
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Tabel 10-4 Miljørisiko for marint plante-og dyreliv. 

 Udbre-
delse 

Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sand-
synlighed 

Miljørisiko 

Anlægsfasen       

Midlertidig tab af habi-
tater 
 

Lokal Mellem-
lang tid 

Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning  

Sikkert Lille 
miljørisiko 

Effekter af sediment-
spild og sediment-
spredning. 

Lokal Mellem-
lang tid 

Lille  
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsyn-

ligt 

Lille 
miljørisiko 

Effekter af frigivelse af 
miljøfremmede stoffer 
under gravning. 

Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt sand-
synligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Støj og forstyrrelse. Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Ubetydelig 
påvirkning 

Sandsyn-
ligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

 

Driftsfasen       

Effekter af ændringer 
af lokale strømforhold 
 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget 
Sandsyn-

ligt 

Lille 
miljørisiko 

Tab af sandbundshabi-
tat. 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Sikkert Lille 
miljørisiko 

 

Etablering af ny sten-
revshabitat på ny mole 
og stensætninger 

    Positiv 
effekt 

Positiv 
effekt 

10.8 Eventuelle mangler 
Ingen. 
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11 Beskyttet natur og beskyttede arter på 
land 

11.1 Omfang og metoder 

11.1.1 Beskrivelse af eksisterende forhold 
Der er indhentet eksisterende viden og data om den beskyttede natur og de be-
skyttede arter i undersøgelsesområdet fra følgende kilder: 

› Frederikshavn Kommune 

› Danmarks Arealinformation (miljøportalen) 

› Miljøgis (for Vandområdeplanerne 2015-2021, Vanddistrikt I, Jylland og 
Fyn)  

› Den danske rødliste7 

› NOVANA artsovervågningen 

Information om bilag IV-arters forekomst i området er indhentet fra Frederiks-
havn Kommune og data for artsudbredelsen stammer fra NOVANA artsovervåg-
ningen (Søgaard, 2013). 

Der er ingen arealer med naturindhold på Skagen Havn og da havneudvidelsen 
alene finder sted uden på den eksisterende havn og ud i søterritoriet, berøres 
ingen landarealer med naturindhold direkte af projektet.  

I overensstemmelse hermed og i henhold til scopingen, er der derfor ikke udført 
supplerende feltundersøgelser på land.  

                                                
7 http://bios.au.dk/vidensudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-
interesserede/redlistframe/ 
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11.1.2 Vurdering af effekter på natur og beskyttede arter på 
land i anlægsfasen 

Følgende mulige effekter af anlægsarbejderne for natur, flora og fauna på land 
er vurderet: 

› Effekter af støj, arbejdsbelysning, vibrationer og støv fra anlægsarbejderne 
der kan genere dyrs normale aktiviteter (fødesøgning, yngle aktiviteter, yn-
gelpleje etc.) og medføre at de forlader et område midlertidigt eller perma-
nent 

› Effekter af støv, der spredes fra arbejdsområder ind i naturområderne og 
og som kan skade plantevæksten.  

Vurderingerne er udelukkende kvalitative. Erfaring fra lignende projekter indgår 
i vurderingerne i det omfang, det skønnes relevant. 

11.1.3 Vurdering af effekter på natur og beskyttede arter på 
land i driftsfasen 

Følgende mulige længerevarende effekter i driftsfasen for natur, flora og fauna 
på land er vurderet: 

› Effekter af trafikbelastning  

› Effekter af potentielle ændringer af kystmorfologien som følge af tilstede-
værelsen af de nye anlæg. Det er vurderet om natur, flora og fauna på land 
kan forventes at blive påvirkede af disse potentielle længerevarende følger 
af havneudvidelsen.  

Vurderingerne er udelukkende kvalitative og erfaring fra lignende projekter ind-
går i vurderingerne i det omfang, det skønnes relevant. 

11.2 Eksisterende forhold 

11.2.1 Naturforhold på land 
De kystnære arealer sydvest hhv. nordøst for havnen rummer i stort omfang 
naturtyper, der er beskyttede i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 3 (Figur 
11-1). De beskyttede naturtyper i undersøgelsesområdet omfatter heder, 
strandeng og overdrev. Arealerne kan være levested for arter der er fredede, 
truede og/eller omfattet af habitatbekendtgørelsens Bilag IV. Der findes ikke 
beskyttet natur på selve havnen.  

Skagen Havn grænser op til to § 3-beskyttede arealer, en stribe af hede mellem 
Østre Strandvej og Auktionsvej ca. 300 m nord for havneudvidelsesarealet, samt 
et overdrev ca. 200 m nordøst fra havneudvidelsesarealet der er omfattet af 
arealfredningen "Skagen Sønderstrand" (Figur 11-2).  
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Strandpromenaden, som giver gående adgang til havneudvidelsesarealet, forlø-
ber gennem heden og langs overdrevet. Afstanden fra nærmeste strandeng 
(sydvest for området) til havneudvidelsen er ca. 1,4 km. 

 

Figur 11-1 Beskyttede naturtyper  

Det nærmeste §3-beskyttede vandløb er Stork renden som forløber ca. 3,3 km 
sydvest for havneudvidelsesarealet.  Fyrgrøften, der ikke er beskyttet, løber ud i 
strandbredden ca. 600 m nordøst for havneudvidelsen. Disse to vandløb er ikke 
målsatte. Det nærmeste målsatte vandløb er Troldkær Grøft ca. 14 km syd for 
Skagen (moderat økologisk tilstand).  

Skagen Havn grænser op til de to fredede områder mod nordøst: "Skagen Søn-
derstrand" og "Skagen Gren og omliggende vande". Umiddelbart sydvest for 
havnen findes desuden det fredede områder "Damstederne" og "Byfogedsko-
ven". De fredede områder er vist i Figur 11-2. 
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Formålet med de forskellige fredninger er følgende:  

› Skagen Gren og omliggende vande er fredet for at beskytte Grenens land-
skabelige, geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative interesser. 

› Skagen Sønderstrand er fredet for at sikre og forbedre områdets naturvær-
dier og rekreative forhold og for at fastlægge en grænse mellem natur og 
by.  

› Damstederne/Klitgården/Byfogedskoven er fredet for at sikre de naturhisto-
riske, rekreative og landskabelige værdier og for at forbedre naturværdier-
ne via naturpleje.  

Havneudvidelsen berører ingen fredede områder direkte.  

 

Figur 11-2 Fredede områder ved Skagen. 

11.2.2 Bilag IV arter, fredede arter og rødlistede arter 
Tabel 11-1 viser rødlistede arter der er registrerede indenfor 1 km fra Etape 3 
udvidelsen.  
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Tabel 11-1 Rødlistede arter registreret indenfor 1 km fra havneudvidelsesområdet.  

Navn Latinsk navn Rødliste status 

Okkergul Pletvinge Melitaea cinxia VU - sårbar 

Gråbåndet Bredpande Erynnis tages EN –Moderat truet 

Engblåfugl Cyaniris semiargus VU - Sårbar 

Isblåfugl Polyommatus amandus  NT – næsten truet 

Klitperlemorsommerfugl Argynnis niobe VU - sårbar 

Hare Lepus europaeus VU - sårbar 

 

Rødliste arten hedepletvinge Euphydryas aurinia, som er kritisk truet (CR) og på 
Habitatdirektivets bilag II, er registreret 15 km syd for Skagen Havn. Den har sit 
udbredelsesområde i Danmark i Nordjylland, med hovedudbredelsen nord for 
Limfjorden (Søgaard, 20013). 

De almindelige forekommende krybdyr snog Natrix natrix, hugorm Vipera berus 
og skovfirben Zootoca vivipara er registreret i områderne der grænser op til 
havnen. Disse arter er beskyttet jfr. Artsfredningsbekendtgørelsen.  

En række arter er strengt beskyttede, jf. EU Habitatdirektivets Bilag IV. Der er 
ikke registreret bilag IV arter på havnearealerne, men de nære arealer (inklusive 
den beskyttede natur) omkring havnen kan være levested for en række af disse 
arter.  

Følgende bilag IV-arter, er registreret inden for undersøgelsesområdet:  

› Strandtudse Epidalea calamita 

› Spidssnudet frø Rana arvalis (Figur 11-3) 

› Markfirben Lacerta agilis 

Figur 11-4 viser hvor arterne er registrerede. 



 

 

     
 160  VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport ver 
4.0.docx 

 

Figur 11-3 Bilag IV arten Spidssnudet frø (Rana arvilis), der er registreret i undersø-
gelsesområdet. 

Potentielt egnede levesteder for krybdyr kan forekomme i naturtyperne hede og 
overdrev, der omkredser havnen samt i stenbunker, diger og lignende. Der er 
ikke kendte registreringer af markfirben på de arealer, der påvirkes direkte af 
havneudvidelsen. Padder forekommer nær ynglelokaliteter som søer og vandhul-
ler. De kan vandre ganske langt fra de våde habitater uden for ynglesæsonen. 

Alle danske flagermus er Bilag IV arter. Der er ikke registret flagermus inden for 
undersøgelsesområdet. De nærmeste registreringer er af følgende flagermus-
arter:  

› Vandflagermus Myotis daubentonii (registret 10 km syd for Skagen Havn) 

› Sydflagermus Eptesicus serotinus (registret 30 km syd for Skagen Havn) 

› Troldflagermus Pipistrellus nathusii (registret 30 km syd for Skagen Havn 

› Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus (registret 30 km syd for Skagen 
Havn)  

Selv om flagermus ikke er registreret i undersøgelsesområdet, kan det ikke ude-
lukkes at de kan forekomme på havnearealerne. Havnens bygninger og struktu-
rer kan være mulige rasteområder for flagermus og fourageringsområder kan 
forekomme langs stranden og over havne- og moleanlæg.  

Der er ikke registreret Bilag IV-arten odder inden for undersøgelsesområdet. 
Den nærmest liggende kendte registering er ved Præstesø ca. 20 km fra under-
søgelsesområdet. Der er registreret et antal forskellige, mere eller mindre 
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sjældne, plantearter omkring Skagen inden for undersøgelsesområdet.  Se et 
eksempel i Figur 11-5. 

 

Figur 11-4 Bilag IV arter registreret i undersøgelsesområdet (Frederikshavn Kommune 
2016). 
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Figur 11-5 Kødfarvet gøgeurt, en relativt sjælden plante, der er registreret i undersø-
gelsesområdet. 

11.3 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet 
Overordnet betragtet vurderes det, at natur, flora og fauna på land ikke vil på-
virkes af havneudvidelsen i nævneværdigt omfang idet projektet udføres på 
vandsiden ud for en eksisterende havn uden naturværdier og at indirekte effek-
ter på de nærmeste naturområder, der indeholder levesteder for beskyttede ar-
ter, vil være yderst begrænsede. 



 

 

   
VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN  163 

http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport 
ver 4.0.docx 

11.3.1 Anlægsfasen 
Følgende potentielle effekter på de beskyttede terrestriske arter og arealer i an-
lægsfasen er vurderet: 

› Midlertidig degradering af natur som følge af forurening med støv og sand 
fra arbejdsområdet og adgangsvejene.  

› Effekter af lys, støj og vibrationer på de omgivende arealers plante- og dy-
reliv. 

Da havneudvidelsen etableres på søterritoriet på havnens yderside, forventes 
det ikke, at projektet direkte påvirker beskyttet natur, flora og fauna på land. På 
grund af afstandene, vurderes det generelt, at de påvirkninger der vil forekom-
me, vil være begrænsede/ubetydelige. 

I anlægsfasen finder adgangen til havneudvidelsesområdet sted via Auktions-
vej/Coasterkaj. Da den tunge, arbejdsrelaterede trafik vil passere den smalle 
hedestribe i anlægsfasen, er det derfor sandsynligt at de helt nære dele af he-
den kan påvirkes af øget tilførsel af sand og støv fra vejtrafikken, hvilket kan 
have en effekt på flora og fauna.  

I anlægsfasen kan områdets fauna potentielt blive påvirket af eventuelt natligt 
arbejdslys og af støj og vibrationer fra ramning af spuns og fra arbejderne med 
fjernelse og genopbygning af stenmolen. Det vurderes imidlertid, at disse effek-
ter er begrænset til områderne i umiddelbar nærhed af havneudvidelsen. Dyr, 
der kunne tænkes at blive påvirkede – dvs. skræmt bort fra området - af lys og 
støj, kunne eksempelvis være harer og flagermus – dvs. arter som kan bevæge 
sig relativt langt omkring.  

I anlægsfasen vil der forekomme en vis merudledning af kvælstof fra anlægs-
maskiner, fartøjer og pramme, der optager, transporterer og udlægger materia-
ler. Dette kan medføre en indirekte (ubetydelig) påvirkning af heden og andre 
kvælstoffølsomme naturtyper.  

På grund af stor afstand til det nærmeste vandløb, forventes vandløb (og grøf-
ter) ikke at blive påvirket i anlægsfasen. 

11.3.2 Driftsfasen 
Efter havneudvidelsen vil et større antal skibe end i dag forventeligt anløbe Ska-
gen Havn og ligeledes vil der være kapacitet til modtagelse af større skibe. Støj 
og forstyrrelser forårsaget af øget skibstrafik kan potentielt påvirke beskyttede 
arter som f.eks. harer og flagermus i det omfang de færdes på havnen. Påvirk-
ningerne vil stamme fra et allerede eksisterende og forstyrrende havnemiljø og 
ændringen vurderes ikke at være væsentlig i forhold for natur, flora og fauna 
omkring havnen. 
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Hverken i anlægs- eller driftsfasen overskrides kvælstof tålegrænserne for de 
omkring liggende naturområder.  Det vurderes på denne baggrund, at påvirk-
ningen af § 3-områder som følge af kvælstof deposition vil være ubetydelig. 

Arealerne på havnen har begrænset naturværdi og ingen beskyttede naturområ-
der bliver berørt. Derfor vurderes det, at påvirkningen af naturen (beskyttede 
arter og naturtyper) er ubetydelig. Der vurderes ikke at være nogen form for 
kumulative effekter fra andre projekter på natur, flora og fauna på land og i 
vandløb. 

Modelberegninger (se kapitel 8) har vist, at havneudvidelsen vil medføre meget 
begrænsede ændringer i kystmorfologien inden for et til to år fra havneudvidel-
sens gennemførelse. Virkningen vil udelukkende foregå på kysten umiddelbart 
nordøst for havnen – dvs. på Skagen Sønderstrand. På længere sigt vil kystlin-
jen fremrykkes 20 m ved havnen aftagende mod nordøst til 0 m, 600 m fra hav-
nen (se Figur 8-4).  

I forhold til naturområdernes og fredningernes størrelser i området vurderes 
dette at være en ubetydelig ændring og den vurderes ikke at påvirke naturinte-
resserne i nærheden af havnen mod nordøst væsentligt. 

Driftsfasen vil give et merbidrag af kvælstof til luften som følge af øget skibs og 
biltrafik. Effekten heraf for natur, flora og fauna vurderes at være begrænset 
pga. afstand og skala. 

Da der ikke er potentielle ynglelokaliteter som søer og vandhuller inden for en 
minimums radius på 1 km fra havneudvidelsen, vurderes det, at Bilag IV-
padderne spidssnudet frø og strandtudse ikke påvirkes direkte af havneudvidel-
sen.  Det vurderes, at projektet ikke vil medføre konsekvenser der rækker ind i 
ynglelokaliteter, vandreruter, overvintringssteder eller lignende.  

11.4 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af 
alternativerne 

De identificerede konsekvenser af havneudvidelsens anlægs- og driftsfaser for 
naturinteresserne på land vurderes at være små og ubetydelige grundet pro-
jektområdets beliggenhed yderligt på vand-siden af den eksisterende på afstand 
af natur og levesteder. 

Forskellen mellem konsekvenserne af de to alternativer for natur, flora og fauna 
på land anses i praksis for at være meget lille, og det vurderes derfor at den er 
ikke-betydende.  

O - alternativet vurderes ikke at påvirke natur og beskyttede arter på land.  
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11.5 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Det er samlet set vurderet, at påvirkningerne af natur, flora og fauna på land og 
i vandløb vil være ubetydelige. Der er derfor ikke behov for afværgeforanstalt-
ninger. 

11.6 Miljørisiko 
Påvirkningen på beskyttet natur (§3 hede) samt sjældne og beskyttede arter 
(strandtudse, spidssnudet frø, markfirben, hare og og rødlistede sommerfugle) i 
anlægs- og driftsfase vurderes som følger: 

Tabel 11-2 Miljørisiko for beskyttet natur og beskyttede arter på land. 

 Udbre-
delse 

Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sand-
synlighed 

Miljørisiko 

Anlægsfasen       

Forstyrrelse: Støj, 
lyd og vibration 

Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Ubetydelig 
påvirkning 

Sikker Ubetydelig 
miljørisiko 

Midlertidig degrade-
ring af §3 naturtyper 
(støv og tilsanding af 
hede) 

Lokal Mellem-
lang tid 

Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Sandsyn-
ligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Øget kvælstof de-
position under an-
lægs-arbejder 

Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Ubetydelig 
påvirkning 

Sandsyn-
ligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Driftsfasen       

Forstyrrelse: Støj, 
lys og vibration 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Sandsyn-
ligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Øget kvælstof de-
position som følge af 
øget trafik 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Sandsyn-
ligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Effekter af ændrin-
ger af kystmorfologi 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget lidt 
sandsyn-

ligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

 

11.7 Eventuelle mangler 
Den aktuelle tilstand af de beskyttede områder i undersøgelsesområdet kendes 
ikke, da Frederikshavn Kommune ikke har data fra feltbesigtigelser og der ikke 
foreligger data herfor i Naturdatabasen. 

Da den samlede miljørisiko er vurderet som værende lille for alle de vurdererede 
forhold, anses dette ikke for at være en væsentlig mangel, idet projektet der-
med ikke vil medføre en forringelse af tilstanden uanset områdernes aktuelle 
tilstand og den heraf afledte sårbarhed af dem.  
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12 Natura 2000-væsentlighedsvurdering 

12.1 Beliggenheden af Natura 2000 områder ved 
Skagen 

Skagen Havn ligger i nærheden af to Natura 2000-områder. Umiddelbart 
nord/nordøst for Skagen Havn ligger Natura 2000-område nr. 1 "Skagens Gren 
og Skagerrak", og ca. 2,5 km mod syd ligger Natura 2000-område nr. 2 " Rå-
bjerg Mile og Hulsig Hede" (Figur 12-1).  
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Figur 12-1 Natura 2000 områder i det nordlige Vendsyssel (På figuren er områderne 
angivet med H for Habitatområde og F for Fuglebeskyttelses område). 

12.2 Metode 
I EU er værdifulde naturområder, vilde dyr og planter omfattet af en lovmæssig 
beskyttelse via Natura 2000-direktiverne, som består af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet fra 19798 og EF-habitatdirektivet fra 19929. I Dan-
mark er direktiverne indarbejdet i lovgivningen i bekendtgørelse nr. 926 af 
27/06/2016 med efterfølgende ændringer (i det følgende kaldet Habitatbe-
kendtgørelsen)10.  På baggrund af Habitatbekendtgørelsen har miljøministeren 
udpeget en række internationale beskyttelsesområder (såkaldte Natura 2000-
områder). 

                                                
8 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april om beskyttelse af vilde fugle. 
9 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 
med senere ændringer. 
10 BEK nr. 408 af 01/05/2007-Bekendtgørelse om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter og 
senere ændringer ved bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2007, bekendt-
gørelse nr. 63 af 11. januar 2010 og bekendtgørelse nr. 1079 af 25. november 
2011 
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Af Habitatbekendtgørelsen fremgår det, at planer og projekter ikke lovligt kan 
vedtages/gives tilladelse til, hvis det medfører væsentlig negativ indvirkning 
på de arter og naturtyper, som et Natura 2000- område er udpeget for at be-
skytte og at det skal dokumenteres, at udpegningsgrundlagene ikke påvirkes 
væsentligt og at projektet ikke medfører at målsætningerne i Naturplanerne for 
de to områder ikke kan opfyldes. 

Der er gennemført Natura 2000 væsentlighedsvurdering for udpegningsgrundla-
gene for Natura 2000-område nr. 1 "Skagens Gren og Skagerrak", og Natura 
2000-område nr. 2 " Råbjerg Mile og Hulsig Hede" (Figur 12-1). 

Hvis væsentlighedsvurderingen viser, at et eller flere af udpegningsgrundlagene 
kan påvirkes væsentligt, skal der gennemføres en egentlig Natura-2000 konse-
kvensvurdering. 

Som udgangspunkt er det ikke en væsentlig påvirkning på habitat-
naturtyper i udpegningsgrundlaget hvis naturtypen har en gunstig bevarings-
status dvs. hvis: 

› Det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette 
område, er stabile eller i udbredelse, 

› Den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets 
opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i 
en overskuelig fremtid, og 

› Bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende na-
turtype er gunstig, som defineret nedenfor. 

Som udgangspunkt er det ikke en væsentlig påvirkning på arter i udpeg-
ningsgrundlaget, hvis arten har en gunstig bevaringsstatus dvs. hvis: 

› Bestandsudviklingen af den pågældende art på lang sigt vil opretholde sig 
selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder i Natura 
2000 området. 

› Artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er 
sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mind-
sket. 

› Der sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang 
sigt at bevare artens bestande. 

Effekterne på udpegningsgrundlagene for Natura 2000 områderne er vurderet på 
baggrund af effektvurderingerne, der er beskrevet i kapitlerne 10 og 11 ovenfor 
herunder især med fokus på vurderingerne af havneanlæggets indvirkning på 
hydrografi og kystmorfologi som beskrevet i afsnit 8.2 (Vurdering af effekter på 
kystnære habitattyper) og effekter af undervandsstøj på marsvin som beskrevet 
i afsnit 10.3.4. 
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12.3 Vurdering af Natura 2000 område "Skagens 
Gren og Skagerrak" 

12.3.1 Udpegningsgrundlag 
Natura 2000-område nr. 1 som omfatter Habitatområde H1, er udpeget primært 
for at beskytte de store sammenhængende klitnaturtyper på Skagens Gren og 
den betydelige marsvinepopulation i farvandet omkring Grenen (Naturstyrelsen 
2013a). Udpegningsgrundlagene er vist i Tabel 11 1. Det fremgår, at der over-
vejende er en god naturtilstand for de naturtyper, der indgår i vurderingen. 

Tabel 12-1 Habitatnaturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlagene for Natura 
2000 område nr. 1"Skagens Gren og Skagerrak". Udpegningsgrundlagen-
seneste vurderede tilstand er også angivet (Naturstyrelsen 2013a, Natur-
styrelsen 2016a). 

Udpegningsgrundlag Naturtilstand 

Habitatnaturtyper  

1110 Sandbanker, der er 
permanent vanddækkede 

Ikke vurderet 

2110 Forklit Ikke vurderet 

2120 Hvid Klit God tilstand på hele arealet 

2130 Grå/grøn klit God tilstand på størstedelen af arealet 

2140 Klithede* Overvejende i god tilstand 

2160 Havtornklit God tilstand på omkring 2/3 af arealet. Moderat til ringe 
tilstand på resten 

2170 Grårisklit God tilstand på hele arealet 

2180 Skovklit Ikke vurderet 

2160 Klitlavning God tilstand på omkring 2/3 af arealet. Moderat til ringe 
tilstand på resten 

3150 Næringsrig sø Ikke vurderet 

3160 Brunvandet sø Ikke vurderet 

3260 Vandløb  Ikke vurderet 

Arter  

1351 Marsvin Ikke vurderet 

*Angiver at der er tale om en prioriteret naturtype 
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12.3.2 Effektvurdering. Anlægsfasen 

Habitatnaturtyper 

Modelleringen af sedimentspredning under uddybningsarbejder viser, at der kan 
spredes sediment ind i Natura 2000 området under uddybning til indsejlingen til 
havnen udenfor molerne. Der er imidlertid tale om små koncentrationer, der ik-
ke vurderes at ville påvirke habitatnaturtypen 1110 sandbanker væsentligt 

Det er vurderet, at de terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000-området lig-
ger for langt væk fra arbejdsområderne til at blive påvirkede af støv, lys, eks-
traudledning af kvælstof, støj og vibrationer under anlægsfasen.  

Marsvin 

Ud over at indgå som udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr.1, er 
marsvin også en bilag IV art, der kræver særlig beskyttelse. Marsvin kan poten-
tielt påvirkes af støj i anlægsfasen. Det er vurderet, at risikoen for at der opstår 
høreskader hos marsvin under nedvibrering og nedramning af spuns er be-
grænset til et lille område inden for en radius af <10 m fra selve nedvibrerings-
stedet. Det er således ikke sandsynligt, at sådanne høreskader vil opstå, idet 
sandsynligheden for at der befinder sig et marsvin i området umiddelbart inden 
nedramningen starter er yderst minimal. 

Tilsvarende er risikoen for flugtreaktioner hos marsvin under nedvibrering af 
spuns begrænset til områder inden for en radius af højst 260 m. Derimod kan 
det ikke udelukkes, at flugtreaktioner hos marsvin kan forekomme ud til en af-
stand af ca. 2,5 km under nedramning af spuns. Det er imidlertid uden betyd-
ning for forekomsten af marsvin i farvandene omkring Skagen, da det er erfa-
ringen fra undersøgelser i forbindelse med nedramning af vindmølle fundamen-
ter at dyr, der er flygtet, vil vende tilbage igen når arbejdet er ophørt (Däne et 
al., 2013).  

Effekten af støj på marsvin vurderes derfor ikke at være væsentlig. 

12.3.3 Effektvurdering. Driftsfasen 
Modellering af kystudviklingen viser at området ikke vil påvirkes af øget kystero-
sion der kan true klithabitater på udpegningsgrundlaget. som følge af etablering 
af Etape 3-udvidelsen (se afsnit 8.3). 

12.3.4 Konklusion 
Sammenfattende kan det konkluderes, at udpegningsgrundlagene for Natura 
2000 - område nr. 1 ikke vil blive påvirket væsentligt af Etape 3 udvidelsen af 
Skagen Havn. 
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12.4 Vurdering af Natura 2000 område nr. 2" 
Råbjerg Mile og Hulsig Hede" 

12.4.1 Udpegningsgrundlag 
Udpegningsgrundlagene for Natura 2000-område nr. 2 omfatter terrestriske na-
turtyper samt hede-pletvinge og en række fuglearter, der er knyttet til de terre-
striske naturtyper (Tabel 12-2). Det fremgår at der overvejende er en god na-
turtilstand for de naturtyper, der indgår i vurderingen. 

Tabel 12-2 Habitatnaturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-område nr. 2" Råbjerg Mile og Hulsig Hede". Udpegningsgrundlagen-
seneste vurderede tilstand er også angivet (Naturstyrelsen 2013b, Natur-
styrelsen 2016b). 

Udpegningsgrundlag Naturtilstand 

Habitatnaturtyper  

2110 Forklit Ikke vurderet 

2120 Hvid Klit Ikke vurderet 

2130 Grå/grøn klit God tilstand på størstedelen af arealet. Moderat til-
stand på en mindre del af arealet 

2140 Klithede* God tilstand på størstedelen af arealet, Moderat til-
stand på en mindre del af arealet 

2160 Havtornklit Ikke vurderet 

2170 Grårisklit Ikke vurderet 

2180 Skovklit Ikke vurderet 

2160 Klitlavning God tilstand på størstedelen af arealet. Moderat til-
stand på en mindre del af arealet 

3110 Lobelie sø Ikke vurderet 

3130 Søbred med småurter God tilstand 

3140 Kransnålalge sø Halvdelen af søerne er i god tilstand. Den anden 
halvdel i høj tilstand 

3150 Næringsrig sø Halvdelen af søerne er i god tilstand. Den anden 
halvdel i høj tilstand 

3160 Brunvandet sø ¾ i god tilstand. ¼ i høj tilstand 

3260 Vandløb Ikke vurderet 

7150 Tørvelavning God tilstand 

9190 Stilkege krat Ikke vurderet 

9100 Skovbevokset tørvemose* God tilstand 
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Arter  

1065 Hedepletvinge  
1166 Stor Vandsalamander 
Ynglefugle: Hedehøg, Hedelær-
ke, Hjejle, Markpiber, Natravn, 
Plettet rør-vagtel, Rødrygget 
tornskade, Rørdrum, Tinksmed, 
Trane og Mose-hornugle. 

 

*Angiver at der er tale om en prioriteret naturtype 

12.4.2 Effektvurdering 
Kun de mest kystnære naturtyper og levesteder, kan potentielt påvirkes af hav-
neudvidelsen. Det drejer sig om forklit, hvid klit, grå klit, klithede og klitlavning. 
Arterne kan kun påvirkes af havneudvidelsen i det omfang, at der sker en væ-
sentlig påvirkning af deres levesteder. Den eneste måde havneudvidelsen even-
tuelt kunne påvirke de kystnære naturtyper er hvis anlægget forårsager øget 
kysterosion. 

Tidligere modellering af litoral drift før og efter etablering af Etape 2-udvidelsen 
har imidlertid vist at der ikke vil ske ændringer i kystlinjen i Natura 2000 områ-
de nr. 2 og af de kystnære naturtyper (forklit, hvid klit, grå klit, klithede og klit-
lavning) (DHI 2012c). DHI vurderer, at Etape 3-anlægget heller ikke vil ændre 
kystlinjen i Natura 2000 området (Jf. Bilag B). 

12.4.3 Konklusion 
Sammenfattende kan det konkluderes, at udpegningsgrundlagene for Natura 
2000 - område nr. 2 ikke vil blive påvirket væsentligt af Etape 3-udvidelsen af 
Skagen Havn. 

12.5 Miljørisiko 
Baseret på ovenstående vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil ud-
gøre en ubetydelig miljørisiko i relation til udpegningsgrundlagene for Natura 
2000 områderne NR. 1 og 2 (Tabel 12-3). 
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Tabel 12-3 Miljørisiko på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-område nr. 1 "Ska-
gens Gren og Skagerrak", og Natura 2000-område nr. 2 " Råbjerg Mile og 
Hulsig Hede"  

 Udbre-
delse 

Varighed Stør-
relse 

Påvirk-
ningsgrad 

Sand-
synlig-

hed 

Miljørisiko 

Natura 2000-område nr. 1 
 
 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Sand-
synligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Natura 2000-område nr. 1 
 
 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget 
lidt 

sandsyn-
ligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

 

12.6 Eventuelle mangler 
Ingen. 
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13 Landskab, kulturmiljø og visuelle 
forhold 

Da havneudvidelsen etableres på søterritoriet, vil projektet ikke direkte påvirke 
landskab og kulturmiljø ved at eksisterende strukturer, landskabsformer eller 
kulturspor ændres eller fjernes. 

Påvirkningen vil være af indirekte karakter, hvor etablering af det ny havnean-
læg potentielt kan betyde, at oplevelsen og muligheden for at aflæse landskab 
eller kulturmiljøer påvirkes visuelt. 

13.1.1 Metode for kortlægning og vurdering 
Der er indhentet eksisterende viden/data om de landskabelige forhold fra:  

› Danmarks Arealinformation (miljøportalen) 

› Plansystem.dk 

› Frederikshavn Kommune, Kommuneplan 2015. 

Påvirkning af landskabet og de visuelle forhold er, foruden besigtigelse i felten, 
vurderet på baggrund af visualiseringer (fotomatches). Der er taget fotos med 
GPS fra forskellige vinkler som grundlag for visualiseringer, hvor en 3D-model af 
havneudvidelsen og en mulig erhvervsbebyggelse er indlagt. Fotopunkterne er 
valgt så de er repræsentative som illustration af den landskabelige påvirkning i 
området. Fotopunkterne er desuden placeret på veje i området, hvor flest men-
nesker færdes. 

Visualiseringerne er udført som volumenstudier af bebyggelser, der kan etable-
res ifølge lokalplanen. Bygningerne er fiktive og vist med varierende højder i 
henholdsvis 10, 15 og 18 m på en fremtidig kote på +2,5 m. Da det er volumen-
studier er der ikke tale om gengivelse af bebyggelsernes detaljerede udform-
ning, materialer osv. på projektniveau. 
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De visuelle, landskabelige påvirkninger af anlæggets synlighed er vurderet, og 
det er angivet om synligheden medfører en væsentlig påvirkning af oplevelsen 
af landskaber, kysten, bymiljøer eller kulturmiljøer. 

13.2 Eksisterende forhold 
Det nye havneanlæg etableres på et havområde, der grænser op til den nuvæ-
rende havn. Landområdet, der grænser op til den nuværende havn er fladt og 
præget af bymæssig bebyggelse. Kysten sydvest for havnen er sandstrand med 
rullesten. Mod nordøst er der sandstrand. Ca. 3 km nordøst for havnen, ligger 
"Grenen". Landskabet bag strandene er primært hede, klithede og klitplantage.  

 

Figur 13-1 Sandstranden nordøst for Skagen Havn. "Sønderstrand". 



 

 

     
 176  VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport ver 
4.0.docx 

 

Figur 13-2 Sandstranden sydvest for Skagen Havn 

Landskabet omkring Skagen er omfattet af flere interesseudpegninger i Frede-
rikshavns Kommunes Kommuneplan 2015. Hele Skagen By og Grenen ligger 
således i særligt værdifuldt landskab (bevaringsværdigt), mens dele af byen, 
havnen og kysten er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.  

 

Figur 13-3 Udpegninger i Kommuneplan 2015 vedr. geologiske, landskabelige og kul-
turmiljømæssige interesser omkring Skagen.  
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Havneudvidelsen ligger uden for kommuneplanens interesseområder og berører 
endvidere ikke bygge- og beskyttelseslinjer i medfør af naturbeskyttelsesloven, 
herunder strandbeskyttelseslinjen. Området overføres til byzone med lokalplan 
og vil ligge i den kystnære del af byzone. 

Skagen By er altovervejende bygget på fladt terræn, og fra den bymæssige be-
byggelse er der i hovedparten af byen ikke visuel forbindelse med- eller kig mod 
havnen. I byens front mod havnen og havet, dvs. langs Østre Strandvej har de 
eksisterende boliger udsigt til havnens eksisterende erhvervsbebyggelser mv. 

 

Figur 13-4 Skagen Havn og bagvedliggende landskab set fra sydøst (flyfoto). 
 
 

 

Figur 13-5 Skagen By og havn set fra Damstedvej ca. 2 km syd for havneudvidelsen. 
Den sydlige del af havnen herunder byggekraner i forbindelse med byggeri 
ses til højre i billedet. Google Streetview. 
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Figur 13-6 Skagen Havn set fra Østre Strandvej / Lars Kruses Vej ca. 550 m nordvest 
for havneudvidelsen. 

13.3 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet 

13.3.1 Anlægsfasen 
Under anlægsfasen (1,5-2 år) og den efterfølgende etableringen af de kommen-
de havneerhverv vil området fremstå som byggeplads i en del år. Det medfører, 
at de visuelle forhold i området vil være præget af byggemateriel og byggear-
bejder. Synligheden fra omgivelserne vil være begrænset på grund af afstande, 
men det flade terræn omkring Skagen gør, at byggekraner mv. vil være synlige i 
dele af omgivelserne. 

13.3.2 Driftsfasen 

De landskabelige konsekvenser af havneudvidelsen er vurderet på baggrund af 
visualiseringer af den mulige erhvervsbebyggelse inden for lokalplanens be-
stemmelser. 
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Figur 13-7 Illustration af den mulige bebyggelse i medfør af lokalplanen med valgte 
bygningshøjder på 10, 15 og 18 m. Kranen har en højde op til 40 m. 

 

 

Figur 13-8 Kortet viser de valgte fotopunkter og hvilken retning fotoet er taget. 
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Figur 13-9 Nuværende forhold - set fra Pier 10, ca. 500 m syd for etape 3. 

 

 

Figur 13-10 Visualisering - set fra Pier 10. 
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Figur 13-11 Nuværende forhold - set fra Fiskehuskajen, ca. 550 m vest for Etape 3. 

 

 

Figur 13-12 Visualisering - set fra Fiskehuskajen. 
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Figur 13-13 Nuværende forhold - set fra Notkajen, ca. 450 m nordvest for Etape 3. 

 

 

Figur 13-14 Visualisering - set fra Notkajen. 
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Figur 13-15 Nuværende forhold - set fra Østre Strandvej, ca. 550 m nordvest for hav-
nen. 

 

 

Figur 13-16 Visualisering - set fra Østre Strandvej. 
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Figur 13-17 Nuværende forhold - set fra Sønderstrand, ca. 550 m nordøst for havnen. 

 

 

Figur 13-18 Visualisering - set fra Sønderstrand. 

Visualiseringerne viser, at de nye havnebebyggelser kun i mindre grad vil være 
synlige fra den bagvedliggende by, da hele den eksisterende udbyggede er-
hvervshavn ligger imellem det nye havneområde og byen.  

Udvidelsen vil være mest synlig fra Pier 10 i havnen og fra strandområdet nord-
øst for havnen. Fra Sønderstrand vil den nye bebyggelse indgå i en del af syns-
feltet udover Kattegat mod sydøst sammen med den eksisterende erhvervs-
bebyggelse. 
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Da udvidelsen ligger ”uden på” den eksisterende erhvervshavn, opleves den ikke 
i sammenhæng med bykernens bevaringsværdige bebyggelser, og vil kun i min-
dre grad og kun fra enkelte steder opleves i sammenhæng med byprofilen og 
kystlandskabet omkring Skagen.  

Det vurderes samlet set, at havneudvidelsens nye bebyggelser i mindre grad vil 
påvirke den visuelle oplevelse af kysten, kystlandskabet og byprofilen, men at 
dette ikke vil medføre væsentlige forandringer, da bebyggelsen i volumen og 
skala ikke afviger væsentligt fra den eksisterende bebyggelse i havneområdet. 

Som det fremgår af kapitel 11 grænser Skagen Havn op til de to fredede områ-
der mod nordøst: "Skagen Sønderstrand" og "Skagen Gren og omliggende van-
de". Umiddelbart sydvest for havnen findes desuden det fredede områder "Dam-
stederne" og "Byfogedskoven". Fredningerne har bl.a. landskabelige formål. 

Havneudvidelsen omfatter ikke arealer i de fredede områder. Havneudvidelsen 
vurderes ikke at påvirke de landskabelige kvaliteter i de fredede områder. Fra 
Sønderstrand vil den nye bebyggelse indgå i en del af synsfeltet udover Katte-
gat mod sydøst sammen med den eksisterende erhvervsbebyggelse. Som det 
ses ovenfor, vurderes dette ikke at medføre væsentlige ændringer i oplevelsen 
fra de fredede områder. 

Som det fremgår af kapitel 8, vil havneudvidelsen kunne medføre mindre æn-
dringer af kystlinjen på stranden nord for havnen. Modelberegninger viser, at på 
kort sigt vil der ske en fremrykning på op til 10 m tættest ved havnen kombine-
ret med en tilbagerykning på 5 m ca. 350 m nord for havnen. På længere sigt vil 
kystlinjen blive fremrykket ca. 20 m tættest ved havnen, og gradvist aftagende 
over 600 m. Dette vurderes ikke at have landskabelige konsekvenser. 

13.4 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af 
alternativerne 

Det vurderes, at der ikke er forskel på de to alternativer med hensyn til land-
skabelige konsekvenser. 

13.5 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Der foreslås ingen afværgeforanstaltninger eller overvågningstiltag med hensyn 
til landskabelige konsekvenser. 

13.6 Miljørisiko 
Baseret på ovenstående vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn at ud-
gøre en lille miljørisiko i relation til de varige landskabelige konsekvenser. I 
anlægsfasen vurderes ligeledes en lille miljørisiko, idet byggekraner mv. vil kun-
ne ses i en større afstand i det flade omgivende landskab. 
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Figur 13-19 Miljørisiko – landskabelige konsekvenser 

 Udbredel-
se 

Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sand-
synlig-

hed 

Miljørisiko 

Anlægsfasen Lokal Mellem-
lang tid 

Mindre 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Sikker Lille 
miljørisiko 

Driftsfasen Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Sikker Lille 
miljørisiko 
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14 Marin-arkæologisk kulturarv 

14.1 Omfang og metoder 

14.1.1 Beskrivelse af eksisterende forhold 
Der er indhentet viden om de eksisterende marinarkæologiske forhold i havne-
udvidelsesområdet omkring fra Nordjyllands Kystmuseum. Museet har gennem-
ført følgende undersøgelser: 

› En udvidet arkivalsk kontrol 

› Marinarkæologisk rekognoscering i anlægsområdet i november 2016. Der 
blev udført sidescan og magnetometerundersøgelser 

Resultaterne af undersøgelserne er afrapporteret samlet i Bilag K: Marinarkæo-
logiske undersøgelser af udvidelsen af Skagen Havn. Etape 3. 

14.1.2 Vurdering af effekter på marinarkæologisk arv i 
anlægsfasen 

Der er udarbejdet en kvalitativ vurdering af anlægsarbejdernes betydning for 
den marinarkæologiske kulturarv i området. Vurderingen gennemføres med ud-
gangspunkt i resultatet af de gennemførte, marinarkæologiske undersøgelser 
(Bilag K).  

14.1.3 Vurdering af effekter på marinarkæologisk arv i 
driftsfasen 

Der er udarbejdet en kvalitativ vurdering af driftsfasens betydning for den ma-
rinarkæologiske kulturarv i området. Vurderingen gennemføres med udgangs-
punkt i resultatet af de gennemførte, marinarkæologiske undersøgelser (Bilag 
K). 
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14.2 Eksisterende forhold 
Det er kendt, at der en tæt forekomst af registrerede fortidsminder omkring 
Grenen. I sejlskibenes tid var Jyllands Vestkyst og især Skagen Gren farlig for 
skibstrafikken. Hvis skibene kom for tæt på kysten i tåge eller under stormvejr, 
var det umuligt for skibe under sejl og uden motor at komme fri fra kysten, 
hvorfor de strandede og ofte blev slået til vrag. Hertil kom at der var sparsomt 
med farvandsafmærkninger og at de fyr, der faktisk var etableret, ikke lyste 
særlig kraftigt og at skibenes navigationsmidler var utilstrækkelige. Skagen by-
og Egnsmuseum har udstillet et kort, der viser strandinger på de danske kyster i 
perioden 1858-1882 (Figur 14-1). Det fremgår at der i de 24 år strandede sær-
ligt mange skibe omkring Skagen Gren og at der er angivet strandinger i områ-
det ved Skagen Havn. 

 

Figur 14-1 Kort over strandinger langs de danske kyster i perioden 1858-1882. Prik-
kerne angiver en stranding. (Skagen By-og Egnsmuseum 2005). 

I Slots- og Kulturstyrelsens database "Fund og Fortidsminder" ses 358 registre-
rede fortidsminder omkring Grenen (se Figur 14-2).  
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Figur 14-2 Registrerede fortidsminder i farvandet omkring Grenen (Fund og Fortids-
minder, Slots- og Kulturstyrelsen, 2016).  

Den gennemførte marinarkæologisk rekognoscering viste imidlertid, at der ikke 
er synlige spor af kulturarv på havbunden, hverken i det planlagte opfyldning-
område eller i det nuværende havne bassin syd for Østbassin I og II. Ligeledes 
viser boreprøver, at der heller ikke findes lag/spor efter det middelalderlige Ska-
ge, som tolkes til at være så langt fra den tidligere kystlinje at det formentlig 
enten er udvasket eller ligger længere mød øst tættere på den nuværende kyst 
og ikke i anlægsområdet. 

Den marinarkæologiske rekognoscerings- undersøgelse blev gennemført for Al-
ternativ 2, hvor det ikke var planlagt at uddybe i Etape 2 bassinet og indsejlin-
gen. Alternativ 1 (med uddybninger) blev identificeret senere. Nordjyllands 
Kystmuseum v. museumsinspektør og marinarkæolog Jan Hammer Larsen, der 
forestod de marinarkæologiske undersøgelser, blev forespurgt om de ekstra ud-
dybninger for Alternativ 1 ville nødvendiggøre en udvidelse af de marinarkæolo-
giske undersøgelser. Jan Hammer Larsen svarede:  

"Som vi talte om i telefonen betyder de ændringer, som er foretaget i forhold til 
det oprindelige projekt ikke det store. Uddybningerne er jo kun et plus par me-
ter ca. og der er langt ned til eventuelle kulturlag, hvis de overhovedet findes 
derude. Der var et par registreringer i Slots og Kulturstyrelsens Fund og For-
tidsminder i havområdet, hvor der skal uddybes til 16 m, men det var forlisregi-
streringer uden position, så det giver ingen mening at starte en undersøgelse op 
for det. Så vidt jeg kan se i forhold til vores undersøgelse i oktober 2016, ville vi 
også have ”fanget” dem på magnetometeret, hvis der har været et skibsvrag 
eller lignede, da vi faktisk var i området også. Så alt i alt holder sammenfatnin-
gen i den fremsendte rapport, og de almindelige betingelser der er anført i mu-
seumsloven gælder". 
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14.3 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet 
Følgende potentielle konsekvenser af havneudvidelsen for den marinarkæologi-
ske arv i anlægs- og driftsfaserne er vurderede: 

› Skader på marinarkæologiske værdier i anlægsfasen som følge af anlægs-
aktiviteter i havbunden 

› Skader på marinarkæologiske værdier i driftsfasen som følge af brugen af 
havneudvidelsen samt som følge af ændringer i kystmorfologi/dynamik.  

Anlægsfasen: 

De marinarkæologiske undersøgelser viser, at der ikke er synlige spor af kultur-
arv på havbunden i projektområdet. Derfor vil anlægsarbejder i disse områder 
heller ikke medføre negative konsekvenser for den marinarkæologiske kulturarv.  

Området under den nuværende ydermole, som skal fjernes/udgraves, er ikke 
omfattet af den gennemførte undersøgelse. Det betyder, at anlægsarbejder-
ne/uddybningen i dette område, skal gennemføres under hensyn til, at der kan 
være forekomster af kulturarvsspor herunder.  

Driftsfasen:  

Det vurderes, at driftsfasen ikke vil medføre påvirkning af marinarkæologisk kul-
turarv, da der ikke er konstateret fund inden for udvidelsesområdet. Desuden 
forventes det ikke, at driften af det nye havneområde vil medføre påvirkninger 
af emner der er nedgravede i sedimentet.  

Den forventede, ændrede dynamik og kystmorfologi ved Skagen Sønderstrand 
NØ for udvidelsen (som beskrevet afsnit 8.2) forventes ikke at påvirke eventuel 
marinarkæologisk kulturarv i havbunden i området negativt. Hvis der er spor i 
området, der vil blive dækket af yderligere sedimenteret materiale, vil disse bli-
ve beskyttede mod erosion og skade som følge af det sedimenterede materiale.  

Der forventes ingen kumulative virkninger.  

14.4 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af 
alternativerne 

Det vurderes, at der ikke er nævneværdig forskel på alternativernes konsekven-
ser for den marinarkæologiske kulturarv.  

0 alternativet har ingen konsekvenser for den marinarkæologiske kulturarv.  

14.5 Miljørisiko 
Baseret på ovenstående vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil ud-
gøre en ubetydelig miljørisiko for den marinarkæologiske kulturarv ( 



 

 

   
VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN  191 

http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport 
ver 4.0.docx 

Tabel 14-1). 
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Tabel 14-1 Miljørisiko for marinarkæologisk kulturarv 

 Udbredel-
se 

Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sand-
synlig-hed 

Miljørisiko 

Anlægsfasen       

Skader på marin-
arkæologiske vær-
dier som følge af 
anlægsaktivite-ter 

Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt sand-
synligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Driftsfasen       

Skader på marin-
arkæologiske vær-
dier i driftsfasen 
samt som følge af 
ændringer i kyst-
morfolo-
gi/dynamik. 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Lidt sand-
synligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

 

14.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Som anbefalet i den marinarkæologiske rapport (Bilag K), skal arbejderne med 
uddybning ved den eksisterende nordlige ydermole samt uddybningen ved det 
nye kajanlæg ske med forsigtighed og under tilsyn, således at eventuelle fund 
kan sikres mod skade.   

14.7 Eventuelle mangler 
Ingen. 
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15 Trafikale forhold 
Projektets trafikale forhold er beskrevet og eventuelle konsekvenser af den for-
ventede ændring i trafikmængderne er vurderet. Havneudvidelsen vurderes ik-
ke at påvirke den kollektive trafik i Skagen. Kollektiv trafik indgår derfor ikke i 
trafikvurderingerne. 

15.1 Omfang og metoder 

15.1.1 Beskrivelse af eksisterende forhold 
De eksisterende trafikale forhold er beskrevet ud fra oplysninger indhentet fra 
Frederikshavn Kommune, udtræk fra relevante databaser og oplysninger fra 
Skagen Havn.  

15.1.2 Vurdering af trafikale forhold i anlægsfasen 
Anlægsarbejdet vil afstedkomme såvel søværts som landværts trafik i anlægsfa-
sen. Den søværts trafik vil relatere sig til uddybning, sandpumpning, fjernelse af 
ydermole samt ny stenkastning. Skibstrafikken vil stå for en meget stor del af 
de mængder, som skal håndteres i anlægsfasen. Hensynet til havnens drift gør, 
at anlægsarbejderne i praksis vil blive tilrettelagt, så de ikke vil påvirke skibstra-
fikkens adgang til Skagen Havn eller sikkerheden ved at færdes til søs i havnen i 
væsentlig grad. Forholdene for skibstrafikken i anlægsfasen er derfor ikke vur-
deret nærmere. 

Den landværts trafik i anlægsfasen vil dels være persontrafik (de der er beskæf-
tiget med udbygningen) og dels tung trafik med materialer, der ikke tilføres med 
skib (eksempelvis beton, forsyningsledninger, belægningssten, asfalt mv.). De 
tre sidst nævnte vil være koncentreret i en kortere periode. Omfanget heraf er 
skønnet på baggrund af erfaringer fra anlægsarbejder generelt.  
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15.1.3 Vurdering af trafikale forhold i driftsfasen 
Havneudbygningen forbedrer besejlingsforholdene og åbner mulighed for anløb 
af større skibe og en øget skibstrafik til Skagen Havn. Vurderingen af forøgelsen 
i skibstrafikken baseres på skøn foretaget af Skagen Havn. ISPS (International 
Ship and Port Facility Security Code) vil få betydning for offentlighedens adgang 
til de nye havnearealer. Virkningerne heraf belyses kvalitativt. 

Den landværts trafik til de nye havneområder vil afhænge af de funktioner, som 
området tilføres. Som grundlag for en vurdering af trafikkens omfang benyttes 
data fra Østhavnen i Aalborg, - et havneområde som rummer blandede logistik-, 
produktions- og havnerelaterede funktioner. Med udgangspunkt i de opgjorte 
trafikmængder foretages en kvalitativ vurdering af de trafikale konsekvenser 
uden for havneområdet. 

15.2 Eksisterende forhold 
Det er oplyst, at der i den nuværende situation anløber ca. 6.000 fiskefartøjer 
pr. år. For handelsskibe er det tilsvarende tal ca. 900 anløb/år. Skagen Lystbå-
dehavn, der er placeret centralt i havneområdet, har årligt i størrelsesordenen 
12.000 overnatninger – hvoraf ca. halvdelen finder sted i juli måned. 

Havnen er i dag omfattet af ISPS, hvilket betyder at adgangen til havnen og ad-
gangen til at færdes på havnearealerne er reguleret.  

Vejtrafikken til og fra Skagen varierer væsentligt over året med markant større 
trafikmængder om sommeren end i den resterende del af året. De markante 
forskelle i trafikken skyldes Skagens rolle som en vigtig turistdestination. Om 
sommeren er trafikken på nogle strækninger derfor i størrelsesordenen 1,5-2 
gange større i juli end i årets øvrige måneder.   

Den væsentligste vejtrafik til og fra selve havneområdet foregår via Hans Baghs 
Vej - Vestre Strandvej og Chr. X's Vej - Holstvej (Figur 15-2). Internt i havne-
området er det vejforløbene Auktionsvej – Vestre Strandvej og Auktionsvej – 
Fiskehuskajen, som sammenbinder havneområderne. Det er i dag ikke muligt at 
køre modulvogntog helt frem til havnen. Frederikshavn Kommune bestræber sig 
imidlertid på at få godkendt en Modulvogntogsrute frem til havnen fra rute 40 
(Frederikshavn – Skagen) ad Hans Baghs Vej til rundkørsel ved Vestre Strandvej 
og herfra videre til Øst- eller Vesthavn. 
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Figur 15-1. Modulvogn (Vejdirektoratet). 

De store parkeringsarealer ved det tidligere rådhus og mellem Vestre Strandvej 
og Fiskehuskajen er om sommeren ankomstpunkter for mange turister, og det 
afstedkommer mange fodgængerkrydsninger af Vestre Strandvej og Fiskehuska-
jen ned mod lystbådehavnen og restauranterne langs havnekajen. 
 

 

Figur 15-2 Vejnettet i havneområdet og biltrafikken på hverdage 2016 niveau (Kort: 
DTK, Kortforsyningen. Trafiktal: kMastra)  

Der er et eksisterende havnespor langs Auktionsvej som afsluttes ved Coaster-
vej. 

  

900 4800 

2500 

3900 

2300 

1100 2400 



 

 

     
 196  VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport ver 
4.0.docx 

Der er i dag udpeget en cykelrute, som forløber via Havneplads og Østre 
Strandvej, men der er ingen særlige faciliteter for cykeltrafikken på vejstræk-
ningen. Ruten giver forbindelse til stiforbindelsen (strandpromenaden), der for-
løber nord øst om det eksisterende havneområde. 

15.3 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
anlægsfasen 

Havneudvidelsen må forventes at medføre øget lastbiltrafik til og fra havneom-
rådet som følge af anlægsaktiviteterne. Gennem en stor del af anlægsperioden, 
vil der være tale om en meget begrænset biltrafik, da materialetilførslen overve-
jende sker med skib.  

I en kortere periode, hvor der skal udføres belægningsarbejder mv. og eventuel-
le parallelle byggearbejder på de nye havnearealer, vil den landværts trafik væ-
re større. Den samlede trafik vil dog næppe overstige mere end 100-200 køretø-
jer pr døgn, og det vurderes derfor at være uproblematisk at afvikle denne trafik 
på vejnettet.  

15.4 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
driftsfasen 

Skibstrafikken forventes med havneudvidelsen at vokse med 2-3% for fiskeri og 
5-10% for handelsskibe efter udvidelsen af havnen. Det er i trafikal sammen-
hæng en behersket stigning, der alt andet lige ikke forventes at få større konse-
kvenser søværts eller landværts.  

Det nye havneområde vil være vejbetjent via Coasterkaj-Coastervej, som er til-
sluttet Auktionsvej i et vigepligtsreguleret T-kryds. Den eksisterende stiforbin-
delse – strandpromenaden – videreføres ud langs østsiden af havneudbygningen 
uden for det ISPS sikrede havneområde. Ændringen forventes kun at have en 
mindre betydning for brugen af strandpromenaden, og vil derfor ikke indebære 
behov for yderligere tilpasninger af stinettet i området. 

Etableringen af det nye havneareal vil generere vejtrafik til og fra området. Det 
er på nuværende tidspunkt ikke muligt præcist at estimere omfanget af trafik, 
idet trafikken i høj grad afhænger af hvilke typer virksomheder og virksomheds 
størrelser, der etableres. Dette er ikke kendt på nuværende tidspunkt.  

Mulige virksomheder omfatter bl.a. haller til oplagring af fisk, haller til oplagring 
af fiskegrej, tankanlæg til opbevaring af fiskeolie, rederikontorer, olieterminal, 
anlæg til rensning af gastankere og LNG anlæg. Virksomheder af denne type 
vurderes ikke at generere vejtrafik i større omfang. Mulige virksomheder, der 
kan generere trafik i et vist omfang omfatter fiskeindustri, pakkefaciliteter for 
fiskemel og fiskeolie, lastning og losning af containere. 
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Turraten for Østhavnen i Aalborg svarer til en bilturproduktion på 30 bilture pr 
døgn pr hektar havneområde. I dette havneområde indgår en fragtmandsvirk-
somhed, som i sagens natur skaber megen tung trafik, hvorfor bilturraten for 
havneområdet i Skagen må forventes at blive lidt lavere. Det er skønnet, at det 
nye havneareal kan komme til at afstedkomme en trafik på op til 25 bilture pr 
døgn pr ha, hvilket vil svare til en totaltrafik på 425 biler pr døgn. Den tunge 
trafik antages at udgøre 15% pr døgn. 

En del af denne trafik må påregnes at være intern trafik mellem havneområder-
ne i Skagen Havn. Det skønnes, at den samlede trafik ud af havneområdet vil 
udgøre 350 biler pr døgn, hvor Holstvej vil komme til at bære størstedelen af 
trafikken. 

Sammenholdt med den nuværende trafik vil der være tale om en forholdsvis 
beskeden trafikstigning – under 15 biler pr retning pr time i spidstimen, som 
afviklingsmæssigt ikke må påregnes at afstedkomme problemer.  

Ved Vestre Strandvej og Fiskehuskajen vil mertrafikken medføre en marginal 
påvirkning af færdslen af gående mellem parkeringsarealerne, restaurationerne i 
pakhusene og lystbådehavnen i sommermånederne. I praksis vil man formentlig 
se at, at intern havnetrafik i denne periode rykker fra Auktionsvejs - Fiskehuska-
jen til Vestre Strandvej, fordi denne rute er mere fremkommelig.  
 

 

Figur 15-3 Skønnet mertrafik (biler pr døgn på hverdage) på vejnettet i havneområ-
det ved udbygning af havnen 
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Mertrafikken har i sig selv ikke et omfang, der vil ændre behovet for faciliteter 
for gående og cyklister i området. Påvirkningen af trafikken på den udpegede 
cykelrute via Havneplads og Østre Strandvej vurderes således at være helt mar-
ginal. 

Havnesporet langs Auktionsvej kan i princippet indgå i betjeningen af det nye 
havneområde. Hvorvidt dette vil være aktuelt, vil afhænge af de specifikke virk-
somheder, som havneområdet kommer til at rumme. I givet fald må brugen af 
havnesporet forventes at reducere den tunge vejtrafik til området.  

Der foreligger ikke oplysninger om andre projekter, der kan give anledning til 
kumulative effekter. Der pågår overvejelser om udbygning af Rute 40 mellem 
Skagen og Ålbæk. Dette projekt vurderes ikke umiddelbart at have indflydelse 
på de trafikale vurderinger af havneudvidelsen, men vil bidrage til en mere ro-
bust overordnet vejbetjening af Skagen og dermed også af Skagen Havn.  

15.5 Miljøkonsekvenser af alternativ 2 
De trafikale virkninger af alternativ 2 vil ikke være forskellige fra virkningerne af 
hovedforslaget. Beskrivelserne i de foregående afsnit vil derfor også være dæk-
kende for de konsekvenser, som alternativ 2 må påregnes at afstedkomme.  

15.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
I anlægsfasen kan det være en fordel at tilrettelægge anlægsarbejderne, så pe-
rioden med den største landværts transport af byggematerialer ikke er sammen-
faldende med højsæsonen for turister. Det kan give en bedre regularitet i for-
hold til leverancer, der kommer via Rute 40 (Frederikshavn  - Skagen).  

Omfanget af den mertrafik, som udbygningen af Skagen Havn vil medføre, vur-
deres ikke at indebære et behov for særlige afværgetiltag. Sammenhængen 
mellem by og havn påvirkes kun marginalt og mertrafikken på det overordnede 
vejnet gennem Skagen by vurderes heller ikke at have et omfang, der vil nød-
vendiggøre særlige tiltag til forbedring af trafiksikkerheden eller trafikafviklin-
gen.  

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den generelle opfølg-
ning på trafikken og trafiksikkerheden som Frederikshavn Kommune løbende 
foretager gennem trafiktællinger og opfølgning på de politiregistrerede uheld. 

15.7 Eventuelle mangler 
Grundlaget for vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af havne-
området vurderes at være tilstrækkeligt.  
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16 Luftkvalitet og klima 

16.1 Omfang og metoder 

16.1.1 Beskrivelse af eksisterende forhold 
Der er udarbejdet en kvalitativ beskrivelse af den nuværende luftforurening ba-
seret på miljøgodkendelser og generel viden om relevante branchers luftforure-
ning for de eksisterende virksomheder på Skagen Havn. Lugt- og støvgener fra 
eksisterende virksomheder er vurderet på grundlag af oplysninger fra tilsyns-
myndighederne samt kortlægning af afstande til forureningsfølsomme anven-
delser. 

16.1.2 Vurdering af effekter på luftkvalitet og klima i 
anlægsfasen 

Potentielle effekter  

Ved etablering af kajområder, baglandsarealer og i forbindelse med uddybnings-
arbejderne kan der opstå luftforurening og støvgener som følge af emissioner fra 
uddybningsfartøjer, lastbiler, gravkøer og andet entreprenørmateriel.  

Metoder til vurdering af effekter 

Luftforurening og klimaeffekter i anlægsfasen er vurderet kvalitativt på grund-
lag af oplysninger om anlægsaktiviteter og anlægsperiodens længde.  

16.1.3 Vurdering af effekter på luftkvalitet og klima i 
driftsfasen 

Potentielle effekter  

De nyetablerede havnearealer kan påvirke luftkvaliteten i driftsfasen. Potentielle 
effekter i driftsfasen omfatter: 
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› Luftforurening samt lugt- og støvgener fra nyetablerede virksomheder og 
øvrige aktiviteter på det nye havneareal 

› Luftforurening og klimaeffekter fra vej- og skibstrafik relateret til det nye 
havneareal 

Metoder til vurdering af effekter 

Den fremtidige luftforurening og gener fra virksomheder og øvrige aktiviteter på 
havnen er vurderet ud framulige anvendelser af havnearealerne sammenholdt 
med afstande til forureningsfølsomme anvendelser.  

Der er gennemført kvalitative vurderinger af den fremtidige luftforurening fra 
disse virksomheder, og effekterne på klima og lokal luftkvalitet er vurderet. De-
taljerede vurderinger af emissioner fra de fremtidige virksomheder kan først 
gennemføres, når der til sin tid skal søges om miljøgodkendelse af de pågæl-
dende virksomheder. 

Luftforurening og klimaeffekter fra vej- og skibstrafik er vurderet ud fra nøgletal 
på grundlag af opgørelse af antal skibsanløb og omfanget af vejtrafik for eksi-
sterende og fremtidige forhold.   

16.2 Eksisterende forhold 

16.2.1 Virksomheder 
Skagen Havn er i dag hjemsted for en række virksomheder især inden for mari-
time servicevirksomheder og fiskeriindustri. En del af disse virksomheder har 
aktiviteter, som kan medføre lugtgener og diffus luftforurening. 

Virksomheders luftforurening reguleres via miljøgodkendelser eller påbud. Heri 
fastsættes vilkår for de stoffer, virksomhederne udsender, herunder dimensio-
ner af eventuelle afkast fra f.eks. værkstedsaktiviteter, som sikrer overholdelse 
af B-værdierne. Som hovedregel er reguleringen og de fastsatte grænseværdier 
ikke afhængige af områdernes anvendelse. Der er dog to væsentlige undtagel-
ser fra denne hovedregel, hvor omgivelsernes følsomhed har betydning for det 
acceptable forureningsniveau: 

› Lugt. Ved fastsættelse af grænseværdier for lugt anvendes ofte en værdi, 
der er lempet med en faktor 2 i industriområder og det åbne land i forhold 
til i by-områder, typisk 5 LE/m³ for byområder og 10 LE/m³ for industri og 
åbent land. 

› Diffus luftforurening. Luftforurening i form af diffuse udslip, f.eks. fra 
åbne oplag reguleres ikke med grænseværdier men med krav til virksom-
hedernes indretning og drift. Håndtering og oplag af materialer kan give an-
ledning til støvgener, og omfanget af generne afhænger ud over virksom-
hedernes drift også af afstanden til følsomme områder (f.eks. boliger) og 
vejrforholdene. 
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Andre virksomheder er ikke omfattet af godkendelsespligt. Her kan miljømyn-
digheden regulere støjen med påbud, hvis det skønnes nødvendigt. 

Frederikshavn Kommune har som miljømyndighed modtaget henvendelser ved-
rørende luftforurening fra virksomheder på havnen. Henvendelserne handler 
bl.a. om lugtgener, og dette indikerer, at der i perioder kan være eksisterende 
virksomheder, der påvirker luftkvaliteten negativt.  

16.2.2 Vejtrafik 
Luftkvaliteten vil ud over trafikmængden afhænge af gaderummenes udformning 
og spredningsforholdene lokalt. På grund af det åbne rum omkring havnen vur-
deres der ikke at være problemer med overholdelse af grænseværdierne for 
NO2. I det Landsdækkende luftmåleprogram er grænseværdierne for PM10 kun i 
enkelte år overskredet på H C Andersens Boulevard i København, der har en 
årsdøgntrafik på omkring 70.000 køretøjer om dagen, dvs. mere end fire gange 
så meget som trafikken på Europavej. Ved Albanigade i Odense, der er et lukket 
gaderum med ca. 19.000 køretøjer om dagen, er grænseværdierne for PM10 net-
op overholdt. Det vurderes derfor, at der ikke vil være problemer med overhol-
delse af grænseværdierne for PM10 ved Skagen Havn. Ydermere bliver vognpar-
ken løbende renere pga. kravene til køretøjers emissioner.  

Havnens påvirkning af det samlede vejnet er begrænset, og dette gælder tilsva-
rende for den havnerelaterede trafiks bidrag til luftkvaliteten. Desuden kommer 
der, både fra kraftproduktion og fra lastbil- og maskinkørsel, et CO2-bidrag som 
følge af afbrænding af fossile brændstoffer, hvilket primært påvirker det globale 
klima. CO2 vil dog ikke have betydning for den lokale luftkvalitet. 

16.2.3 Skibstrafik 
Skagen Havn er Danmarks største fiskerihavn med et estimeret antal anløb af 
fiskefartøjer på ca. 6.000 pr. år. For handelsskibe er det tilsvarende tal ca. 900 
anløb/år.  

Reglerne for luftforurening fra skibstrafik fastlægges i IMO, der er FNs organisa-
tion for søfart. IMOs regler er implementeret i bekendtgørelse om Meddelelser 
fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. nr. 377 
af 04/05/2009. I bekendtgørelsen er der fastsat regler for reduktion af ud-
ledning af kvælstof, svovl og partikler: 

› Nye skibes udslip af kvælstof (NOx) skal nedbringes som følger: 

› Fra 2011 skal udslippet nedbringes med 15-25 % i forhold til mængden 
i 2009.  

› Fra 2016 skal NOx-udslippet fra nye skibe reduceres med hele 80 % i 
forhold til niveauet i 2009. 
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› I særlige kystnære områder - herunder Østersøen, Nordsøen og de indre 
danske farvande - skærpes reglerne for indholdet af svovl (SOx) i skibs-
brændstoffer. Fra 1. januar 2010 må svovl udgøre 1 % af brændstoffet, og 
fra 2015 er grænseværdien sat ned til 0,1 %. 

På grund af IMO´s regler, samt et stort antal mindre skibe vurderes det, at luft-
forureningen fra skibstrafik til Skagen Havn vil falde de kommende år på trods 
af en mindre stigning i skibstrafikken. 

16.3 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
anlægsfasen 

16.3.1 Støv 
I forbindelse med anlægsfasen er det især støv, der kan virke generende for 
omgivelserne. Anlægsarbejderne forventes udført i en sammenhængende etape 
med en varighed på 1,5 – 2 år. 

Genernes omfang afhænger af flere faktorer, herunder støvfrembringende akti-
viteter, afstanden fra aktiviteterne til støvfølsomme formål og aktiviteternes va-
righed. Støvgener omkring lokale kilder opleves næsten aldrig uden for en radi-
us af 1 km fra kilden. 

Støvgenerne afhænger også af vindretning, idet vinden skal kunne transportere 
støvet fra havnearealerne til Skagen by, dvs. støvgenerne vil opstå, når der er 
vindretninger fra sydøstlige retninger.  Figur 16-1 viser en vindrose for Skagen 
Fyr. Det fremgår at den fremherskende vindretning er vestlig, mens den ugun-
stige vindretning fra sydøst forekommer 5-10 % af tiden. I det meste af tiden vil 
støvet derfor ikke føres ind over byen. 
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Figur 16-1 Vindrose baseret på målinger foretaget ved Skagen Fyr i perioden 1993 til 
2002 (Cappelen 2012) 

Støvfølsomme formål er især boliger og rekreative formål, men også visse for-
mer for erhverv, f.eks. restauranter, kontorer og butikker er støvfølsomme. 
Havnen og de havnenære byområder rummer restauranter, barer/cafeer fiske-
handel, småforretninger og lystbådehavn m. servicefaciliteter, samt muligheder 
for gåture, lystfiskeri og anden vandsport.  

Anlægsarbejderne vil primært foregå ”på ydersiden” af den nuværende havn, og 
der vil i hovedparten af anlægsfasen være en afstand på minimum 400 m til de 
følsomme arealer med en del større erhvervsbygninger imellem, hvorfor kun 
større ukontrollerede støvemissioner vil kunne være til gene for disse områder.  

Samlet vurderes det at der pga. den afskærmede lokalitet, afstanden til de føl-
somme områder og den begrænsede mængde vejtransport af materialer kun vil 
være begrænsede gener for omgivelserne. Det kan dog ikke udelukkes, at der i 
perioder med ugunstige vindforhold og støvende anlægsarbejder/transport kan 
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forekomme støv i omgivelserne, hvorfor der bør anvendes de i afsnit 15.6 be-
skrevne afværgetiltag. 

16.3.2 Emissioner i anlægsfasen 
Uddybningsfartøjer, entreprenør materiel og lastbiler vil give anledning til emis-
sioner til luften under anlægsarbejderne. Disse emissioner indeholder en række 
sundhedsskadelige stoffer, blandt andet kuloxid, kulbrinte, kvælstofoxider, 
svovldioxid og partikler. Koncentrationen af luftforurenende stoffer er størst i 
byområder med tæt trafik og lukkede gaderum. Skagen Havn ligger ved havet 
og det vurderes, at der ikke vil være problemer med overholdelse af luftkvali-
tetskravene i omgivelserne.  

Emissioner i forbindelse med anlægsarbejdet vurderes samlet for havneanlæg-
get. Det forventes, at emissionerne i langt overvejende grad vil stamme fra ud-
dybningsarbejderne. Luftforureningen i projektets anlægsfase er vurderet helt 
overordnet, da der ikke findes de nødvendige detailoplysninger om anlægsarbej-
det på nuværende tidspunkt. Dette vil først blive kendt når der er valgt entre-
prenør og det anvendte materiel specificeret. 

Der er gennemført en vurdering af størrelsesordenen af emissioner af forskellig 
stoffer. I forbindelse med en udvidelse af Randers Havn blev der lavet et estimat 
over emissionen ved uddybningsarbejderne (COWI 2014b). Estimatet er baseret 
på en række forudsætninger, herunder type af uddybningsfartøjer, uddybnings-
fartøjernes motorkraft og den samlede uddybningsmængde. De uddybede 
mængder, der dannede grundlag for beregningerne i Randers var i alt 1.1 mio. 
m³. De samlede emissioner fra uddybningsarbejderne, hvis der anvendes cutter 
suction dredger, blev beregnet til: 

Emission i ton  NOx SO2 CO2 HC PM 

 6,0 5,8 358 0,5 1,1 

 

Der påregnes en samlet uddybningsmængde på ca. 2,4 mio. m³ ved Etape 3 
udvidelsen af Skagen Havn. På baggrund af dette og under forudsætning af at 
der anvendes samme type materiel som ved Randers anslås emissionerne fra 
Etape 3 udvidelsen ved Skagen at være  

Emission i ton  NOx SO2 CO2 HC PM 

 13,1 12,7 781 1,1 2,4 

 

Det skal understreges, at de estimerede mængder er forbundet med stor usik-
kerhed, da det ud over uddybningsmængderne afhænger af de maskiner mm., 
der vil blive anvendt. Disse oplysninger er ikke til rådighed, da det fastlægges 
senere i forbindelse med projekteringsfasen. Samtidig skal det bemærkes, at 
emissionerne er fordelt over en anlægsperiode af flere års varighed.  
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Spredningsforhold og baggrundsniveauer vil have stor betydning for den aktu-
elle koncentration af de forurenende stoffer. Med hensyn til baggrundsniveau 
vurderes det især at være trafik i området der har betydning. 

16.3.3 Lugtgener 
Der forventes ikke at være lugtgener forbundet med uddybningsarbejderne, da 
uddybningen foregår i sediment med meget lavt indhold af organisk materiale, 
der måtte give anledning til lugt. 

16.4 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
driftsfasen 

16.4.1 Virksomheder 
Arealet, der etableres ved havneudvidelsen, skaber mulighed for etablering af 
nye virksomheder til fiskeindustri, fiskerirelaterede virksomheder og øvrige hav-
ne relaterede virksomheder, men der foreligger ikke aftaler med konkrete virk-
somheder om etablering.  

Virksomhederne vil blive reguleret i deres miljøgodkendelser, hvorfor påvirknin-
gen herigennem ikke vil være til gene for de følsomme områder. 

16.4.2 Vejtrafik 
Det er vurderet at en meget stor del af de virksomheder, der potentielt kan blive 
etableret på det nye havneareal, kun vil give anledning til en beskeden trafik-
stigning (se afsnit 15.4). Det er således vurderet, at det nyetablerede havneare-
al kun vil give anledning trafikstigning på under 15 biler pr. retning pr time i 
spidstimen og da gaderne i Skagen er forholdsvis åbne, hovedsageligt med 2-3 
etagers fritliggende huse, vurderes det at det øgede antal køretøjer ikke vil 
medføre overskridelser af de fastsatte grænseværdier. 

16.4.3 Skibstrafik 
Som beskrevet i afsnit 15 forventes skibstrafikken at vokse med 2-3% for fiskeri 
og 5-10% for handelsskibe efter udvidelsen af havnen, hvilket i trafikal sam-
menhæng anses for en behersket stigning, der alt andet lige ikke forventes at få 
større konsekvenser. På grund af reglerne for skibstrafikkens emissioner som 
beskrevet i afsnit 16.3.2 vurderes det, at reduktionen i luftforurening som følge 
af IMO´s regler vil opveje den forøgede luftforurening pga. flere og større skibe, 
så der samlet vil ske en reduktion af luftforureningen. 

16.4.4 Klimasikring 
De nye havnekonstruktioner vil blive dimensioneret under hensyntagen til frem-
tidige forventede klimatiske vandstandsstigninger. 
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Ifølge Kystdirektoratets højvandsstatistikker fra 2012 er der i perioden 
11.08.1943 til 31.12.2012 registreret vandstande op til +1.49 m (DVR90). Sta-
tistiske ekstremvandstande 100 år, 50 år og 20 år oplyses som følgende: 

› VS100 = 146 cm med spredning 9 cm 

› VS50 = 138 cm med spredning 7 cm 

› VS20 = 128 cm med spredning 5 cm 

1 års vandstanden oplyses til VS1 = 89 cm  

Kystdirektoratet har vurderet fire mulige klimabetingede vandstandsstignings-
scenarier frem til år 2100. 

Under forudsætning af at anlægget dimensioneres for 50 års levetid, findes at 
Kystdirektoratets høje scenarie for Vestkysten i år 2065 er 55 cm (se Figur 
16-2). 

Den dimensionsgivende 100 års vandstand (DVS) findes således som: 

DVS = 146 cm + 9 cm + 55 cm = 210 cm = +2.10m (DVR90).  

De fremtidige arealer dimensioneres med terrænkote +2,5 m (DVR90) og vil 
dermed være forberedte i forbindelse med stormflod også om 50 år, når og hvis 
de fremtidige vandspejlsstigninger indtræder. 

 

Figur 16-2 Stigning af ekstremvandstand i perioden 2010 - 2100 for den Jyske Vest-
kyst (Kystdirektoratet 2017) 
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16.5 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af 
alternativerne 

Forskellen på hovedalternativet og alternativ 2 i form af lidt større opfyldt bag-
land vurderes ikke at give anledning til forskelle i luftforureningens omfang 

16.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

16.6.1 Anlægsfasen 
Midlertidige aktiviteter, herunder støv- eller støjfremkaldende aktiviteter skal 
anmeldes til Frederikshavn Kommune, før aktiviteterne igangsættes. Anmeldel-
sen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den 
ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe 
forurening eller gener for omgivelserne. På baggrund af anmeldelsen kan kom-
munen fastsætte vilkår for aktiviteterne.  

Eventuelle støvgener i forbindelse med anlægsfasen kan reduceres med følgen-
de tiltag: 

› Støv fra anlægsveje og intern transport kan begrænses ved renholdelse af 
vejene og befugtning i tørre perioder og ved at anbringe køreplader på ube-
fæstede kørearealer. 

› Lastbiler, der transporterer jord, grus, sand og andre løse materialer, bør 
overdækkes, eller toppen af læsset skal være mindst 0,5 m under toppen af 
ladet.  

› Kørselsveje til transport af jord o.l. bør planlægges, så der opnås mindst 
mulig kørsel gennem tæt bebyggede områder.  

› Oplag af jord, skærver og andre støvende materialer skal holdes fugtige. 

16.6.2 Driftsfasen 
Emissioner fra skibs- og vejtrafik reguleres af nationale og internationale krav til 
skibes og køretøjers emissioner. Den lokale mulighed for regulering af luftforu-
rening fra trafikken er begrænset til planlægning af trafikken. Projektet forven-
tes ikke at medføre forøget luftforurening fra trafik, og der foreslås ikke afvær-
geforanstaltninger.  

I forbindelse med etableringen af de første udvidelsesetaper for havnen, har det 
vist sig, at opfyldninger med sand kan give anledning til sandflugt/støvgener. 
For at sikre, at der ikke opstår gener på grund af sandflugt fra havneanlægget 
vil sandopfyldninger blive afdækket med sten/ral eller blive besået med græs.  
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Eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til luftforurening fra de nye virk-
somheder, havneudvidelsen giver mulighed for, vil blive fastsat i forbindelse 
med miljøgodkendelse af virksomhederne.  

16.7 Miljørisiko  
Baseret på ovenstående vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil ud-
gøre en lille miljørisiko i relation til luftkvalitet og klima (Tabel 16-1). 

Tabel 16-1 Miljørisiko for luftkvalitet og klima som følge af tilstedeværelsen af Etape 3 
havne anlægget. 

 Udbredelse Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sand-
synlig-hed 

Miljørisiko 

Virksomheder Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

Trafik Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget-
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

 

16.8 Eventuelle mangler 
Der er enkelte mangler til vurdering af påvirkningen af luftkvaliteten, herunder 
viden om de nuværende og fremtidige virksomheder, uddybningsfartøjer og en 
mere specificeret optegnelse over anlægsmaskiner. Det vurderes dog, at oven-
stående konklusion erfaringsmæssigt ikke vil ændre sig ved opdaterede infor-
mationer for anlægsfasen. For nuværende og fremtidige virksomheder er på-
virkningen af luftkvaliteten reguleret af deres respektive miljøgodkendelser, 
hvorfor de ikke vil give anledning til ændringer i Tabel 16-1. 
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17 Støj og vibrationer 

17.1 Omfang og metoder 

17.1.1 Beskrivelse af eksisterende forhold 
Der er udarbejdet en kvalitativ beskrivelse af de nuværende støjforhold baseret 
på miljøgodkendelser og tidligere gennemførte støjberegninger (f.eks. fra Nord-
jyllands Amt 2004 og COWI 2014) samt generel viden om støjudbredelse fra 
virksomheder.  

17.1.2 Vurdering af effekter af luftbåren støj- og vibrationer 
i anlægsfasen 

Potentielle effekter  

Støjkilder i anlægsfasen omfatter nedramning/nedvibrering af spuns, fjernelse af 
eksisterende stenmole og øvrige anlægsarbejder og transport af byggemate-
rialer og –affald. 

Nedramning/nedvibrering af spuns vil skabe undervandsstøj, der potentielt kan 
påvirke blandt andet marine pattedyr. Vurdering af effekter af undervandsstøj 
på marine pattedyr er beskrevet i afsnit 10.3. 

Metoder til vurdering af effekter 

Den forventede udbredelse af den luftbårne støj i anlægsfasen er vurderet kva-
litativt. Vurderingen er gennemført vha. oplysninger om anlægsfasens varighed, 
omfang af grave- og transportarbejde, transportveje og kortlægning af støjføl-
somme områder omkring havnen og transportvejene. 
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17.1.3 Vurdering af effekter af støj- og vibrationer i 
driftsfasen 

Potentielle effekter 

I driftsfasen kan der opstå støj på de nyetablerede havnearealer. Mulige kilder til 
støj er:  

› Nyetablerede virksomheder 

› Trafik på land 

› Skibstrafik 

Metoder til vurdering af effekter 

Den fremtidige støj fra virksomheder og øvrige aktiviteter på havnen vurderes 
ud fra den planlagte anvendelse af havnearealerne sammenholdt med afstande 
til støjfølsomme områder.  

Der er foretaget kvalitative vurderinger af den fremtidige støj fra disse virk-
somheder og trafik. Detaljerede vurderinger af støj fra de fremtidige virksom-
heder kan først gennemføres, når der til sin tid skal søges om miljøgodkendelse 
af de pågældende virksomheder. 

17.2 Eksisterende forhold 

17.2.1 Virksomheder 
Skagen Havn er i dag hjemsted for en række virksomheder især inden for mari-
time servicevirksomheder og fiskeriindustri. En del af disse virksomheder giver 
anledning til støj. Støj reguleres for nogle af virksomhederne af miljøgodkendel-
ser, hvor der er fastsat grænseværdier for deres bidrag til støjbelastningen af 
omgivelserne. Andre virksomheder er ikke omfattet af godkendelsespligt. Her 
kan miljømyndigheden regulere støjen med påbud, hvis det skønnes nødvendigt.  

De vejledende støjgrænser for virksomheder fastsat i Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 4/1984 om ekstern støj fra virksomheder er vist i Tabel 17-1.  
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Tabel 17-1 Vejledende grænser for virksomhedsstøj. 

 Mandag-fredag 
kl. 7-18 

Lørdag kl. 7-14 

Mandag-fredag  
kl. 18-22 

Lørdag kl. 14-22 
Søn- og helligda-

ge kl. 7-22 

Alle dage kl. 22-7 

Erhvervs- og industriområ-
der 

70 dB 70 dB 70 dB 

Erhvervs- og industriområ-
der med forbud mod gene-
rende virksomheder 

60 dB 60 dB 60 dB 

Områder for blandet bolig- 
og erhvervsbebyggelse, 
centerområder (bykerne) 

55 dB 45 dB 40 dB 

Etageboligområder 50 dB 45 dB 40 dB 

Boligområder for åben og 
lav boligbebyggelse 

45 dB 40 dB 35 dB 

Sommerhusområder og 
offentligt tilgængelige re-
kreative områder 

40 dB 35 dB 35 dB 

 

Som det fremgår af tabellen, er støjgrænserne afhængig af områdets anvendel-
se, så der fastsættes strengere krav i områder til boliger og rekreative formål 
end til erhvervsområder.  

Dette hensyn afspejles også i Frederikshavn Kommunes kommuneplan, hvor 
erhvervsområderne kategoriseres ud fra miljøbelastningen og en vejledende mi-
nimumsafstand til boliger som vist i Tabel 17-2. 

Tabel 17-2 Vejledende minimumsafstande til boliger  

Virksomhedsklasse Påvirkning af omgivelserne Vejledende minimums-
afstand til boliger i meter 

1-3 Ringe 0-50 

2-4 Mindre 20-100 

3-5 Middel 50-150 

3-7 Middel og betydelig 50-500 

 

For Skagen Havn er der i kommuneplanrammerne fastsat virksomhedsklasser 
som vist på Figur 17-1. 
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Figur 17-1 Kommuneplanens anvendelsesbestemmelser for virksomhedstyper katego-
riseret efter miljøbelastning 

For de havneområder til virksomhedsklasse 4-7, der grænser op til Skagen by, 
er anvendelsesbestemmelserne i lokalplaner opdelt, så områderne nærmest by-
en kun må anvendes til ikke-belastende funktioner. Bestemmelserne sikrer såle-
des, at virksomheder med betydelig påvirkning af omgivelserne er placeret på 
arealerne længst væk fra Skagen by.  

17.2.2 Vejtrafik 
De vejledende støjgrænser for vejtrafik er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 
4/2007 om støj fra veje: 

› Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, 
campingpladser): 53 dB  

› Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, 
turistcampingpladser): 58 dB  

› Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholds-
arealer): 58 dB  

› Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB  

› Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB.  

I forbindelse med VVM-redegørelse for etape 1 udvidelsen af Skagen Havn i 
2004 blev der beregnet vejtrafikstøj på vejene, der forbinder havnen med det 
overordnede vejnet. Beregningerne viste, at de vejledende støjgrænser på 58 
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dB blev overskredet ved boliger langs vejene. Resultaterne fra 2004 kan ikke 
direkte sammenlignes med de nuværende støjgrænser, fordi der siden er kom-
met nye grænseværdier og beregningsmetoder for vejtrafikstøj. 

17.2.3 Skibstrafik 
Miljøstyrelsen har i brev af 31. maj 2010 (j.nr. MST-5103-00012) udsendt en 
vejledning til alle kommuner og Miljøcentre m.fl. om regulering af støj fra skibe i 
havn. I brevet fremgår bl.a.  

"Støjen fra skibe og aktiviteter i en havn er sædvanligvis ikke generende for de 
andre havnevirksomheder. Traditionelt betragtes havne som et tungt indu-
striområde, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er 70 dB hele døg-
net. Støjen kan derimod give problemer i boliger, institutioner og lignende, som 
ikke ligger i tilstrækkelig stor afstand fra havnen. Skibstransport kan aflaste vej-
trafikken og er i mange tilfælde mindre miljøbelastende end transport med last-
biler. Havnene er vigtige transportknudepunkter, der forbinder land- og sø-
transport, og har derfor stor betydning for, at især godstransporten kan afvikles 
så effektivt og miljøvenligt som muligt. Erhvervshavnene fungerer samtidig som 
erhvervsområder for de virksomheder, der har behov for søtransport. Der er in-
tet, der peger i retning af, at havnenes betydning i det danske transportsystem 
vil blive mindre, tværtimod forventes det, at søtransporten bidrager med stigen-
de mængder af gods. Miljøstyrelsen finder, at der i forbindelse med overvejelser 
om indgreb overfor skibe i havn bør indgå et overordnet hensyn til, hvordan 
godstransporten alternativt kan håndteres, herunder overvejelser af de miljø-
mæssige og trafikale konsekvenser. Ligeledes bør der inddrages hvor ofte, de 
aktiviteter forekommer, der giver anledning til støj."  

Der foreligger ikke beregninger af støjen fra den eksisterende skibstrafik i Ska-
gen Havn, men havnen er som udgangspunkt, velindrettet i støjmæssig hen-
seende, fordi havnearealerne anvendes til erhvervsformål, der skaber afstand 
fra skibstrafikken til de mere støjfølsomme områder i Skagen By.  

17.3 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
anlægsfasen 

I anlægsperioden vil der være støj fra entreprenørmateriel på byggepladser, 
nedramning af spuns, uddybningsfartøjer, transport af materialer til og fra byg-
ge-pladsen mv. Støjen fra en typisk entreprenørmaskine er LWA 105 – 110 dB 
(kildestyrke). Det svarer til et støjniveau på 65-70 dB(A) i 20 meters afstand. Til 
sammenligning er støjniveauer fra en række kendte støjkilder vist i Figur 17-2. 
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Figur 17-2 Støjbarometer. Reference www.mst.dk 

Nedbringning af spuns og tung trafik til og fra havneområdet kan give vibratio-
ner i anlægsfasen. Udbredelsen af vibrationer kan ikke med sikkerhed forudsiges 
eller beregnes, da det er meget afhængigt af geologien i det pågældende områ-
de. Vibrationsgener vil som oftest kun opleves i korte afstande til vibrationskil-
den. 

Uddybningsarbejderne vil også generere støj, men da arbejdet primært vil fore-
gå "på ydersiden" af den nuværende havn, vil der være god afstand til støjføl-
somme anvendelser. 

Samlet vurderes det, at selvom der udføres støjende anlægsarbejder på havnen, 
vil det kun i begrænset omfang medføre støjgener for omgivelserne. 
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17.3.1 Vejtrafik 
Den væsentligste vejtrafik til og fra havneområdet sker via Hans Baghs Vej – 
Vestre Strandvej og Chr. X´s Vej – Holstvej.  

Sand til opfyldningen skal med stor sandsynlighed indvindes fra de planlagte 
uddybningsområder med sandpumper som afleverer sandet direkte i opfyld-
ningsområdet. Sten til de nye moler mv. kommer formentlig med skib fra Nor-
ge/Sverige og bliver enten losset direkte hvor de skal bruges eller på kaj i udvi-
delsen. Disse aktiviteter forventes derfor ikke at medføre forøget trafikstøj i an-
lægsfasen.  

Havneudvidelsen må forventes desuden at medføre øget lastbiltrafik til og fra 
havneområdet som følge af anlægsaktiviteterne, men da der ikke foreligger op-
gørelser af det forventede omfang, er det ikke muligt at vurdere de støjmæssige 
konsekvenser af denne trafik nærmere. 

17.3.2 Skibstrafik 
Etape 3 af havneudvidelsen er placeret "på ydersiden" af den eksisterende havn. 
Skibstrafik i anlægsfasen vil derfor foregå i god afstand til de støjfølsomme om-
råder på land, og skibsstøj i anlægsfasen vurderes ikke at bidrage til støj-
belastningen af støjfølsomme områder.  

17.4 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
driftsfasen 

17.4.1 Virksomheder 
Arealet, der etableres ved havneudvidelsen, skaber mulighed for etablering af 
nye virksomheder til fiskeindustri, fiskerirelaterede virksomheder og øvrige hav-
nerelaterede virksomheder, men der foreligger ikke aftaler med konkrete virk-
somheder om etablering. Det er derfor ikke muligt at vurdere den fremtidige 
støjbelastning fra virksomheder på det nye havneareal.  

Planlægningen vil give mulighed for etablering af virksomheder i virksomheds-
klasse 4-7, hvor de vejledende minimumsafstande til boliger er 100-500 meter.  



 

 

     
 216  VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport ver 
4.0.docx 

 

Figur 17-3 Vejledende afstande til boliger fra etape 3 af havneudvidelse. På figuren er 
afstande på hhv. 100, 300 og 500 meter fra etape 3 udvidelsen vist.  

Som det fremgår af Figur 17-3 berører bufferzonen på 500 m to områder, der 
ikke er erhverv: 

› Rammeområde SKA.B.02.01 Østerby, der er et boligområde med institutio-
ner, service, dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der 
kan foregå uden gener for omgivelserne.  

› Rammeområde SKA.F.02.04 Skagen Sønderstrand, der er et rekreativt om-
råde med strandpark, strandareal m.v. Dette område ligger også inden for 
bufferzonen på 300 meter.  

Når der etableres nye virksomheder på etape 3 arealet, vil det for en stor dels 
vedkommende kræve miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. I 
miljøgodkendelserne vil der blive fastsat vilkår for bl.a. støj, og som udgangs-
punkt er det en forudsætning for at opnå miljøgodkendelse, at de vejledende 
grænseværdier for støj kan overholdes.  

Det vurderes derfor, at de nye virksomheder kan etableres uden at medføre væ-
sentlige støjgener for omgivelserne. 
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17.4.2 Vejtrafik 
I forbindelse med VVM-redegørelse for etape 1 udvidelsen af Skagen Havn i 
2004 blev der beregnet vejtrafikstøj på vejene, der forbinder havnen med det 
overordnede vejnet. Beregningerne viste, at de vejledende støjgrænser på 58 
dB blev overskredet ved boliger langs vejene. Resultaterne fra 2004 kan imidler-
tid ikke direkte sammenlignes med de nuværende støjgrænser, fordi der siden 
er kommet nye grænseværdier og beregningsmetoder for vejtrafikstøj. 

Det skønnes, at den samlede trafik ud af det nyetablerede havneareal vil udgøre 
under 15 biler pr retning pr time i spidstimen, hvor Holstvej vil komme til at bæ-
re størstedelen af trafikken. (se afsnit 15.4).  

Den nuværende og fremtidige trafik på det berørte vejnet er vist på figur 15-2 
og 15-3. Biltrafikken på hverdage fra figurerne i kapitel 15 er gengivet i Tabel 
17-3. 

Tabel 17-3 Mertrafik på berørt vejnet 

Vej Nuværende Skønnet mertrafik % - forøgelse 

Holstvej 2.300 275 12 

Hans Baghs Vej 3.900 75 1,9 

Chr. X´s Vej 4.800 275 5,7 

Vestre Strandvej 2.500 100 4,0 

 

Støjniveauet beregnes i en logaritmisk enhed, da det svarer til menneskets lyd-
opfattelse. I Vejdirektoratet 1998, er der angivet følgende generelle retningslin-
jer for menneskers opfattelse af ændringer i lydniveauer: 

› Den mindste ændring, det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 
1 dB, og kun når de to lydniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinan-
den.  

› En forøgelse af lyden med 5 dB kan tydeligt høres.  

› En forøgelse af lyden med 8-10 dB opfattes som en fordobling af lydstyr-
ken.  
 

Der skal ske store ændringer i trafikken, før der er tale om en hørbar ændring. 
F.eks. betyder 10 % mere trafik en forøgelse af støjen med blot 0,5 dB, mens en 
fordobling af trafikken vil medføre 3 dB mere støj.  
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Som det fremgår af Tabel 17-3, er den eneste vej, hvor trafikmængden øges 
med mere end 10 % Holstvej, hvor der vil ske en forøgelse af støjen på ca. 0,5 
dB, og dette vil jf. de generelle retningslinjer ovenfor ikke være en hørbar æn-
dring. Tilsvarende gælder for de øvrige veje, hvor den procentvise forøgelse un-
der 10 % og forøgelsen dermed under 0,5 dB.   

Samlet vurderes den forøgede trafik på vejnettet til havnen ikke at have ind-
virkning på trafikstøjen i området. 

17.4.3 Skibstrafik 
Som beskrevet i afsnit 15 forventes skibstrafikken at vokse med 2-3% for fiskeri 
og 5-10% for handelsskibe efter udvidelsen af havnen, hvilket i trafikal sam-
menhæng anses for en behersket stigning, der alt andet lige ikke forventes at få 
større konsekvenser. Dette gælder også for støj fra skibstrafik, som derfor ikke 
er vurderet yderligere.  

17.5 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af 
alternativerne 

Der vurderes ikke at være væsentlig forskel på støjbelastningen fra de to Alter-
nativer 

17.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Skagen Havn vil løbende informere om det igangværende havnearbejde, således 
at borgere og virksomheder kan følge med i tilblivelsen af etape 3. I den forbin-
delse vil der blive gjort særligt opmærksom på aktiviteter, som kan give anled-
ning til støj og vibrationer. 

17.6.1 Trafik 
Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger eller overvågning af trafikstøj.  

17.6.2 Virksomheder 
I miljøgodkendelse af virksomheder, der etableres på etape 3 arealet vil der bli-
ve fastsat støjvilkår. I den forbindelse skal virksomheden i ansøgningen doku-
mentere, at de vejledende støjgrænser overholdes, herunder beskrive nødven-
dige afværgeforanstaltninger f.eks. i form af støjdæmpning eller støjafskærm-
ning.  

Der er ikke planer om etablering af støjafskærmning eller lignende for etape 3 
området som helhed.  

I virksomhedernes miljøgodkendelse kan der fastsættes krav om kontrol af 
overholdelse af støjvilkår.  
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17.7 Miljørisiko 
Baseret på ovenstående vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil ud-
gøre en lille miljørisiko i relation til støj (Tabel 8 1) 

Tabel 17-4 Miljørisiko for støj som følge af tilstedeværelsen af Etape 3 havne anlæg-
get. 

 Udbredelse Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sand-
synlig-hed 

Miljørisiko 

Virksomhedes-
støj 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

Trafikstøj Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget-
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

 

17.8 Eventuelle mangler 
Vurderingen af trafikstøj har en overordnet og kvalitativ karakter, da der ikke 
foreligger opdaterede data for trafikmængden på de berørte veje. 
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18 Råstoffer og affald 

18.1 Omfang og metoder 

18.1.1 Råstoffer 
Vurderingen vil belyse behovet for råstoffer til udvidelsen af havnen på bag-
grund af oplysninger fra anlægsprojektet. Ligeledes vil der blive foretaget en 
vurdering af mulighederne for genanvendelse af restprodukter. 

Vurderingen omfatter: 

› Råstofanvendelse ved etableringen af nye moler og stenkastninger, herun-
der genanvendelse af sten og beton fra sænkekasser fra eksisterende nord-
lige ydermole og Nordmolen fra etape 2 udvidelsen 

› Råstofanvendelse ved etablering af nye kajanlæg og baglandsarealer, her-
under genanvendelse af uddybningsmateriale til indbygning i nye bag-
grunds arealer. Muligheden for genanvendelse er bl.a. baseret på vur-
deringen af sedimentets forureningsgrad som beskrevet i afsnit 9.3.3.  

18.1.2 Affald 
I forbindelse med anlæggelse af havneudvidelsen, herunder etablering af kaj-
anlæg og baglandsarealer, vil der blive produceret bygge- og anlægsaffald. Det 
forudsættes, at affaldet kan bortskaffes i overensstemmelse med Frederiks-
havns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald, 2012, medmindre der er tale om 
kildesorteret genanvendeligt affald, som ikke skal håndteres i henhold til dette 
regulativ. Der foretages en vurdering af affaldets type og mulighederne for bort-
skaffelse heraf jf. regulativet. 

Affald fra drift af havnen er belyst i relevant omfang. Da der allerede i dag hånd-
teres affald fra havnen, er dette inddraget i vurderingen. 
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18.2 Eksisterende forhold 

18.2.1 Affald 
I dag bortskaffes affald på havnen i overensstemmelse med Regulativ for Er-
hvervsaffald. Undtaget herfra er kildesorteret genanvendeligt affald, som ikke 
hører under dette regulativ. Kildesorteret genanvendeligt affald genanvendes i 
henhold til gældende regler på området. 

Skagen Havn har udarbejdet en affaldsplan for havnens modtagelse og håndte-
ring af affald fra skibe. 

18.2.2 Råstoffer 
Se nedenstående afsnit. 

18.3 Miljøkonsekvenser af hovealternativet i 
anlægsfasen 

18.3.1 Affald 
Affald, som genereres i anlægsfasen bliver bortskaffet i henhold til gældende 
regler på området. 

Materialerne fra de påtænke uddybninger af havnebassiner og indsejling vil blive 
nyttiggjort som opfyldt det nye havneareal. Inden arbejdet iværksættes, vil der 
blive søgt om nyttiggørelsestilladelse. Hvis myndighederne mod forventning ikke 
giver tilladelse til dette vil materialerne blive bortskaffet ved klapning. Der er 
udlagt et klapningsområde ca. 2,5 km øst for Skagen Havn samt et område ca. 
12 km syd for Skagen Havn. De miljømæssige konsekvenser ved klapning er 
undersøgt i forbindelse med udlægning af disse områder. Undersøgelserne af 
sedimentets beskaffenhed og forureningsgrad viser imidlertid, at uddybningsma-
terialerne vil være egnet til genindbygning, og klapning forventes dermed som 
udgangspunkt ikke at være relevant. 

18.3.2 Råstoffer 
Hovedprojektet omfatter etablering af et ca. 19 ha stort havneareal. Der etable-
res stenkastninger på øst, syd og vestsiden, mens nord og dele af vestsiden bli-
ver kajkant. 

Ved opfyldningen af havnearealet anvendes der sandfyld, mens de omkringlig-
gende stenkastninger etableres med brudsten i forskellig størrelse op til 10 ton, 
jævnfør Figur 3-3. 

Det skønnes, at der er behov for følgende råstofmængder til etablering af det 
nye bagland: 
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› Ca. 2,1 mio. m³ sand 

› 0,2 – 0,3 mio. m³ brudsten 

Uddybningsmængderne vil være af samme størrelse som sandbehovet til det 
opfyldte areal. 

Undersøgelserne af sedimentets beskaffenhed og forureningsgrad i uddybnings-
områderne viser, at uddybningsmaterialerne vil være egnet til genindbygning 
(se afsnit 9.3.2). Genanvendelse af uddybnings-materialer betragtes som en 
nyttiggørelse jævnfør Råstoflovens § 20 b. Forudsat at myndighederne giver den 
nødvendige nyttiggørelsestilladelse, forventes det derfor ikke at der skal skaffes 
ekstra materiale fra indvindingsområder. 

Brudstenene tilvejebringes delvist ved genanvendelse af sten fra den eksiste-
rende nordlige ydermole og Etape 2 Nordmolen. Disse suppleres med sten fra 
stenbrud i Norge eller Sverige, hvor materialerne brydes fra grundfjeldet. I Nor-
ge og Sverige er der, grundet de geologiske forhold, en meget stor tilgængelig 
ressource af denne type materialer, og anvendelsen af brudsten i projektet kan 
derfor betragtes som ubetydelig i forhold til råstofressourcen. 

I det omfang der er behov for landbaserede grusmaterialer, kan disse hentes i 
råstofområdet ved Gærum Syd eller i Lyngså, hvor der er aktiv råstofindvinding. 
De miljømæssige konsekvenser for landbaseret råstofindvinding er behandlet i 
forbindelse med udlægning af råstofområderne og indhentning af indvindings-
tilladelserne. 

18.4 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
driftsfasen 

Udvidelsen af Skagen Havn medfører, at der etableres nye virksomheder, hvor 
der fremkommer affald. Affaldstyper og –mængder afhænger af hvilke virksom-
heder der etableres. I forbindelse med miljøgodkendelsen af hver enkelt af de 
nye virksomheder, behandles også forhold om håndtering og bortskaffelse af 
affald. 

18.5 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af 
alternativerne 

Der er betydelig forskel mellem de to alternativer mht. omfanget af uddybning. 
Uddybningsmængderne for Hovedalternativet udgør i alt 2.400.000 m³ mens 
uddybningsmængderne for Alternativ 2 kun udgør 380,000 m³. Det er vurderet, 
at uddybningsmaterialet er egnet til indbygning i opfyldningen til nyt bagland, 
og at udgravningsmængden for hovedalternativet er tilstrækkeligt til at dække 
hele opfyldningen. Det vil derfor ikke være nødvendigt at tilføre materiale ude-
fra. 
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18.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

18.6.1 Affald 
Affaldshåndtering sker i henhold til Frederikshavns Kommunes gældende affalds 
regulativ, regulativ for Erhvervsaffald samt Skagen Havns affaldsplan for modta-
gelse- og håndtering af affald fra skibe. 

18.6.2 Råstoffer 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning i 
forbindelse med råstofindvindingen, som ligger ud over de vilkår, der vil være i 
de relevante tilladelser. 

18.7 Miljørisiko 
Baseret på ovenstående vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil ud-
gøre en lille miljørisiko i relation til råstoffer og affald (Tabel 18-1). 

Tabel 18-1 Miljørisiko for råstoffer og afffald. 

 Udbredelse Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sand-
synlig-hed 

Miljørisiko 

Bortskaffelse af 
affald 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

Råstoffer Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

 

18.8 Eventuelle mangler 
Ingen 



 

 

     
 224  VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport ver 
4.0.docx 

19 Mennesker, sundhed og samfund 
VVM redegørelsen skal indeholde beskrivelser og vurderinger af havneudvidel-
sens direkte og indirekte virkninger på mennesker. Ud fra denne betragtning 
vurderes først de direkte konsekvenser for mennesket, herunder påvirkninger af 
livskvalitet og sundhed. Dernæst vurderes de afledte påvirkninger på erhvervs-
liv eller samfundsgrupper, der kan have socioøkonomiske konsekvenser. 

De socioøkonomiske forhold dækker over faktorer som udgør grundlaget for et 
områdes sociale struktur og erhvervsliv, herunder indtægtsgrundlaget for tred-
jemand. Redegørelsen dækker igangværende og for området naturlige socio-
økonomiske forhold, som afhænger mere eller mindre af de eksisterende miljø-
forhold.  

19.1 Omfang og metoder 

19.1.1 Beskrivelse af eksisterende forhold 
De eksisterende forhold for mennesker, sundhed og samfund er beskrevet på 
baggrund af projektområdets anvendelse, områdets befolkningssammensæt-
ning, typer af erhverv, rekreative interesser og faciliteter til fritidsliv mv. Data-
grundlaget udgøres af Frederikshavn Kommunes Kommuneplan 2015, Frede-
rikshavns Kommunes turismeredegørelse 2011, Frederikshavns Kommunes 
Hjemmeside (herunder foreningsoversigten), oplysninger fra Skagen Havn m.v.  

19.1.2 Vurdering af effekter på mennesker, sundhed og 
samfund 

Vurderingen af konsekvenserne for mennesker og afledte socioøkonomiske for-
hold er primært baseret på de vurderinger, der er beskrevet i de øvrige kapitler i 
denne VVM-redegørelse. Derfor fremstår dette kapitel som en kort opsummering 
af alle forhold, som kan påvirke befolkningens levevilkår, de rekreative mulighe-
der, sundhed samt de afledte socioøkonomiske forhold mere generelt. 
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For så vidt angår mennesker, sundhed og afledte socioøkonomiske konsekven-
ser vurderes følgende miljøaspekter:  

› Rekreative interesser (naturoplevelser, vandring, badning, sejlads, lystfi-
skeri, landskab, byrum og kulturhistorie …) 

› Støj og vibrationer 

› Luftforurening og klima. 

Desuden vurderes havneudvidelsens miljøkonsekvenser for fiskeri, turisme og 
virksomheder.  

For så vidt angår sundhed og livskvalitet er der bl.a. fokuseret på vurderinger af 
konsekvenser fra støj og luftforurening samt adgang til rekreative områder. 

Støj og luftforurening kan påvirke helbredet hos mennesker. Luftforurening fra 
såvel vejtrafik som fra bygge- og anlægsarbejder kan medføre helbredsmæssige 
belastninger. 

Vurderingerne af de miljømæssige belastninger af støj- og luftforurening er be-
handlet i afsnittene om henholdsvis støj, vibrationer samt luft og klima, men 
inddrages her med fokus på konsekvenser for mennesker og socioøkonomi. 

Det er påvist, at adgangen til rekreative områder har betydning for befolknin-
gens selvvurderede helbred. Rekreative interesser og forhold, der er væsentlige 
for trivsel i øvrigt, vil blive identificeret på baggrund af kommuneplanen. Udvi-
delsen af havnen vil ske på havnens yderside ud i søterritoriet og dermed vil det 
fortrinsvis være aktiviteter forbundet med havet, som vil kunne påvirkes af pro-
jektet. Eksempelvis kan der være påvirkninger af badestrandene nord og syd for 
havnen med sedimentation, mulighederne for sejlsport eller en væsentlig æn-
dring i fiskefaunaen, som vil kunne påvirke det rekreative fiskeri. En forlængel-
se af strandpromenaden ud langs ydersiden af molen kan give adgang for gå-
ende og for lystfiskere.  

De ovennævnte vurderinger vil alle være kvalitative.  

19.2 Eksisterende forhold 
I det følgende beskrives de nuværende sektorer og aktiviteter, som er lokalise-
ret hhv. finder sted på Skagen Havn eller i dennes umiddelbare nærhed. De en-
kelte sektorer og aktiviteter er oplistet nedenfor og beskrevet i de efterfølgende 
afsnit. 

Aktiviteter på- og nær den eksisterende havn: 

› Turisme 

› Fritidssejlads 
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› Gåture, havne- og naturoplevelser 

› Restauranter og caféer 

› Virksomheder 

› Badning/dykning 

› Lystfiskeri 

› Ornitologi 

19.2.1 Turisme 
Skagen er en velbesøgt turistdestination og havnen med Bindesbølhusene m.v. 
er et knudepunkterne for turisternes færden i byen. Turister kommer til Skagen 
havn med krydstogtskibe, lystbåde eller fra landsiden. Turisterne overnatter i 
Skagen på hoteller, på campingpladsen, i sommerhuse m.v. En del af turisterne 
ankommer til byen som endagsturister. I 2012 var der i Skagen registreret 
951.111 turistovernatninger (Tabel 19-1). Dertil kommer 150.000 overnatnin-
ger i egne huse (Erhvervshusnord.dk).  

 

Tabel 19-1 Turistovernatninger i Skage i 2012.  

Havnen og de havnenære byområder rummer restauranter, barer/cafeer, fiske-
handel, småforretninger, lystbådehavn m. servicefaciliteter samt muligheder for 
gåture, lystfiskeri og anden vandsport.  

Et stigende antal krydstogtskibe anløber Skagen Havn. I foråret 2015 tog Ska-
gen Havn den nye krydstogtkaj i brug og den eksisterende krydstogtskaj (Pier 
10) blev forlænget til 190 meter. Data fra Skagen Havn viser tendensen (Figur 
19-1). Havnen har p.t. aftaler om 42 anløb i 2018. 
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Figur 19-1 Anløb af krydstogtskibe i Skagen Havn 

19.2.2 Fritidssejlads 
Skagen Havn besøges årligt af et stort antal lystsejlere som benytter havnes 
faciliteter. Sejlerne er inkluderede i de ovennævnte data over overnatninger fra 
2012.  

19.2.3 Gåture/havne- og naturoplevelser 
Havneområdet udgør også et rekreativt område i den forstand, at lokale borgere 
såvel som turister besøger havnen for at opleve atmosfæren, gå tur eller nyde 
udsigten over havet.  

De besøgende færdes primært på Strandpromenaden (Sønderstrand), i lystbå-
dehavnen og ved Bindesbøllhusene.  

19.2.4 Restauranter og caféer 
På- og nær havnen findes en del restauranter og caféer. Særligt i området ved 
Paketvej og Fiskehuskajen findes en række fiskerestauranter (ca. 8).  
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Figur 19-2 Spisesteder i- og nær Skagen Havn (Google Maps). 

19.2.5 Virksomheder 
På Skagen Havn findes en række virksomheder inden for sektorerne fiskeri, fi-
skeindustri og maritim service m.fl.. Virksomhederne er afhængige af en velfun-
gerende infrastruktur i havnen i anlægsfasen såvel som i driftsfasen.  

Der er tre risikovirksomheder på Skagen Havn. Konsekvensområdet omkring 
den ene har en udstrækning, der omfatter dele af det nye baglandsareal. Inden 
for konsekvenszonen omkring risikovirksomheder skal hensynet til risikoen for 
større uheld inddrages, så der ikke udlægges følsomme anvendelser, herunder 
f.eks. boliger, hospitaler samt bygninger og områder, som er svært evakuerba-
re.  

19.2.6 Badning 
Sønderstrand, der grænser op til den nordlige del af Skagen Havn er en meget 
benyttet badestrand med udmærket badevandskvalitet (Jf. 9.2.4). Stranden har 
det blå flag.  

19.2.7 Lystfiskeri 
Der foregår lystfiskeri fra visse moler og kajer i Skagen Havn. Der fiskes både i 
havnebassinet og på stenene på molernes yderside. På grund af sikringsregler 
for havne med international trafik (ISPS) er visse dele af havnen lukket for of-
fentligheden, herunder lystfiskere. Figur 19-3 viser de områder i Skagen Havn 
hvor lystfiskeri er tilladt. Som det fremgår, er lystfiskeri tilladt fra østmolen, fra 
de mellemste molehoveder i erhvervshavnen, fra trawlstrækpladsen og fra de 
inderste dele af vestmolen. Der ikke må fiskes fra den yderste del af vestmolen 
på grund af faren for overskylning af bølger og den store afstand til land. 
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Der kan fanges havørred, hornfisk, ising, multe, mørksej, rødspætte, sild og 
skrubbe. Højsæsonen for de forskellige arter fremgår af Tabel 19-2. 

 

Figur 19-3 Områder i Skagen Havn, hvor lystfiskeri er tilladt (Fra Skagen Havn, 
2016). 

Tabel 19-2 Lystfiskeri på Skagen Havn. Sæsoner for de vigtigst arter 

Art Sæson Højsæson 

Havørred januar – juni og september - no-
vember 

marts – maj og oktober-november 

Hornfisk april - september maj - august 

Ising januar-december maj – september 

Multe maj-august juni – juli 

Mørksej april - november juni – september 

Rødspætte maj-december maj – juni og august – oktober 

Sild februar-maj og august-december marts - april og oktober - novem-
ber 

Skrubbe januar - december  april - oktober 

19.2.8 Ornitologi 
Skagen Havn besøges også hyppigt af ornitologer, der ser på de fugle, som føl-
ger kystlinjen samt de fugle, som opholder sig på havnen eller på de tilstødende 
havområder. I Dansk Ornitologisk Forenings database, DOF-basen, er der såle-
des (pr. 11. november 2016) registreret 1.888 observationsdage med i alt 
12.008 observationer. I alt er der i DOF-basen registeret 195 forskellige fuglear-
ter på lokaliteten. 



 

 

     
 230  VVM-REDEGØRELSE OG MILØVURDERING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/03 Myndighedsbehandling/VVM/Som sendt 28. jun 2018/A029103-PR-13 Bind 1 hovedrapport ver 
4.0.docx 

19.3 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
anlægsfasen 

Anlægsfasen forventes at vare op til 2 år. Anlægsarbejderne vil primært medføre 
støj, vibrationer, anlægsrelateret trafik og støvgener som kan have en vis be-
tydning for de mennesker der færdes i- og omkring havnen. Anlægsarbejderne 
vil være koncentreret omkring- og uden på den eksisterende Nordmole og vil 
således være placeret mindst 450 meter fra molen med Bindesbøll-husene, som 
er centeret for de turismerelaterede aktiviteter. Afstanden forventes at betyde, 
at konsekvenserne ikke vil opleves væsentlig negativt.  

19.3.1 Gåture/havne- og naturoplevelser 
Anlægsarbejderne vil reducere adgangen til havnearealerne (nordlige ydermole) 
i anlægsfasen og der vil kunne opleves støj, vibrationer og øget trafik i dele af 
havnen og ved/langs Strandpromenaden. Det vil betyde, at de rekreative mu-
ligheder knyttet til disse arealer vil være mindre gode i anlægsfasen.  

19.3.2 Fritidssejlads 
Anlægsaktiviteterne omkring nordlige ydermole vil kunne have en mindre be-
tydning for ankomst og afrejse fra havnen, idet der vil være øget trafik omkring 
Nordmolen. Da lystbådehavnen er afskærmet fra Nordmolen, forventes det ikke 
at selve opholdet i lystbådehavne vil blive påvirket i nævneværdig grad i an-
lægsfasen.  

19.3.3 Turisme, restauranter og caféer 
Afstanden fra anlægsområdet til restauranterne (se Figur 19-2 og Figur 19-4) 
forventes at betyde, at der ikke vil opleves særlige konsekvenser af anlægsar-
bejderne af restauranternes brugere. Området omkring Paketvej, som er havnes 
turismecentrum er placeret, så det skærmes af Tobiskajen og Vestre tværmole, 
som ligger mellem turismecenteret og nordlige ydermole med anlægsarbejder-
ne.  
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Figur 19-4 Den gule prik viser centrum for havnens rekreative og turismerelaterede 
aktiviteter (restauranter, lystbådehavn, Bindesbøllhuse). 

19.3.4 Virksomheder og fiskerierhvervet 
Virksomhedernes adgangsforhold vil i anlægsfasen blive påvirkede af den øge-
de, anlægsrelaterede trafik. En stor del af materialeleverancerne vil dog an-
komme til havnen fra søsiden og vil derfor ikke genere bil- og lastbiltrafikken. 
Konsekvenserne forventes derfor ikke at være væsentlige.  

Støj, vibrationer og støv vil kunne påvirke arbejdsmiljøet; men det vurderes ikke 
at være væsentlige påvirkninger grundet afstanden fra molen til de aktive virk-
somheder.  

Fiskerierhvervet vil skulle tilpasse sig til de igangværende anlægsarbejder ved 
afsejling og ankomst til havnen samt i forbindelse med losning af fisk (dvs. in-
frastrukturen, kørslen til- fra- og på havnen). Jf. kap. 10, forventes ingen kon-
sekvenser for selve fiskeressourcen i havet. De samlede konsekvenser forventes 
at være minimale. 

19.3.5 Badning 
Sediment, der spildes under uddybnings-og opfyldningsarbejder og som spre-
des med strømmen, kan danne synlige faner, der genere badegæster på især 
Sønderstrand. 
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Resultaterne af modelkørslerne af sedimentspredning under uddybningsarbejder 
viser imidlertid at sedimentet under uddybning i havnebassinerne ikke vil spre-
des udenfor havnen. Under uddybning til indsejlingen udenfor havnen kan der 
spredes sediment til Sønderstrand. Koncentrationerne vil være forholdsvis lave 
og i de fleste tilfælde næppe synlige. Det understøttes af erfaringer fra de tidli-
gere udførte uddybningsarbejder i Etape 2-udvidelsen, hvor der ikke blev obser-
veret synlige faner. Det kan dog ikke helt udelukkes at der en sjælden gang kan 
være synlige faner. Sådanne faner vil på ingen måde udgøre nogen sundheds-
mæssig risiko, udelukkende æstetiske. 

Det anbefales, at Frederikshavn Kommune informeres såfremt bygherre konsta-
terer synlige sedimentfaner som følge af uddybningsarbejderne. Der er herved 
mulighed for at orientere badende om baggrunden for og betydningen af det 
uklare vand. 

19.3.6 Lystfiskeri 
I anlægsfasen vil nordlige ydermole ikke være tilgængelig for lystfiskeri og an-
lægsrelateret støj og vibrationer kan i øvrigt betyde, at det ikke er attraktivt at 
fiske fra flere de øvrige tilgængelige områder på havnen (Figur 19-3). Trawl-
pladsen og molehovederne er således placerede nær anlægsarbejderne. Samlet 
set betyder det, at ca. halvdelen af de områder der aktuelt benyttes af lystfiske-
re, vil være utilgængelige i hele eller dele af anlægsfasen. Da varigheden af be-
grænsningen er kort, og da der stadig kan fiskes fra Vestmolen samt fra hele 
den øvrige del af kysten omkring Skagen, vurderes dette ikke at være en væ-
sentlig påvirkning. I driftsfasen påregnes det at der vil blive adgang for lystfiske-
re på den sydlige del af det nye bagland. 

19.3.7 Ornitologi 
Nordmolen vil være utilgængelig for ornitologer i anlægsfasen af samme årsag 
som beskrevet under 19.3.6: Lystfiskeri. Det betyder, at der vil være reducere-
de observationsmuligheder grundet den begrænsede adgang til de yderst be-
liggende områder på havnen, hvilket forventeligt vil medføre færre observatio-
ner end sædvanligt. Det kystrelaterede fugleliv kan stadig observeres fra den 
øvrige del af havnen samt fra resten af Skagens kystlinje, hvorfor påvirkningen 
ikke vurderes at være væsentlig.  

19.4 Miljøkonsekvenser af hovedalternativet i 
driftsfasen 

I driftsfasen forventes øget skibs- og biltrafik.  Da de fremtidige aktiviteter ikke 
er kendte, kan konsekvenserne heraf ikke kvantificeres (jf. kapitlerne om trafik, 
støj og luft).  Nordmolens placering langt fra det rekreative centrum v. Paketvej 
forventes at betyde, at konsekvenserne generelt set ikke vil være væsentligt 
mærkbare. Der forventes en sedimentation som vil resultere i op til 20 m tillæg 
på Sønderstrand. 
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19.4.1 Fritidssejlads 
Fritidssejlerne vil kunne opleve mere trængsel ved ankomst til- og afgang fra- 
Havnen; men grundet lokaliseringen af lystbådehavnen, vurderes det ikke, at 
selve opholdet vil påvirkes direkte af havneudvidelsen.  

19.4.2 Gåture/havne- og naturoplevelser 
Der forventes etableret en sti langs den nye adgangsvej som vil give mulighed 
for gående fra strandpromenaden ved Sønderstrand til det nye molehoved i 
havneudvidelsen. Der vil således fortsat være mulighed for rekreative aktiviteter 
langs havet i området. Der vil være øget trafik, så adgangen for gående skal 
sikres/holdes adskilt. 

19.4.3 Turisme, restauranter og caféer 
Da turismecenteret er lokaliseret ca. 450 m. fra Nordmolen, vurderes det ikke at 
driftsfasen vil få nævneværdig negativ betydning for turismen og de turisme re-
laterede aktiviteter på havnen ved Paketvej. Den øgede trafik kan have betyd-
ning for turisters adgangsforhold/trafiksikkerheden i området.  

19.4.4 Virksomheder 
I projektområdet kan der etableres virksomheder til maritime servicevirksomhe-
der og fiskeriindustri, herunder risikovirksomheder. En konkret vurdering af, om 
en virksomhed kan udgøre en risiko for større uheld baseres på, om der findes 
stoffer i mængder, der overskrider tærskelværdierne i risikobekendtgørelsen. 
Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn skaber rammerne for etablering af nye virk-
somheder og hvilke virksomhedstyper, der kan etableres, men den fastlægger 
ikke detaljer om de fremtidige virksomheders oplag af stoffer mht. mængder og 
type. Før en risikovirksomhed kan etableres, skal der udarbejdes en sikkerheds-
rapport, og en beredskabsplan. En risikovirksomhed kan først etableres, når der 
er meddelt accept fra myndighederne baseret på en vurdering af, om virksom-
heden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begræns-
ning af uheld. Muligheden for etablering af risikovirksomheder vurderes derfor 
ikke at medføre negative konsekvenser for øvrige virksomheder eller følsomme 
anvendelser i omgivelserne.  

Havneudvidelsens miljømæssige konsekvenser i driftsfasen er herudover be-
grænsede til øget skibs- og biltrafik samt sedimentation på Sønderstrand bereg-
net til op til 20 m jf. kap. 9. Disse konsekvenser vurderes ikke at medføre særli-
ge konsekvenser for havnens eksisterende virksomheder. Den eksisterende 
sandfygning på havnen forventes ikke at blive ændret med udvidelsen. Samlet 
set forventes der derfor ikke væsentlige påvirkninger af virksomhederne som 
følge af udvidelsen. 
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19.4.5 Badning 
På Sønderstrand forventes kystmorfologien at ændre sig i de første 2 år efter 
projektets gennemførelse. Der vil på længere sigt vil ske en fremrykning af ky-
sten på op til ca. 20 m inden for en afstand af ca. 600 m fra havnen (aftagende 
fra ca. 20 m ved havnen til 0 m 600 m fra havnen). Ændringen kan ses på fig. 
8.4. De badende på stranden vil derfor kunne opleve en ændring, idet stranden 
bliver bredere/rykker mod sydøst på en lille strækning af kysten. Dybdeforhol-
dene forventes i øvrigt ikke påvirkede. Ændringens betydning vurderes at være 
be-grænset i forhold til områdets skala og den naturlige dynamik.  

19.4.6 Lystfiskeri 
I driftsfasen vil lystfiskere igen have adgang til at fiske fra det nye molehoved 
og da projektet jf. kapitel 10 ikke vurderes at påvirke områdets fiskefauna i 
driftsfasen, vurderes det tilsvarende, at der ikke vil være konsekvenser for lyst-
fiskeriet.  

19.4.7 Ornitologi 
I driftsfasen forventes ingen konsekvenser for mulighederne for at observere 
fuglelivet fra havnen. Tilsvarende lystfiskere, vil ornitologer få adgang til Nord-
molen og dermed til at observere fulgelivet fra den yderstbeliggende del af hav-
nen.  

19.5 Sammenligning af miljøkonsekvenserne af 
alternativerne 

Der vurderes ikke at være væsentlige forskelle for mennesker og socioøkonomi 
forbundet med de to alternativer. Anlægsfasens længde og den driftsrelaterede 
trafik vil kunne afvige; men ingen af disse forhold er vurderede til at have sær-
lig betydning for mennesker hhv. socioøkonomi. Der kan være en mindre risiko 
for at der opstår synlige sedimentfaner under uddybning af indsejlingen for ho-
vedalternativet-En risiko der ikke findes for Alternativ 2. 

19.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Da der har været bemærkninger til den eksisterende sandfygning i området i 
høringsfasen, kan denne omfanget af denne registreres nu samt i anlægs- og 
driftsfaserne for udvidelsen, således at der kan installeres afværgeforanstalt-
ninger (læskærme o.a.) hvis det viser sig muligt og relevant.  

19.7 Miljørisiko 
Baseret på ovenstående vurderes at Etape 3 udvidelsen af Skagen havn vil ud-
gøre en ubetydelig miljørisiko i anlægsfasen og en lille miljørisiko i driftsfa-
sen i relation til mennesker, sundhed og samfund (Tabel 19-3). 
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Tabel 19-3 Miljørisiko for mennesker, sundhed og samfund 

 Udbredelse Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sand-
synlighed 

Miljørisiko 

Mennesker: Re-
kreative aktivite-
ter (badning, 
turisme, lystfi-
skeri, naturople-
velser, ornitologi 
m.v.) 

Lokal Kort tid Lille 
effekt 

Ubetydelig 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Socioøkonomi: 
Virksomheder, 
erhvervsfiskeri, 
turisme 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

19.8 Eventuelle mangler 
Ingen. 
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20 Samlet oversigt over påvirkningsgrad 
og miljørisiko 

Effekterne af Etape 3-havne udvidelsen er langt overvejende vurderet til at ud-
gøre en ubetydelig miljørisiko (se Tabel 20-1 til Tabel 20-5): 

› 46 % af effekterne er vurderet til at udgøre en lille miljørisiko 

› 51 % af effekterne er vurderet til at udgøre en ubetydelig miljørisiko 

› 3 % af effekterne er vurderet positive 
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Tabel 20-1 Samlet oversigt over miljørisiko som følge af etablering af Etape 3 havne-
udvidelsen (fortsættes) 

 Udbredelse Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sandsyn-
lighed 

Miljørisiko 

Påvirkning af strøm og 
kystmorfologi 

      

Ændringer af lokale 
strømforhold 

Lokal Lang tid Lille effekt Moderat 
påvirkning 

Sandsynligt Lille 
miljørisiko 

Påvirkning af kystmorfo-
logien 

Lokal Lang tid Lille effekt Moderat  
påvirkning 

Sandsynligt Lille 
miljørisiko 

Påvirkning af overfla-
devand og sediment 

      

Effekter på vandkvalitet 
og sediment som følge af 
sedimentspild under ud-
dybningsarbejderne 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Sandsynligt Ubetydelig 
miljørisiko 

Effekter på badevand og 
øvrige rekreative aktivi-
teter som følge af sedi-
mentspild under uddyb-
ningsarbejderne 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Frigivelse af miljøfrem-
mede stoffer under ud-
dybning 
 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Udledning af spildevand 
fra mandskabsfaciliteter 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Udledning af overflade-
vand fra bagarealet i 
anlægsfasen 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Effekter, hvis spilde-
vandsledningerne fra 
Skagen Renseanlæg og 
FF Skagen ikke flyttes 

Lokal Lang tid Stor effekt Stor påvirk-
ning 

Sikkert Meget stor 
miljørisiko 

Flytning af spildevands-
ledninger 
* 
 

Lokal Lang tid Moderat 
effekt 

Moderat 
påvirkning 

Sandsynligt Lille 
miljørisiko 

Ændringer af spredning 
af renset spildevand som 
følge af effekter på 
strømforholdene 

Lokal Lang tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Meget lidt 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Afstrømning af miljø-
fremmede stoffer i over-
fladevand fra befæstede 
arealer under nedbør 

Lokal Lang tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

* Under forudsætning af, at spildevandsudledningerne flyttes til områder med 
gode opblandingsforhold 
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Tabel 20-2 Samlet oversigt over miljørisiko som følge af etablering af Etape 3 havne-
udvidelsen (fortsættes) 

 Udbredelse Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sandsyn-
lighed 

Miljørisiko 

Påvirkning af marint 
plante-og dyreliv 

      

Midlertidig tab af habita-
ter i anlægsfasen 
 
 

Lokal Mellemlang 
tid 

Lille effekt Mindre  
påvirkning 

Sikkert Lille  
miljørisiko 

Effekter af sedimentspild 
og sedimentspredning i 
anlægsfasen 

Lokal Mellemlang 
tid 

Lille effekt Mindre  
påvirkning 

Sikkert Lille  
Miljørisiko 

Effekter af frigivelse af 
miljøfremmede stoffer 
under uddybning 
 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt  
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Støj og forstyrrelse i an-
lægsfasen 
 
 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Sandsynligt Ubetydelig 
miljørisiko 

Effekter af ændringer af 
lokale strømforhold i 
driftsfasen 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Mindre  
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille  
Miljørisiko 

Tab af sandbundshabitat 
i driftsfasen 
 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Mindre  
påvirkning 

Sikkert Lille  
Miljørisiko 

Etablering af nye sten-
revshabitater på nye 
moler og stensætninger 

   Positiv  
effekt 

 Positiv  
Effekt 

Påvirkning af beskyt-
tet natur og beskytte-
de arter på land 

      

Forstyrrelse: Støj, lyd og 
vibration i anlægsfasen 
 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Sikkert Ubetydelig 
miljørisiko 

Midlertidig degradering af 
§ 3 naturtyper i anlægs-
fasen 
 

Lokal Mellemlang 
tid 

Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Sandsynligt Ubetydelig 
miljørisiko 
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Tabel 20-3 Samlet oversigt over miljørisiko som følge af etablering af Etape 3 havne-
udvidelsen (fortsættes) 

 Udbredelse Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sandsyn-
lighed 

Miljørisiko 

Påvirkning af beskyt-
tet natur og beskytte-
de arter på land 

      

Øget kvælstof depositi-
on-anlægsarbejder i an-
lægsfasen 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Sandsyn-
ligt/sikkert 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Forstyrrelse:Støj, lys og 
vibration i driftsfasen 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Sikker Ubetydelig 
miljørisiko 

Øget kvælstof depositi-
on- øget trafik i driftsfa-
sen 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Sandsyn-
ligt/sikkert 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Effekter af ændringer af 
lokale strømforhold-
kystmorfologi i driftsfa-
sen 

Lokal Lang tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Sandsynligt Ubetydelig 
miljørisiko 

Påvirkning af udpeg-
ningsgrundlagene for 
Nature 200. områder 

      

Natura 2000-område Nr. 
1. Skagens Gren og Ska-
gerrak 
 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

 Ubetydelig 
miljørisiko 

Natura 2000-område Nr. 
2. Råbjerg Mile og Hulsig 
Hede. 
 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Meget lidt 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Påvirkning af land-
skab, kulturmiljø og 
visuelle forhold 

      

Effekter i anlægsfasen 
 
 
 

Lokal Mellemlang 
tid 

Mindre 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Sikker Lille  
miljørisiko 

Effekter i driftsfasen 
 
 

Lokal Lang tid Lille 
effekt 

Mindre 
påvirkning 

Sikker Lille  
miljørisiko 
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Tabel 20-4 Samlet oversigt over miljørisiko som følge af etablering af Etape 3 havne-
udvidelsen (fortsættes) 

 Udbredelse Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sandsyn-
lighed 

Miljørisiko 

Påvirkning af marinar-
kæologisk kulturarv 

      

Skader på marinarkæo-
logiske værdier som føl-
ge af anlægsaktiviteter 
 

Lokal Kort tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Skader på marinarkæo-
logiske værdier i driftsfa-
sen (ændringer i kyst 
morfologi og uddybning) 

Lokal Lang tid Lille effekt Ubetydelig 
påvirkning 

Lidt 
sandsynligt 

Ubetydelig 
miljørisiko 

Påvirkning af luftkvali-
tet og klima 

      

Virksomheder 
 
 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

Trafik 
 
 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

Påvirkning af støj       

Virksomhedsstøj 
 
 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

Trafikstøj 
 
 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

Råstoffer og affald       

Affaldsbortskaffelse 
 
 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

Råstoffer 
 
 
 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 
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Tabel 20-5 Samlet oversigt over miljørisiko som følge af etablering af Etape 3 havne-
udvidelsen 

 Udbredelse Varighed Størrelse Påvirk-
ningsgrad 

Sandsyn-
lighed 

Miljørisiko 

Påvirkning af menne-
sker, sundhed og sam-
fund 

      

Mennesker: Rekreative 
aktiviteter (badning, tu-
risme, lystfiskeri, natur-
oplevelser, ornitologi mv) 

Lokal Kort tid Lille effekt Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 

Socioøkonomi: Virksom-
heder, erhvervsfiskeri, 
turisme 
 

Lokal Lang tid Lille effekt Mindre 
påvirkning 

Meget 
sandsynligt 

Lille 
miljørisiko 
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21 Kumulative effekter 
Der vil opstå en øget spildevandsbelastning fra nye virksomheder på det nye 
baglandsareal. Dette vil sammen med behov for behandling af spildevand fra FF 
Skagen og eventuelt andre virksomheder udenfor det nyetablerede havne-anlæg 
nødvendiggøre en betydelig udvidelse af rensekapaciteten på Skagen rensean-
læg  

Det nye baglandsareal, der etableres i forbindelse med projektet kan rumme 
maritime servicevirksomheder og fiskeriindustri, herunder risikovirksomheder. 
En mulig øget effekt af, at projektområdet ligger indenfor konsekvenszonen om-
kring en eksisterende risikovirksomhed vil blive vurderet i forbindelse med etab-
lering af nye risikovirksomheder.  
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1 Indledning 

I forbindelse med planlægning af Etape 3 udvidelsen af Skagen havn gennemførte DHI i 
december 2016 et studie vedrørende Strøm- og Sedimentationsforhold (/1/).  

Efterfølgende har Skagen Havn ændret planerne, idet det overvejes at fjerne den 
eksisterende nordmole for at muliggøre besejling med større skibe ind til den nye Etape 3 
kaj.  For at dette ikke skal forøge bølgeuroen ved Pier 10 og de indre bassiner, er det 
foreslået at forlænge den eksisterende sydmole. Skagen Havn ønsker endvidere at 
foretage en uddybning i forhavnen og i/ud for indsejlingsområdet for at kunne modtage 
større skibe. 

Nærværende rapport beskriver et opdateret strøm- og sedimentationsstudie for Etape 3 
med forlænget sydmole. Undersøgelsen er gennemført på grundlag af DHI’s tilbud i e-
mail af 6. marts 2017. Skagen Havn har gennem projektet været repræsenteret af COWI 
A/S. 

 Studiet omhandler: 

1. Analyse af strømforholdene efter etablering af forlængelsen 

2. Bedømmelse af sedimentationsforholdene for Etape 3 med forlængelsen af 
dækmolen 

3. Påvirkning af de omkringliggende kyststrækninger ved forlængelse af dækmolen 

Der er med henblik på bølgeuro undersøgt en række udformninger med forskellige 
forlængelser af Sydmolen og forskellige uddybningsscenarier, /6/. I nærværende rapport 
er strømmodelleringen udført for en udformning med en forlængelse på ca. 475 m, hvilket 
er ca. 35 m længere end den endelige udformning der er undersøgt i /6/, herudover 
svarer konfigurationen til den i /6/ undersøgte.  

Den endelige udformning fra urostudiet, /6/, er vist på Figur 1-1 og den eksisterende 
udformning er vist på Figur 1-2. 

De vigtigste ændringer i den undersøgte udformning i forhold til den tidligere undersøgte 
Etape 3 (/1/ og /5/) er: 

 Sydmolen er forlænget med ca. 440 m (475 m i strømningsmodellen) 

 Den eksisterende Nordmole er fjernet 

 Vanddybden i svajecirklen er 14 m 

 Vanddybden i Yderbassin er 13 m 

 Vanddybden langs Krydstogtkajen er 12.5 m 

 Der er åbnet op ind til Østhavnen med en indsejlingsbredde på 100 m og der er 
etableret en lodret kaj på bagsiden af den nye opfyldning 

 Vanddybden i Ydre Forhavnsbassin og i det udvidede Østhavnsbassin er 10 m 

 Det nordlige molehoved ved den nye opfyldning er flyttet ca. 25 m mod SØ i forhold 
til den tidligere undersøgte udformning og stenkastningen på ydersiden af 
opfyldningen er roteret en smule, svarende til roteringen af kajen (så bagland fortsat 
er 175 m bredt)    
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 Indsejlingsbredden mellem det eksisterende Sydmole-hoved og Nordmole-hovedet 
er 200 m 

 Der er etableret et uddybningsområde i indsejlingsområdet og uden for havnen med 
en vanddybde på 16 m 

 

Figur 1-1 Undersøgt Etape 3 udformning i urostudiet /6/ 

 

Figur 1-2 Eksisterende havneudformning. 
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2 Strøm- og sedimentationsforhold 

2.1 Strømforhold 

Til vurdering af strømforholdene for Etape 3 med forlænget Sydmole er der modelleret en 
20-dages periode: fra 7. til 27. november 2015.  Den nye udformning er kendetegnet ved 
en forlængelse af Sydmolen på ca. 475 m ift. tidligere modellerede Etape 3 
havneudformninger beskrevet i /1/. Derudover er både nærværende studie og /1/ baseret 
på modeller beskrevet i /2/. 

Modelbathymetrien for havneudformningen for Etape 3 med forlænget Sydmole er vist i 
Figur 2-1 sammen med modelbathymetrien for Etape 2 (eksisterende forhold). 
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Figur 2-1 Modelbathymetrier for Etape 2, eksisterende forhold (øverst) og Etape 3 med forlænget Sydmole 
(nederst). Etape 3 bathymetrien er opdateret med nye dybdedata omkring havneindsejlingen 

Strømfelter for de to tidspunkter 24. november 2005 kl. 15:00 og 26. november 2005 
kl. 9:15 med henholdsvis kraftig nord- og sydgående strøm er vist i Figur 2-2 til Figur 2-5. 

Strømforholdene diskuteres nærmere nedenfor i relation til sedimentationsforholdene. 
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Figur 2-2 Strømfelt for en situation med nordgående strøm (Etape 2, eksisterende forhold) 

 

 

Figur 2-3 Strømfelt for en situation med sydgående strøm (Etape 2, eksisterende forhold) 
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Figur 2-4 Strømfelt for en situation med nordgående strøm (Etape 3 med forlænget Sydmole) 

 

 

Figur 2-5 Strømfelt for en situation med sydgående strøm (Etape 3 med forlænget Sydmole) 
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2.2 Sedimentation af sejlrenden 

Sedimentationsforholdene for udvidelsens Etape 2 blev vurderet i /3/. Vurderingen blev 
kvantitativt baseret på sedimenttransport-beregninger for den 20 dage lange periode for 
hvilken der var foretaget strømsimuleringer.  Desuden blev transportens sensitivitet for 
øgede strømhastigheder beskrevet.  Der var især fokus på forholdene ud for enden af 
den nye sydlige ydermole, hvor strømhastighederne blev forøget på grund af 
koncentrationen af strømlinjerne under nordgående strøm.  Konklusionen af studiet var, 
at konstruktionen af den nye Sydmole i Etape 2 ville medføre en øget transportevne for 
nordgående strøm, som kunne føre sand ind i indsejlingsområdet.  Den naturlige 
transport ind i området foran molen er imidlertid meget lille, og tilsandingsmængderne er 
derfor begrænsede og kan kun bestå af materiale, som er eroderet i det beskedne 
område med kraftigt forøgede strømhastigheder.  Tilsandingen vil således være 
begrænset og kun foregå så længe der fortsat eroderes materiale foran molen.  
Transportevnen foran molen mindskes i takt med at erosionen øger vanddybden, og 
tilsandingen vil derfor ophøre med tiden. 

Efter inspektion af resultaterne fra strømsimuleringerne i denne undersøgelse af Etape 3, 
med forlænget Sydmole blev det sammen med COWI A/S besluttet at vurdere 
sedimentationsforholdene ved at analysere strømprofiler gennem tre tværsnit for Syd- og 
Nordgående strøm. Dette er samme fremgangsmåde som blev anvendt i det tidligere 
studie for Etape 3, /1/. Placeringen af de tre snit for Etape 2, eksisterende forhold og 
Etape 3 med forlænget Sydmole er vist i Figur 2-6. 

Strømprofilerne for Snit 1 er vist i Figur 2-7 og Figur 2-8. Situationen med sydgående 
strøm er mest interessant, da der her vil være transport ind mod det uddybede område. 
For sydgående strøm er strømhastighederne for Etape 3 med forlænget Sydmole næsten 
identiske med hastighederne under de eksisterende forhold i Etape 2 (hvor der er overlap 
ud for opfyldningen i Etape 3). Hastighederne er små og mængderne, der føres ind mod 
det uddybede område vil også være små. Det lille dyk i strømhastigheden i afstanden 
600 m for Etape 3 skyldes, at profilet krydser ind i det uddybede område, hvor dybden er 
forøget. Den specifikke vandføring, q [m2/s] forventes her at være næsten identisk med 
Etape 2, eksisterende forhold. 

Strømningsfordelingen for nordgående strøm viser tydeligt lævirkningen af den 
forlængede Sydmole og den tilsvarende forøgelse i strømmen længere ude. Der dannes 
en strømhvirvel (idvande) i læzonen med sydgående strøm tæt på opfyldningen, se Figur 
2-4.  
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Figur 2-6 Placeringen af snitr til udtagning af strømprofiler for Etape 2, eksisterende forhold 
(øverst) og Etape 3 med forlænget Sydmole (nederst) 

 
Strømprofilerne for Snit 2 er vist i Figur 2-9 og Figur 2-10. Den forøgede læzone bag 
bølgebryderen i Etape 3 med forlænget Sydmole er åbenbar, ligesom de forøgede 
hastigheder længere ude. Disse forøgede hastigheder er tæt på hinanden for nord- og 
sydgående strøm, for sydgående strøm vil dette medføre en reduktion i sedimentationen, 
men det bemærkes at nordgående strøm er dominerende ud for Skagen.  
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Figur 2-7 Snit 1, Sydgående strøm (afstand fra eksisterende mole) 

 

 

Figur 2-8 Snit 1, Nordgående strøm (afstand fra eksisterende mole) 
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Figur 2-9 Snit 2, Sydgående strøm (afstand fra eksisterende mole)  

 

 

Figur 2-10 Snit 2, Nordgående strøm (afstand fra eksisterende mole) 

Strømprofilerne for Snit 3 er vist i Figur 2-11 og Figur 2-12. For sydgående strøm ses en 
læzone for Etape 3 med forlænget Sydmole, som strækker sig 4-500 m ud for molen, 
med en tilsvarende forøgelse af strømhastigheden længere ude. 
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For nordgående strøm ses for Etape 3 med forlænget Sydmole næsten kontant hastighed 
over profilet, svarende til at strømmen løber op langs den forlængede mole. I 
modsætning hertil er strømhastighederne lige ud for molehovedet i Etape 2 (eksisterende 
forhold) forøget. 

 

Figur 2-11 Snit 3, Sydgående strøm (afstand fra eksisterende mole) 

 

 

Figur 2-12 Snit 3, Nordgående strøm (afstand fra eksisterende mole) 
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For at sammenligne forholdene ved Etape 2 (eksisterende forhold) og Etape 3 med 
forlænget Sydmole skal strømningen under nordgående strøm tæt på uddybningen 
sammenlignes. Det vil sige at Snit 3 for Etape 2 skal sammenholdes med Snit 2 for Etape 
3 med forlænget Sydmole. Figur 2-13 viser disse profiler med snittets begyndelsespunkt 
ved molehovedet. Her ses at for Etape 3 med forlænget Sydmole optræder der ikke 
forøgede hastigheder tæt på molen, medens de (noget lavere) hastigheder længere ude 
er højere.  

 

Figur 2-13 Sammenligning af nordgående strøm fra molehovedet for Etape 2 (Snit-3, delvis) og 
Etape 3 (Snit-2, delvis) moler 

Ud fra de meget små ændringer i strømfelterne kan det konkluderes, at sedimentations-
forholdene omkring havnen vil være næsten ens for Etape 2, eksisterende forhold og 
Etape 3 med forlænget Sydmole. På grund af de lavere strømhastigheder ud for 
molehovedet forventes det, at eventuel lokal erosion vil være mindre udtalt for Etape 3 
med forlænget Sydmole end for de tidligere undersøgte Etape 3 udformninger, jvf. /1/. 
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3 Påvirkning af de omkringliggende kyststrækninger ved 
forlængelse af Sydmolen 

Påvirkning af de omkringliggende kyststrækninger for udvidelsen af havnen i Etape 2, 
som nu er de eksisterende forhold, blev beskrevet i /4/.  

Etape 3, Alternativ 1&2 uden forlængelsen af Sydmolen blev undersøgt i /1/, og i det 
følgende undersøges om konklusionerne fra det studie bliver påvirket af forlængelsen af 
Sydmolen.  

Forlængelsen af sydmolen er drejet ca.15 grader mod nord i forhold til den eksisterende 
mole og har orienteringen 80 grader fra nord. Forlængelsen vil således flytte læzonen 
mod nordøst, og det kan derfor være relevant om den får indflydelse på forholdene for 
kysten nord for havnen. Derimod vil forlængelsen ikke give væsentligt læ på kysten syd 
for havnen for bølger fra østlige retninger.  

Idet det ikke forventes, at forlængelsen får væsentlig indflydelse på de omkringliggende 
strande vurderes forholdene ud fra resultaterne af urosimuleringerne med Boussinesq 
bølgemodellen MIKE21 BW. Der er i /6/ udført simuleringer for forholdene, som har størst 
betydning for bølgeuro i havnen: for bølgeperioderne 6 s og 8 s og retningerne NNØ, Ø, 
ØSØ og SØ.  

Bølgeforholdene foran havnen er vist i Figur 3-1. Bølgerosen er fra /5/ og er udtrukket i 
det grønne punkt vist til højre, som er så langt mod øst, at det ikke er påvirket af 
lævirkning fra den eksisterende sydlige mole. Den angiver således det uforstyrrede 
bølgeklima.  

 

Figur 3-1 Bølgerose fra /5/ for punktet vist i figuren til højre 

Det ses på Figur 3-1, at den dominerende bølgeretning retning er fra SØ og at der er et 
væsentligt bølgeindfald indtil cirka 25 grader yderligere mod syd, som vist med den 
stiplede linje. Forholdene for disse bølger er vurderet ud fra simuleringen i /5/ med 8 s 
bølger fra SØ. Den længste simulerede bølgeperiode på 8 s er valgt fordi effekten af 
diffraktion vokser med bølgelængden og -perioden. 

Figur 3-2 viser fordelingen af bølgehøjder for bølger fra SØ. Det ses, at der bag spidsen 
af den forlængede mole dannes et sædvanligt diffraktionsmønster med en bølgehøjde, 
der er halveret, langs en linje i udbredelsesretningen fra spidsen af molen. Området, hvor 
bølgehøjden er påvirket af den forlængede mole, er indikeret med den stiplede linje. 
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Figur 3-2 Fordeling af bølgehøjder ved indfald fra SØ, periode: 8 s, fra /6/. Fuldt optrukken rød 
linje viser indfaldsretning. Stiplet rød linje viser grænse for påvirkning    

Fordelingen af bølgehøjder for mere sydlige retninger kan skønnes ved at dreje 
influensområdet tilsvarende. Bølgerne svarende til den stiplede røde linje i Figur 3-1 kan 
således findes ved en drejning på 25 grader. Det bemærkes at variationerne i vanddybde 
foran havnen er beskeden, og effekten af refraktion derfor er lille; drejningsviklen kan 
således overføres direkte fra bølgerosen i Figur 3-1. Dette influensområde er angivet i 
Figur 3-3 med de sorte linjer.  

 

Figur 3-3 Influensområde vist for bølgeindfald drejet 25 grader vist med sorte linjer 

Det ses, at selv for disse bølger fra SSØ er influensområdet i god afstand fra at nå 
stranden nord for havnen. Det vil derfor kun blive for små bølger med lille hyppighed, at 
der vil optræde læeffekter på stranden. 

Ud fra disse vurderinger konkluderes det, at forlængelsen af Sydmolen ikke vil have 
indflydelse på omkringliggende kyststrækninger. Påvirkningen vil derfor være den samme 
som tidligere fundet for Etape 3, jvf. /1/. 

Virkningen af Etape 3 vil udelukkende være mærkbar på kysten nord for havnen.  
Påvirkningen blev analyseret i /1/ ved at foretage bølgesimuleringer med MIKE 21 SW for 
referenceåret 2000/2001. Simuleringerne blev udført for Etape 2 (de eksisterende 
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forhold) såvel som med Etape 3, Alternativ 1. Resultaterne fra bølgemodellen anvendtes 
til at beregne transportkapaciteten for den langsgående sedimenttransport i en række 
tværsnit på kysten nord for havnen. Analysen viste at påvirkningen af kysten ville være 
lokal og af beskeden størrelse (op til omkring 5 m). 

Den beregnede ligevægtskystlinje er illustreret i forhold til nuværende kystlinje i Figur 3-4.  
Af figuren bemærkes det at kystlinjeændringerne er små og nærmest ikke mærkbare.  
Således giver de forventede kystlinjeændringer ikke anledning til at der skal foretages 
nogen foranstaltninger i forbindelse med Etape 3 (Alternativ 1) udvidelsen af Skagen 
havn. 

 

 

Figur 3-4 Skønnet fremtidig kystlinje for Etape 3 (Alternativ 1) optegnet i forhold til den 
eksisterende vist i baggrundsbilledet.  Blå: Ny ligevægt.  Rød: Ændringer på kort sigt 
hvor fremrykning nær havnen kompenseres af tilbagerykning mellem havnen og 
sydligste kystbeskyttelse.  De hvide linjer angiver profiler, hvor sedimenttransporten 
er beregnet.  Baggrundsbilledet er fra Google, dateret juni 2011. Fra /1/ 
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1 Indledning 

I forbindelse med planlægning af Etape 3 udvidelsen af Skagen havn (Figur 1.1) er DHI 
blevet bedt om at udføre en række hydrauliske studier for Skagen Havn.  Disse 
omhandler: 

1. Etablering af bølgeklima for Etape 3 udvidelsen 

2. Etablering af designparametre for vind, bølger og vandstand 

3. Vurdering af Etape 3 udvidelsens indflydelse på bølgeuro i havnen og i indsejlings-
området 

4. Opdatering af strømstudiet fra Etape 2 udvidelsen 

5. Sedimentation af sejlrenden 

6. Påvirkning af de omkringliggende kyststrækninger 

 
Denne rapport beskriver resultaterne af studierne 4, 5 og 6 vedrørende strøm- og 
sedimentationsforhold. 

DHI gennemførte i 2012 en række undersøgelser ifm. Etape 2 udvidelsen, og de nye 
undersøgelser er baseret på de modeller og resultater, som blev etableret i 2012. 

Under gennemførsel af studierne er Skagen Havn blevet repræsenteret af COWI A/S. 
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Figur 1.1 Etape 3 udvidelsen af Skagen havn.  Alternativ 1 (øverst) og Alternativ 2 (nederst) 
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2 Strøm- og sedimentationsforhold 

2.1 Strømforhold 

Til vurdering af strømforholdene for Etape 3 udvidelsen er Alternativ 1 modelleret for  
20-dags perioden 7.-27. november 2015.  Alternativ 2 er mindre omfattende end 
Alternativ 1 og er derfor ikke modelleret som en del af dette studie.  Reference gives til /1/ 
vedr. beskrivelse af strømmodellen og udvælgelse af simuleringsperiode. 

Havneudformningen for Etape 3, Alternativ 1 er vist i Figur 2.1.  Tilhørende 
modelbathymetri opdateret med fokus på ændringer i forholdene omkring Etape 3 
udvidelsen er vist i Figur 2.2 sammen med bathymetri for Etape 2 (baseline). 

  

Figur 2.1 Havneudformning for Etape 3, Alternativ 1 
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Figur 2.2 Modelbathymetrier for Etape 2 (øverst) og Etape 3, Alternativ 1 (nederst).  De viste bathymetrier er 
opdateret ift. /1/ med nye dybdedata omkring havneindsejlingen 

 

Strømfelter for de to tidspunkter 24. november 2005 kl. 15:00 og 26. november 2005 
kl. 9:15 med henholdsvis kraftig nord- og sydgående strøm er vist i Figur 2.3 til Figur 2.6. 

Strømforholdene diskuteres nærmere nedenfor i relation til sedimentationsforholdene. 
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Figur 2.3 Strømfelt for en situation med nordgående strøm (Etape 2) 

 

 

Figur 2.4 Strømfelt for en situation med sydgående strøm (Etape 2) 
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Figur 2.5 Strømfelt for en situation med nordgående strøm (Etape 3, Alternativ 1) 

 

 

Figur 2.6 Strømfelt for en situation med sydgående strøm (Etape 3, Alternativ 1) 
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2.2 Sedimentationsforhold 

Sedimentationsforholdene for udvidelsens Etape 2 blev vurderet i /2/.  Vurderingen blev 
kvantitativt baseret på sedimenttransport-beregninger for den 20 dage lange periode for 
hvilken der var foretaget strømsimuleringer.  Desuden blev transportens sensitivitet for 
øgede strømhastigheder beskrevet.  Der var især fokus på forholdene ud for enden af 
den nye sydlige ydermole, hvor strømhastighederne blev forøget på grund af 
koncentrationen af strømlinjerne under nordgående strøm.  Konklusionen af studiet er, at 
konstruktionen af den nye sydmole vil medføre en øget transportevne for nordgående 
strøm, som kan føre sand ind i indsejlingsområdet.  Den naturlige transport ind i området 
foran molen er imidlertid meget lille, og tilsandingsmængderne er derfor begrænsede og 
kan kun bestå af materiale, som er eroderet i det beskedne område med kraftigt forøgede 
strømhastigheder.  Tilsandingen vil således være begrænset og kun foregå så længe der 
fortsat eroderes materiale foran molen.  Transportevnen foran mindskes i takt med at 
erosionen øger vanddybden, og tilsandingen vil derfor ophøre med tiden. 

Konsekvenserne af udførelse af Etape 3 for tilsandingsforholdene er blevet vurderet ved 
at betragte strømfordelingerne i tre snit, som er vist i Figur 2.7 for hhv. Etape 2 (baseline) 
og Etape 3, Alternativ 1 (scenario) havneudformninger.  Sammenligningerne er foretaget 
for de to tidspunkter 24. november 2005 kl. 15:00 og 26. november 2005 kl. 9:15 og med 
henholdsvis kraftig nord- og sydgående strøm. 
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Figur 2.7 Placeringen af linjer til udtagning af strømprofiler for Etape 2 (øverst) og Etape 3, 
Alternativ 1 (nederst) 

 
Ved sydgående strøm ses opfyldningen i Etape 3 at give forøgede strømhastigheder 
omkring opfyldningens østlige hjørne, fordi strømmen langs kysten skal uden om 
opfyldningen.  Hen mod indsejlingsområdet er strømmønstrene næsten ens. 

Ved nordgående strøm er strømmønstrene næsten ens blot med let forøgede 
hastigheder ud for opfyldningens østlige hjørne. 
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Strømfordelingerne i de tre snit er vist i Figur 2.8 til Figur 2.13.  Det ses, at langs linje 2 
og 3, som ligger på hver sin side af indsejlingen, er hastighederne næsten identiske for 
Etape 2 og 3.  Langs linje 1 afspejler fordelingerne, hvad der kan ses i strømfelterne med 
forøgede strømhastigheder nær opfyldningens hjørne for sydgående strøm. 

Ændringer for Alternativ 2 vil være mindre end for Alternativ 1. 

Ud fra de meget små ændringer i strømfelterne kan det konkluderes, at sedimentations-
forholdene omkring havnen vil være næsten ens for Etape 2 og Etape 3, og helt 
uforandrede omkring indsejlingen. 

Der er en forøgelse af strømhastighederne ud for opfyldningens østlige hjørne.  Såfremt 
bunden her består af let eroderbart materiale kan der være en tendens til lokal erosion i 
det område, og behov for ekstra bundbeskyttelse for at sikre stenkastningens stabilitet 
bør overvejes. 
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Figur 2.8 Linje 1, Sydgående strøm (afstand fra eksisterende mole) 

 

 

Figur 2.9 Linje 1, Nordgående strøm (afstand fra eksisterende mole) 

 



  

11820266 skagen havn - etape 3 - hydrauliske undersøgelser /HRJ/RD/SKR/ybr - Dec2016 11 

 

Figur 2.10 Linje 2, Sydgående strøm (afstand fra eksisterende mole)  

 

 

Figur 2.11 Linje 2, Nordgående strøm (afstand fra eksisterende mole) 
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Figur 2.12 Linje 3, Sydgående strøm (afstand fra eksisterende mole) 

 

 

Figur 2.13 Linje 3, Nordgående strøm (afstand fra eksisterende mole) 
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3 Påvirkning af de omkringliggende kyststrækninger 

Påvirkning af de omkringliggende kyststrækninger for Etape 2 udvidelsen af havnen blev 
beskrevet i /3/. 

Virkningen af Etape 3 vil udelukkende være mærkbar på kysten nord for havnen.  
Påvirkningen analyseres ved at foretage bølgesimuleringer med MIKE 21 SW for det 
samme reference år, 2000/2001, og samme bathymetri og randdata, som blev anvendt i 
studiet for Etape 2.  Det er vurderet, at dybdedata fra de seneste pejlinger ikke påvirker 
bølger anvendt i analysen. 

Simuleringerne udføres for en baseline (med Etape 2 etableret) såvel som med Etape 3 
(Alternativ 1) i modellen.  Bølgedata er trukket ud i en række af otte punkter på omkring 
4 m vanddybde. 

Resultaterne fra bølgemodellen anvendes til at beregne transportkapaciteten for den 
langsgående sedimenttransport, som forventes at være den mest betydende for kystens 
udvikling.  Transporten tæt på havnen vil være meget lille, og af særlig betydning er 
derfor bestemmelsen af ’ligevægtsretningen’, det vil sige den orientering af kystlinjen, der 
svarer til en transport på nul. 

Den langsgående sedimenttransport er knyttet til strømme, der drives langs kysten af 
brydende bølger.  Når skråt indfaldende bølger bryder, påføres vandet i brydningszonen 
en kraft, som driver en strøm langs kysten.  Kombinationen af de brydende bølger og 
strømmen forårsager en sandtransport langs kysten. 

Den langsgående transportkapacitet beregnes ved anvendelse af modulet LITDRIFT, der 
beregner variationen i bølgehøjde og -retning hen over kystprofilet.  Den drivende kraft 
fra bølgerne bestemmes, og fordelingen af den bølgedrevne strøm beregnes, så den 
balanceres af en tilsvarende strømningsmodstand nær bunden.  Bølge- og 
strømprofilerne anvendes derefter i en sedimenttransportmodel, som beregner 
transportens fordeling over kystprofilet og bestemmer den samlede totale sediment-
transport i profilet.  LITDRIFT baserer sine simuleringer på det aktuelle kystprofil, kystens 
orientering, bundsedimentets egenskaber og bølgeforholdene specificeret i et punkt uden 
for brydningszonen.  De otte profiler, for hvilke der er fortaget beregninger er vist på 
Figur 3.1. 
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Figur 3.1 Profiler (N1-N8) hvor sedimenttransporten er beregnet med LITDRIFT 

 

Bølgedata er udtrukket for simuleringen med og uden Etape 3.  Eksempler på bølge-
klimaer er vist i Figur 3.2 og Figur 3.3. 

Sammenligning af de viste bølgeroser viser at bølgeklimaet på -4 m konturen ændres en 
smule for punktene nær havnen N1, N2 og til dels N5, mens der ikke ses ændringer for 
N8. 
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Figur 3.2 Bølgeklimaer for referenceåret 2000/2001 på 4 m dybde ved profilerne 1, 2, 5 og 8 
(baseline)  
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Figur 3.3 Bølgeklimaer for referenceåret 2000/2001 på 4 m dybde ved profilerne 1, 2, 5 og 8 
(Etape 3) 

 

Kysten nær havnen vil for nogle bølgeretninger være i læ af opfyldningen i Etape 3, 
hvilket afspejler sig i en ændring i den langsgående transportkapacitet.  Imidlertid vil en 
væsentlig del af læzonen være inden for de udtrukne punkter for bølgerne, og 
bølgestatistikken i udtrækningspunkterne afspejler således ikke bølgestatistikken ved 
brydningspunktet som er den drivende kraft for langstransporten.  Dette er der taget 
højde for ved at reducere den beregnede transport kapacitet svarende til den del af 
transportprofilet, der er i læzonen, som vist på Figur 3.4.  Beregningerne er foretaget for 
forskellige mulige orienteringer af kysten ved hvert profil for at bestemme retningerne 
svarende til ligevægtsretningen. 
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Figur 3.4 Princippet for reduktion af transporten i læzonen.  De grå dele af transportprofilerne er i læ og 
medregnes ikke i transportkapaciteten 

 

Figur 3.5 viser fordelingen af langstransporten henover kystprofilet for profil N5.  Figuren 
viser at hovedparten af langstransporten forekommer landværts -2.5 m dybdekonturen.  
Kystlinjeændringer vurderes således at kunne forekomme imellem -2.5 m og +1.0 m, 
svarende til en aktiv højde af kystprofilet på 3.5 m. 
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Figur 3.5 Eksempel på beregnet fordeling af sedimenttransport i Profil N5 for en 
kystlinjeorientering på 127oN. 

 

Kysten umiddelbart nord for Skagen havn er for den nuværende udformning, Etape 2, 
nær ligevægtsretningen.  Længere mod nord er transporten nordgående og der 
forekommer generel erosion langs kysten som følge af en stigende transport mod nord. 

Den beregnede sedimenttransport (N1-N8) viser, at nettotransporten for referenceåret er 
nær nul, samt at bruttotransporten er ca. 50.000 m3/år svarende til, at der i gennemsnit 
transporteres 25.000 m3 sand mod syd og 25.000 m3 sand mod nord henover et typisk år. 

Desuden haves at nettotransporten ændres med ca. 5.000 m3/år for en ændring i 
kystorienteringen på 1o, jf. Figur 3.6, som viser Q-alpha kurver for profil N1 og N5.  
Figuren viser nettotransporten og bruttotransporten som funktion af kystorienteringen.  
Figuren viser både situationen for den nuværende havn (Etape 2) samt for Etape 3 – 
Alternativ 1.  Heraf fremgår det, at ligevægtsretningen (orientering af kystnormalen) 
ændres med 1-2 grader mod uret (fra ca. 113oN til 111oN).  Den største ændring i 
ligevægtsorienteringen sker i profilet nærmest havnen. 

Det ses således, at lævirkningen fra Etape 3 (Alternativ 1) kun har lille indflydelse på 
kystens fremtidige orientering, hvilket skyldes at de dominerende bølger kommer ind fra 
retningen parallelt med nordsiden af den fremtidige opfyldning og nordligere. 
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Figur 3.6 Følsomhedsanalyse af langstransporten i N5 (top) og N1 (bund) som følge af 
ændringer i kystorienteringen.  Fuldt optrukne kurver: Etape 3 (Alternativ 1).  Stiplede 
kurver: Etape 2. 

 
Den øgede lævirkning som følge af Etape 3 vil nedsætte den nordgående transport mens 
den sydgående transport er uændret.  Således vil lævirkningen af Etape 3 forårsage 
kystfremrykning umiddelbart nord for havnen.  På baggrund af de beregnede ændringer i 
ligevægtsorienteringen vurderes det, at kysten på længere sigt vil flytte frem med ca. 
20 m nær havnen, og at fremrykningen vil kunne ses i en afstand af ca. 600 m fra havnen 
(til profil N6).  Denne fremrykning er vist med den blå kurve i Figur 3.7.  Sandvolumenet 
indeholdt i denne fremrykning svarer til omkring 15.000 m3.  Kystændringerne som følge 
af udbygning af Etape 3 forventes således at forekomme inden for de første 1-2 år. 
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På kort sigt vil kystfremrykningen nær havnen medføre tilbagerykning af kysten længere 
mod nord op til den sydligste bølgebryder nord for havnen.  Figur 3.7 viser med rødt en 
vurdering af den kortsigtede kystlinjeændring, idet det er antaget at det samlede volumen 
i stranden mellem havnen og den sydligste bølgebryder skal være uændret.  I så fald kan 
der forekomme lokal tilbagerykning af kystlinjen af størrelsesordenen 5 m.  På længere 
sigt vil tilbagerykningen kompenseres, svarende til den blå kurve i Figur 3.7. 

Tabel 3.1 Ligevægtsorientering (orientering af kystnormal) før og efter etablering af Etape 3. 

Profil 

Etape 2 Etape 3 - Alternativ 1 

α0 
(oN) 

Qbrt 
(m3/år) 

α0 
(oN) 

Qbrt 
(m3/år) 

N1 113 42.000 111 36.000 

N2 120 47.000 118 36.000 

N3 123 52.000 121 42.000 

N4 127 49.000 126 42.000 

N5 128 51.000 127 46.000 

N6 133 56.000 132 53.000 

N7 136 60.000 135 57.000 

N8 138 58.000 138 57.000 

 

 

Figur 3.7 Kystlinjeændringer estimeret som følge af ændret ligevægtsretning efter udbygning 
af Etape 3 – Alternativ 1.  Blå: Ændret ligevægt.  Rød: Ændringer på kort sigt hvor 
fremrykning nær havnen kompenseres af tilbagerykning mellem havnen og sydligste 
kystbeskyttelse nord for havnen. 
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Den beregnede ligevægtskystlinje er illustreret i forhold til nuværende kystlinje i Figur 3.8.  
Af figuren bemærkes det at kystlinjeændringerne er små og nærmest ikke mærkbare.  
Således giver de forventede kystlinjeændringer ikke anledning til at der skal foretages 
nogen foranstaltninger i forbindelse med Etape 3 (Alternativ 1) udvidelsen af Skagen 
havn. 

Endvidere bemærkes det at påvirkningen af kysten nord for havnen som følge af Etape 3 
(Alternativ 2) udformningen vil være mindre end de påvirkninger der er vist i Figur 3.7 og 
Figur 3.8. 

 

 

Figur 3.8 Skønnet fremtidig kystlinje optegnet i forhold til den eksisterende vist i baggrundsbilledet.  Blå: Ny 
ligevægt.  Rød: Ændringer på kort sigt hvor fremrykning nær havnen kompenseres af tilbagerykning 
mellem havnen og sydligste kystbeskyttelse.  Placering af profilerne N8 – N1 er vist med de hvide 
linjer.  Baggrundsbilledet er fra Google, dateret juni 2011 
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1 Undersøgelsens formål 
For Skagen Havn er der i august til september 2016 udført en geoteknisk undersø-
gelse for 3. etape af havneudvidelsen. Undersøgelsen er afrapporteret i dokument 
A029103-018-G02 "Datarapport Skagen Havn Etape 3". 

I maj 2017 er der med sandsuger oppumpet sand fra havbunden umiddelbart ud for 
havnen, og der er udtaget en række poseprøver af dette sand. 

Det er undersøgelsens formål at fremskaffe data om prøvernes kornkurver, således 
at det er muligt at vurdere om det materialet kan benyttes som fyld til den nye hav-
neudvidelse. 

2 Tidligere undersøgelser 
Der er tidligere udført geotekniske undersøgelser for Skagen Havn. 

› Havneudvidelse mod øst som er udført i 1973. Resultaterne herfra fremgår af " 
Geoteknisk rapport (nr. 1), K72477 Skagen, Geoteknisk Institut, 27.04.1973". 

› 2. etape af havneudvidelsen som er udført i 2012. Resultaterne herfra fremgår 
af " Geoteknisk undersøgelsesrapport, Data, Rapport nr. 1, Dok. nr. 31421-1.1, 
Skagen Havn. Havneudvidelse, 2. etape, COWI, 05.09.2012". 

3 Laboratorieforsøg 
I perioden 15 – 30. maj 2017 er der udført sigtninger af 10 poseprøver fra en sand-
suger samt 9 poseprøver fra de geotekniske boringer som blev udført i august 2016.  

Sigtningerne er udført i henhold til CEN ISO/TS 17892-4. 

Alle boringer fra 2016 er udført på vand fra en jack-up flåde. 

Sigtningerne for prøverne fra sandsugeren er udført på prøve 1-9 samt prøve 12. 
Prøve nummer 1-9 er optaget ved slæbesugning. Prøve nummer 10 og 11 er optaget 
ved stiksugning. Posen for prøve 11 manglede på undersøgelsestidspunktet, til 
gengæld var der en pose 12 der ikke figurerede på listen over udtagne prøver. Dette 
antages at være en skrivefejl. Der var ikke tilstrækkeligt med materiale i posen for 
prøve 10 til at udføre en sigteanalyse. 

4 Koordinater 
Koordinaterne for boring B317, B318 og B319 fremgår af boreprofilerne, vedlagt 
som bilag til dokumentet A029103-018-G02 "Datarapport Skagen Havn Etape 3". 
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Koordinaterne for de udtagne prøver fra sandsugeren fremgår af Tabel 1. Koordi-
naterne refererer til System U32EUREF89. 

Tabel 1: Koordinatliste for prøver fra sandsuger 

Prøvenummer Position (Y) Position (X) 
1 6398238 596191 
2 6398196 595983 
3 6398099 595797 
4 6398002 595640 
5 6397925 595523 
6 6397855 595703 
7 6397804 595893 
8 6397678 596055 
9 6397552 596197 
10 6397719 596193 
11 (12) 6397957 596078 
Boringer og prøver fra sandsugeren fremgår af situationsplanen, bilag 1.8. 

5 Analyserasultater 
Sigteanalyserne viser samstemmende, at de undersøgte jordlag primært består af 
enskornede materialer i finsandsfraktionen, med en middelkornsstørrelse mellem 
0,18 og 0,2 mm og et uensformighedstal mellem 1,3 og 1,7. 

Der er generelt under 10% finstof og omkring 20% materiale i mellemkornsfrakti-
onen i prøverne. Materialerne i mellemkornsfraktionen fremstår helt overvejende af 
skaller, med relativt få sandkorn. 
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1 Indledning 
I forbindelse med etableringen af etape 3 af udvidelsen af Skagen havn ønskes 
der foretaget en vurdering af, om de sandmaterialer, der oppumpes fra havbun-
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Data. Rapport nr. 3." Dokument nr. A029103-018-G03, dateret 12. juni 2017.  

 

SKAGEN HAVN 

UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN, 
ETAPE 3 
VURDERING AF INDBYGNINGSMATERIALE 



 

 

     
 2  UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN, ETAPE 3 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/05 Forundersøgelser/Geoteknik/Rapport/A029103-018-G04_Vurderingsrapport_Skagen 
havn_sigtninger.docx 

2 Vurdering af oppumpet sandmateriale 
De udførte sigtninger af det oppumpede materiale viser, at det oppumpede ma-
teriale består af enskornede materialer i finsandsfraktionen, med en middel-
kornsstørrelse mellem 0,18 og 0,2 mm og et uensformighedstal mellem 1,3 og 
1,7. 

Der er generelt under 10% finstof og omkring 20% materiale i mellemkornsfrak-
tionen i prøverne. Materialerne i mellemkornsfraktionen fremstår helt overve-
jende af skaller, med relativt få sandkorn. 

Kornkurverne viser dermed, at materialet har samme kornsammensætning som 
de sandprøver, der er udtaget fra de geotekniske boringer. 

Det vurderes på den baggrund, at sandet fra pumpeområdet og sandet fra om-
rådet, hvor der er udført geotekniske undersøgelser, kvalitetsmæssigt svarer til 
hinanden. 

Derfor vurderes det, at materialet fra pumpeområdet kan genanvendes til op-
fyldning af bagarealer, da materialerne svarer til de materialer, der blev anvendt 
i 1. og 2. etapeudvidelser af Skagen havn. 

Ved dimensionering af havnekonstruktionerne, kan der for det oppumpede sand 
anvendes jordparametre, som angivet i rapporten "Udvidelse af Skagens havn, 
etape 3. Geoteknisk undersøgelsesrapport. Vurderinger. Rapport nr. 2.", dateret 
oktober 2016, dok. nr. A029103-018-G02. 

Til indbygning langs kajanlæg under kajgade forslås der dog anvendt rene mate-
rialer af velgraderet sand. Det anbefalet ligeledes at opfylde baglandet med rent 
og velgraderet tilfyldningsmateriale fra ca. 0,5 m over grundvandsspejl og op til 
fremtidigt terræn. Særligt ved pladeankrene anbefales det at bruge rent og vel-
graderet sandfyld.  
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1 Indledning 
Skagen Havn ønsker at udvide den eksisterende havn. Havneudvidelserne fra 
2007 (Etape 1) og 2015 (Etape 2) er realiseret, og de opfyldte landarealer er 
stort set udnyttet eller reserveret. På grund af fortsat stor efterspørgsel ikke 
mindst blandt eksisterende kerneaktører på havnen er der behov for at udvide 
kaj- og landarealer med etape 3 i den østlige del af havnen. 

Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn omfatter (se Figur 1-1): 

› Etablering af ca. 17 ha bagland ved opfyldning uden for den eksisterende 
havn beliggende øst for den nuværende indsejling og syd for den eksiste-
rende Nordmole (det orangefarvede areal på Figur 1-1). 

› Etablering af ca. 730 lbm. kajanlæg. 

› Fjernelse af den eksisterende ydermole (Nordmole). 

› Etablering af nye stenkastninger omkring det opfyldte område. 

› Den eksisterende Sydmole fra Etape 2 udvidelsen forlænges med 425 m for 
at skabe bedre bølgedæmpning, når den eksisterende Nordmole fjernes. 

› Forlængelse af den under etape 2 udvidelsen etablerede Nordmole. 

› Den nye havnemunding reduceres til 200 m. 

› Bassin foran den nye kaj og i det gl. forhavns bassin uddybes til 10 m. 

› Havne- og svajebassin etableret i etape 2 udvidelsen uddybes til henholds-
vis 13 og 14 m vanddybde. 

› Sejlløbet (uden for havnen) uddybes til 16 m. 

Materialer fra uddybningsarbejderne påregnes genanvendt til opfyldning af bag-
areal, hvorved behov for udefrakommende opfyldningsmaterialer formentlig går 
mere eller mindre i nul. 
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Figur 1-1 Oversigt over Etape 3 udvidelsen af Skagen Havn 

I forbindelse med udarbejdelsen af VVM for havneudvidelsen skal der gennemfø-
res modelberegninger af spredningen af spildt sediment i forbindelse med ud-
dybningsarbejderne i og udenfor den eksisterende havn. 

Denne rapport beskriver den numeriske modellering af sedimentspild i forbindel-
se med uddybningsarbejderne, herunder de forskellige uddybningsscenarier. 
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2 Uddybningsmængder 
Figur 2-1 giver en oversigt over uddybningsmængder i forskellige områder for 
Etape 3 udvidelsen. 

Tabel 2.1 viser mængden af silt/ler og fint sand, der skal udgraves i de forskelli-
ge områder. 

 

Figur 2-1 Oversigt over uddybningsmængder i forskellige områder for Etape 3 udvi-
delsen af Skagen Havn 
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Tabel 2.1 Uddybningsmængder i de forskellige uddybningsområder. Omregning fra 
volumen til vægt er baseret på en vægtfylde på 2000 kg/m³ (vådvægt) 

Uddyb-
ningsom-
råde 

Uddybnings-
kote 

  
(m) 

Uddybnings-
tykkelse 

[nuv. kote] 
(m) 

Uddyb-
ningsmæng-

de i alt 
(m3) 

Uddyb-
ningsmæng-

de i alt 
(tons) 

Sediment-
sammen-
sætning1 

Mængden af 
fint sand  
(tons) 

Mængden af 
silt/ler 
(tons) 

 

A -10 1 a 5,5 
[-4,5 a -9] 

380.000 760.000 92 % fint 
sand 

8 % silt/ler 

699.200 60.800 

B -10 1 
[-9] 

20.000 40.000 92 % fint 
sand 

8 % silt/ler 

36.800 3.200 

C -13 2 
[-11]  

210.000 420.000 98 % fint 
sand 

2 % silt/ler 

411.600 8.400 

D -14 2 
[-12] 

270.000 540.000 98 % fint 
sand 

2 % silt/ler 

529.200 10.800 

E -16 0 a 3 
[-13 a -16] 

1.250.000 2.500.000 98 % fint 
sand 

2 % silt/ler 

2.450.000 50.000 

1) Baseret på kornstørrelsesfordelingerne af sediment udtaget fra boreprøver i de forskellige områder 

(se afsnit 3.2.2 nedenfor) 
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3 Spildscenarier 

3.1 Uddybningsfartøj 
Uddybningsarbejderne forudsættes at foregå med sandsuger med eget lastrum 
med overløb (vha. en Hopper Suction Dredger), hvorfra overskudsvand fra ud-
dybningen ledes tilbage i havet. Det påregnes at anvende en sandsuger med en 
døgnkapacitet på ca. 10.000 m³. 

3.2 Sedimentsammensætning 

3.2.1 Uddybningsområde A og B 
I august/september 2016, blev der gennemført geotekniske boringer på fem 
forskellige positioner fordelt jævnt på hele uddybnings område A. Fra boreker-
nerne er der udtaget i alt 48 prøver til bestemmelse af kornstørrelsesfordeling 
(fordelt nogenlunde ligeligt mellem de fem borekerner). Resultaterne er rappor-
teret af COWI i [Ref. 1]. 

Undersøgelsen viste, at sedimentet i uddybningsområde A består af (udtrykt 
som middelværdierne af de 48 prøver): 

› 92 % sand (med middelkornstørrelse (d50) på 0,19 mm) 

› 8 % finkornet materialet (silt/ler <0,063 mm, der foreligger ikke oplysnin-
ger om kronstørrelsesfordelingen af silt/ler fraktionerne) 

Der er ingen informationer for område B, men det antages at sedimentet er 
sammenligneligt med sedimentet i område A. 

3.2.2 Uddybningsområderne C, D og E 
I august 2012, blev der gennemført geotekniske boringer fordelt på uddybnings-
områderne C og D. Fra borekernerne er der udtaget i alt 25 prøver til bestem-
melse af kornstørrelsesfordeling. Resultaterne er rapporteret af COWI [Ref. 2]. 
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Undersøgelsen viste, at sedimentet i uddybningsområderne C og D består af 
(udtrykt som middelværdierne af de 25 prøver): 

› 98 % sand (med d50 på 0,19 mm) 

› 2 % finkornet materialet (silt/ler <0,063 mm, der foreligger ikke oplysnin-
ger om kornstørrelsesfordelingen af silt/ler fraktionerne) 

I maj 2017 blev optaget 10 sedimentprøver i sejlløbet øst for havnens indsej-
ling. Prøverne er optaget ved slæbesugning (én er dog udført med stiksugning) 
med sandpumper. Prøverne er blevet analyseret for at bestemme kornstørrel-
sesfordeling. Resultaterne er vist i Bilag D i VVM-redegørelsen. Prøverne viste, 
at området består af fint sand med en gennemsnitlig middelkornstørrelse på 
d50=0,18 mm og med et lille gennemsnitlig uensformighedstal på d60/d10=1,5. 
70 % af prøverne havde ikke noget indhold af silt og kun 30 % af prøverne hav-
de et mindre indhold af silt på 1-2 %. 

For område E benyttes derfor samme antagelse som for område C og D, at ma-
terialet består af 98 % sand og 2 % finkornet materialet. 

3.3 Scenarier og spildmængder 

3.3.1 Gravekapacitet 
I gravescenarierne forudsættes det, at der anvendes en sandsuger med en 
døgnkapacitet på 10.000 m³ per døgn og at sandsugeren arbejder i døgndrift 7 
dage om ugen. 

Det svarer til en uddybningsrate på ca. 0,12 m³/s svarende til ca. 240 kg/s (ved 
massefylde af vandmættet silt og sand på 2000 kg/m³). 

3.3.2 Spildprocenter 
Tidligere erfaringer fra etableringen af Storebæltsforbindelsen og udvidelse af 
Frederikshavns Havn viser: 

› At 10 % af materialet blev spildt ved uddybning med sandsuger i fint sand 
med et indhold af silt og ler på 7 % (erfaringer fra Storebæltsprojektet 
(Olsson, Bay og Hudd 1994)) 

› At 10-15 % af materialet blev spildt ved uddybning med sandsuger i fint 
sand med et indhold af silt og ler på omkring 10 % (Rhode Nielsen erfarin-
ger fra udvidelsen af Frederikshavn Havn) 

› At 5 % af materialet blev spildt ved uddybning med sandsuger i fint sand 
med et indhold af silt og ler på 2 % (erfaringer fra Storebæltsprojektet 
(Olsson, Bay og Hudd 1994)) 
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3.3.3 Scenarier 
Der modelleres to scenarier: 

› Scenarie 1: Uddybning af bassin foran den nye kaj og i det gamle for-
havnsbassin (graveområderne A og B, se Figur 2-1) 

› Scenarie 2: Uddybning af Havne- og svajebassin etableret i etape 2 udvi-
delsen samt uddybning af sejlløbet uden for havnen (graveområderne C, D 
og E, se Figur 2-1) 

Scenarie 1 

I scenarie 1 graves i sediment med 92 % fint sand og 8 % silt/ler. Ifølge erfa-
ringer fra Storebælt og Frederikshavn vil det samledes spild fra uddybning med 
sandsuger med overløb fra lastrum i sediment af denne sammensætning være 
ca. 10 % (se afsnit 3.3.2). Af dette forudsættes konservativt at hele silt-ler frak-
tionen (8 %) spildes, mens den resterende del af spildet udgøres af fint sand. 

Med en graverate på 240 kg/s er det samlede spild 24 kg/s. De 24 kg/s består 
således af 0,8 x 24 = 19,2 kg/s silt/ler og 0,2 x 24= 4,8 kg/s fint sand. 

Tabel 3.1 Specifikation af gravescenarie 1 

  Kilde A Kilde B 

Graverate 
(kg/s) 

 240  240 

Spildrate 
(kg/s) 

Silt/ler 19,2 19,2 

Fint sand 4,8 4,8 

Position af 
spildkilden 

 57o43'04.86'' N 57o42'53.86'' N 

 10o35'58.07'' Ø 10o35'34.43'' Ø 

Varighed  
(Dage) 

 38 
(Fra dag 0 til dag 38) 

2 
(Fra dag 38 til dag 40) 

Scenarie 2 

I scenarie 2 graves i sediment med 98 % fint sand og 2 % silt/ler. Ifølge erfa-
ringer fra Storebælt vil det samlede spild fra uddybning med sandsuger med 
overløb fra lastrum i sediment af denne sammensætning være ca. 5 % (se afsnit 
3.3.2). Af dette forudsættes konservativt at hele silt-ler fraktionen (2 %) spil-
des, mens den resterende del af spildet udgøres af fint sand. 

Med en graverate på 240 kg/s er det samlede spild 12 kg/s. De 12 kg/s består 
således af 0,4 x 12 = 4,8 kg/s silt/ler og 0,6 x 12= 7,2 kg/s fint sand. 

Tabel 3.2 Specifikation af grave scenarie 2 

  Kilde C Kilde D Kilde E1 Kilde E2 
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Graverate (kg/s)  240  240 240 240 

Spildrate (kg/s) Silt/ler 4,8 4,8 4,8 4,8 

Fint sand 7,2 7,2 7,2 7,2 

Position af spildkilden, 
se Figur 3-1 

 57o42'45.07'' N 57o42'47.90'' N 57o42'49.68'' N 57o42'49.68'' N 

 10o35'20.29'' Ø 10o35'48.33'' Ø 10o36'17.60'' Ø 10o36'44.55'' Ø 

Varighed  
(Dage) 

 21 
(Fra dag 0 til 

dag 21) 

27 
(Fra dag 22 til 

dag 48) 

63 
(Fra dag 49 til 

dag 111) 

62 
(Fra dag 112 til 

dag 173) 

 

Under hvert scenario antages det forskellige positioner af spildkilden, svarende 
til ét punkt i hvert område i hele den pågældende periode, se Figur 3-1. 

 

Figur 3-1 Position af spildkilder 
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4 Sedimentegenskaber 
De spildte materialer udgøres af silt/ler og fint sand med hver deres repræsenta-
tive faldhastighed og erosionsparametre jf. Tabel 4.1.  

Da der ikke foreligger oplysninger om kornstørrelsesfordelingen af silt/ler, er det 
antaget, at det finkornede materiale er fordelt ligeligt (50 %-50 %) mellem silt 
og ler. Modelleringen omfatter derfor tre fraktioner af materialer. 

Tabel 4.1 Sedimentegenskaber 

Parameter  Ler Silt Fint sand 

Partikel fraktion d  
(mm) 

<0,002 0,002-0,06 0,06-0,2 

Repræsentativ kornstørrelse d50 
(mm) 

0,0005 0,006 0,10 

Solitær faldhastighed Wsd 

(mm/s) 
0,0002 0,025 6,819 

Flokkuleringsfaktor F 1000 10 - 

Resulterende sedimentations-
hastighed, flokkuleret sediment 

Wf 

(mm/s) 
0,2 0,25 6,819 

Kritisk Shields parameter Θcr 0,296 0,262 0,089 

Kritisk bundforskydningsspæn-
ding 

cr 

(N/m²) 

0,002 
 

0,025 
 

0,143 

 

Faldhastigheden wsd for "solitære" sedimenter er estimeret ved anvendelse af 
Stokes lov: 

 

Hvor d50 er korndiameteren,  er korndensiteten (2650 kg/m³),  er vandden-
siteten (1025 kg/m³) og  er vands viskositet (0,0013 kg/m/s ved 10°C). 
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Partikler mindre end sand, dvs. silt og ler har tendens til at flokkulere og danne 
aggregater, når de spredes i havvand. Dermed dannes en mere grovkornet par-
tikelfordeling bestående af partikler med en lavere densitet end de "solitære" 
partikler. En forøget partikelstørrelse vil øge faldhastigheden, hvilket til en vis 
grad opvejes af reduceret densitet af aggregaterne.  

Betydningen af flokkulering i forhold til faldhastigheden kan beskrives med en 
flokkuleringsfaktor (F), som angiver forholdet mellem faldhastigheden af aggre-
gaterne (wf) og faldhastigheden af "solitære" sediment partikler (wsd). Sammen-
hæng mellem flokkuleringsfaktor (F) og partikeldiameter (d50) fremgår af Figur 
4-1. 

Faldhastigheden af de flokkulerede aggregater er wf=F∙wsd. 

 

 

Figur 4-1 Sammenhæng mellem flokkuleringsfaktor (F) og partikeldiameter, vist for 
ler (d50=0,0005 mm) og silt (d50=0,006 mm) [Ref. 3] 

Den kritiske bundforskydningsspænding, τcr, som er i stand til at bringe materia-
let i suspension er beskrevet ved den kritiske Shields parameter, θcr. Den kriti-
ske Shields parameter for fine sedimenter er bestemt udfra Soulsby og 
Whithouse formel [Ref. 4]: 
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hvor, 

 Dimensionsløs korndiameter :   

 Kinematisk viscositet :    ν = 1.3e-6 m2/s (ved 10°C) 

Den kritiske bundforskydningsspænding er bestemt udfra: 
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5 Modellering af sedimentspild 
Strøm og spredning af spild under graveaktiviteterne er modelleret ved hjælp af 
strømmodulet MIKE 21 FM HD (Flexible Mesh HydroDynamic) og sediment 
transport modulet MT (Mud Transport), der er kørt koblet. 

5.1 Strømmodel 
MIKE 21 FM HD er et omfattende modelleringssystem til 2-dimensionale strøm-
ninger (fri overflade). Modellen løser de styrende ligninger for bevarelse af mas-
se og impuls. At modellen er 2-dimensionel, betyder at den integrerer alle til-
standsvariable over vanddybden. Det medfører at den gennemsnitlige tilstand 
angives for hvert sted i vandret plan og hvert tidspunkt, mens variationer over 
dybden, som f.eks. lagdeling, ikke beskrives. 

Modellen beskriver således til ethvert tidspunkt vandstand og vandføring i hvert 
punkt af modelområdet opdelt i et fleksibelt net (mesh). Input til modellen er: 

› Bathymetry af modelområdet 

› Hydrodynamiske randbetingelser (vandstand eller vandføring) 

› Bundruhed i modelområdet (ruhedshøjde eller Manningtal) 

› Vind og/eller lufttryk i modelområdet 

Den anvendte model dækker en stor del af Kattegat på begge sider af Skagen 
Havn og nord for Grenen, se Figur 5-1. Modellen strækker sig fra 30 km nord for 
Grenen til ca. 20 km syd for Skagen Havn (cirka 45 km x 50 km i udstrækning). 

5.1.1 Bathymetry 
Modelbathymetrien er baseret på følgende datasæt: 

› MIKE – C-Map: Digitaliserede søkort (i de områder der ikke er opmålt) 

› Havnens bathymetriske opmåling fra 2011, 2012 og 2016. 
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› Tegning af påtænkte Etape 3 udvidelse af Skagen Havn, tegnings nr. 
A029103-C02-E3-130 

Modelområdet er inddelt i områder, hvor opløsningen bliver finere og finere ind 
mod projektområdet. Dette sikrer, at modellen er i stand til at opløse de even-
tuelle ændringer i strømforhold, som havneudvidelsen måtte forårsage. Elemen-
terne i nettet varierer fra en gennemsnitlig sidelængde på ~2 km offshore til 
~30 m i projektområdet. Bathymetrien og nettet for projektområdet er vist i 
Figur 5-2 og Figur 5-3. 

 

Figur 5-1 Lokalt modeldomæne af Skagen. Akser refererer til UTM 32 N 
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Figur 5-2 Zoom af model omkring Skagen Havn. Akser refererer til UTM 32 N 

 

Figur 5-3 Netopløsning i området omkring Skagen Havn. Akser refererer til UTM 32 N 

5.1.2 Randdata 
Hos DHI er der som randdata købt vandstand og dybdeintegrerede strømdata 
(U&V strømkomposanter med tidsopløsning på 30 min) for perioden 1. juni – 30. 
september (inkl.) for 2005. Data er udtrukket fra en klassisk hydrostatisk 
MIKE 3 HD hindcast model med 1 sømil (1852 meter) opløsning i indre danske 
farvande. 
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Data er udtrukket for 2005, da det ifølge DHIs 2012 rapport, [Ref. 5], er et ty-
pisk år for strømklimaet. 

Uddybningen forventes at blive foretaget i løbet af sommeren, og derfor er data 
for månederne juni-september udtrukket. Disse måneder danner basis for simu-
leringsperioderne. 

5.1.3 Kalibrering 
Strømmodellen MIKE 21 FM HD er blevet kalibreret. Som grundlag for kalibre-
ringen er der benyttet vandstandsmålinger foretaget i Skagen Havn. Figur 5-4 
viser en god overensstemmelse mellem målt vandstand og simuleret vandstand 
for juli 2005. 

 

Figur 5-4 Sammenligning mellem målt vandstand i Skagen Havn og simuleret vand-
stand for juli 2005 

Simuleret strøm er blevet sammenlignet med hindcasted strøm fra DHI, Figur 
5-5 viser generelt en god overensstemmelse. 

 

Figur 5-5 Sammenligning mellem DHI hindcasted strøm og simuleret strøm for et 
punkt ca. 4 km øst for Skagen Havn 

5.1.4 Strøm resultater 
Simuleret strøm er blevet analyseret i et punkt sydøst for havnen, jf. Figur 5-6. 
Strømrose for dette punkt (se Figur 5.7) viser, at strømmen ved Skagen for pe-
rioden juni-september er domineret af nordøstgående strømme, som er både 
hyppigere og kraftigere end sydvestgående strømme. 
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Strømfelter for to tidspunkter hhv. 1. september 2005 kl. 20:00 og 27. septem-
ber 2005 kl. 23:00 med henholdsvis kraftig nord- og sydgående strøm er vist i 
Figur 5-8 og Figur 5-9. 

Modellering af sedimentspredning for gravescenarie 2 strækker sig over 173 da-
ge, jf. Tabel 3.2, svarende til en periode på lidt under 6 måneder. Simuleringen 
har dækket perioden fra 1. juni til ultimo november og strømklimaet for sep-
tember blev gentaget for oktober og november. 

 

Figur 5-6 Lokalitet af analysepunkt. Akser refererer til UTM 32 N 
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Figur 5-7 Strømrose for simuleringsperioden juni-sept. 2005 for punkt uden for hav-

nen, se Figur 5-6 

 

Figur 5-8 Strømfelt for en situation med nordgående strøm 
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Figur 5-9 Strømfelt for en situation med sydgående strøm 

5.2 Sedimentmodel 
Til sedimentspredningsmodelleringen anvendes MIKE 21 FM MT modulet. Dette 
modul beskriver erosion, transport og aflejring af kohæsivt og ikke kohæsivt 
materiale i marine miljøer, inkl. resuspension og flokulering af fine partikler som 
illustreret på Figur 5-10. 

MT modulet er koblet med FM HD modulet, hvilket betyder, at sedimenterne si-
muleres i det strøm-felt der simuleres i MIKE 21 FM HD modulet. Input er oplys-
ninger om de spildte sedimenter, se Tabel 4.1, og oplysninger om uddybnings-
fartøjets position og spildrater, se Tabel 3.1 og Tabel 3.2. 

MIKE 21 FM MT modellen er ikke kalibreret og valideret pga. manglende data. I 
stedet er der anvendt erfaringsværdier fra DHI til beskrivelse af de parametre, 
som ikke findes dokumenteret i bl.a. den geotekniske rapport. 

 

Figur 5-10 Illustration af de mekaniske processer i DHI's MIKE 21 MT FM modul 
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5.2.1 Resultaterne af spredningsmodellering 
I det følgende præsenteres resultaterne af spredningsmodelleringen for scenarie 
1 og 2. 

› Øjebliksbilleder af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen er vist 
for scenarie 1 og 2 på Figur 5-11 til Figur 5-16. Disse resultater er anvendt 
til vurdering af effekter af uddybningsarbejderne på vandkvalitet og bade-
vandskvalitet (se afsnit 9.3.1 i VVM rapporten). 

› Middelkoncentration af suspenderet stof i vandsøjlen er vist for scenarie 1 
og 2 på Figur 5-17 og Figur 5-18. 

› Maksimal koncentration af suspenderet stof i vandsøjlen er vist for scenarie 
1 og 2 på Figur 5-19 og Figur 5-20. Disse resultater er anvendt til vurdering 
af effekter af uddybningsarbejderne på vandkvalitet og badevandskvalitet 
(se afsnit 9.3.1 i VVM rapporten). 

› Nettosedimentationsrate af spildt sediment er vist for scenarie 1 og 2 på 
Figur 5-21 til Figur 5-26. Disse resultater er anvendt til vurdering af effekter 
af uddybningsarbejderne på bundfauna (se afsnit 10.3.2 i VVM rapporten). 

› Nettodeposition af spildt sediment er vist for scenarie 1 og 2 på Figur 5-27 
og Figur 5-28. Disse resultater er anvendt til vurdering af effekter af ud-
dybningsarbejderne på sedimentkvalitet (se afsnit 9.3.1 i VVM rapporten). 

› Overskridelseshyppigheder for suspenderede sedimentkoncentrationer i 
procent er vist for scenarie 1 og 2 på Figur 5-29 til Figur 5-36.Resultaterne 
er anvendt som følger: 

› Overskridelseshyppighed på 10 og 50 mg/l er anvendt til vurdering af 
effekter på bunddyr og pelagiske fisk (se afsnit 10.3.2). 

› Overskridelseshyppighed på 100 og 500 mg/l er anvendt til vurdering 
af effekter på bundfisk (se afsnit 10.3.2). 
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Figur 5-11 Øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen for 
gravning i område A (scenarie 1-kilde A) - dag 38 

 

Figur 5-12 Øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen for 
gravning i område B (scenarie 1-kilde B) – dag 40 
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Figur 5-13 Øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen for 
gravning i område C (scenarie 2-kilde C) – dag 21 

 

Figur 5-14 Øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen for 
gravning i område D (scenarie 2-kilde D) – dag 48 
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Figur 5-15 Øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen for 
gravning i område E1 (scenarie 2-kilde E1) – dag 111 

 

Figur 5-16 Øjebliksbillede af koncentrationen af suspenderet stof i vandsøjlen for 
gravning i område E2 (scenarie 2-kilde E2) – dag 173 
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Figur 5-17 Middelkoncentration af suspenderet stof (mg/l) for scenarie 1 

 

Figur 5-18 Middelkoncentration af suspenderet stof (mg/l) for scenarie 2 

 



 

 

     
 30  SCENARIER FOR MODELSPREDNINGSBEREGNINGER FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/06 Modelleringer/Modellering af Sedimentspild/A029103-TN-16-Sedimentspild Skagen Havn.docx 

 

Figur 5-19 Maksimal koncentration af suspenderet stof (mg/l) for scenarie 1 

 

Figur 5-20 Maksimal koncentration af suspenderet stof (mg/l) for scenarie 2 
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Figur 5-21 Nettosedimentationsrate af spildt sediment (kg/m²/dag) for scenarie 1 

 

Figur 5-22 Nettosedimentationsrate af spildt sediment (kg/m²/dag) for scenarie 2 
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Figur 5-23 Nettosedimentationsrate af spildt sediment (kg/m²/dag) for scenarie 2-C 

 

Figur 5-24 Nettosedimentationsrate af spildt sediment (kg/m²/dag) for scenarie 2-D 

 

Figur 5-25 Nettosedimentationsrate af spildt sediment (kg/m²/dag) for scenarie 2-E1 



 

 

   
MODELLERING AF SEDIMENTSPREDNING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN  33 

http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/06 Modelleringer/Modellering af Sedimentspild/A029103-TN-16-Sedimentspild Skagen 
Havn.docx 

 

Figur 5-26 Nettosedimentationsrate af spildt sediment (kg/m²/dag) for scenarie 2-E2 

 

Figur 5-27 Nettodeposition af spildt sediment ved sandsugerens ophør (kg/m²) for 
scenarie 1 
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Figur 5-28 Nettodeposition af spildt sediment ved sandsugerens ophør (kg/m²) for 
scenarie 2 

 

Figur 5-29 Overskridelseshyppighed af 10 mg/l i procent for koncentration af suspen-
deret stof for scenarie 1 
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Figur 5-30 Overskridelseshyppighed af 50 mg/l i procent for koncentration af suspen-
deret stof for scenarie 1 

 

Figur 5-31 Overskridelseshyppighed af 100 mg/l i procent for koncentration af su-
spenderet stof for scenarie 1 
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Figur 5-32 Overskridelseshyppighed af 500 mg/l i procent for koncentration af su-
spenderet stof for scenarie 1 

 

Figur 5-33 Overskridelseshyppighed af 10 mg/l i procent for koncentration af suspen-
deret stof for scenarie 2 



 

 

   
MODELLERING AF SEDIMENTSPREDNING FOR ETAPE 3 UDVIDELSE AF SKAGEN HAVN  37 

http://projects.cowiportal.com/ps/a029103/Documents/3 Projekt dokumenter/Etape 3/06 Modelleringer/Modellering af Sedimentspild/A029103-TN-16-Sedimentspild Skagen 
Havn.docx 

 

Figur 5-34 Overskridelseshyppighed af 50 mg/l i procent for koncentration af suspen-
deret stof for scenarie 2 

 

Figur 5-35 Overskridelseshyppighed af 100 mg/l i procent for koncentration af su-
spenderet stof for scenarie 2 
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Figur 5-36 Overskridelseshyppighed af 500 mg/l i procent for koncentration af su-
spenderet stof for scenarie 2 

5.2.2 Suspenderet sediment 
På Figur 5-29 til Figur 5-32 ses plot af overskridelseshyppighed af suspenderet 
sedimentkoncentrationer for hhv. 10 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l og 500 mg/l for 
scenarie 1. I løbet af de 40 dage uddybningsaktiviteterne pågår i position A og B 
(se Figur 3-1) overskrides grænseværdierne 10 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l og 500 
mg/l i hhv. 70-80 %, 70-80 %, 70-80 % og 70-80 % af tiden ved kilde A's pla-
cering. De høje overskridelsessandsynligheder kan forklares ved at strømha-
stigheden i de indre bassiner A og B er lille og ikke kan flytte sedimenterne ud i 
de større bassiner C og D. Det ses bl.a. på Figur 5-29Error! Reference source 
not found. ved at den mindste grænseværdi på 10 mg/l ikke overskrides uden-
for områderne A og B. 

På Figur 5-33 til Figur 5-36 ses plot af overskridelseshyppighed af suspenderet 
sedimentkoncentrationer for hhv. 10 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l og 500 mg/l for 
scenarie 2. I løbet af de 173 dage uddybningsaktiviteterne pågår flyttes spildkil-
den fra position C, D, E1 til E2, som anført i Tabel 3.2. Ved uddybningsaktivite-
terne overskrides grænseværdierne 10 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l og 500 mg/l alle 
i <10 % af tiden nord for Skagen Havn langs kysten. De typiske øjebliksbilleder 
vist på Figur 5-13 til Figur 5-16 viser, at det primært er uddybningsaktiviteterne 
i position E1 og E2 der giver anledning til suspenderede sedimenter langs nord-
kysten. 

5.2.3 Aflejret sediment 
På Figur 5-21 ses plot af sedimentationsraten (kg/m²/dag) af spildt materiale for 
scenarie 1. Lokalt hvor uddybningen sker i position A og B vil der være en sedi-
mentationsrate på over 15 kg/m²/dag i løbet af de 40 dage uddybningsaktivite-
terne forløber, men uden omkring kilderne A og B falder sedimentationsraten til 
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under 1 kg/m²/dag i en afstand af hhv. ca. 250 m og 100 m. Af Figur 5-27 ses 
at sediment aflejres primært i områderne A og B hvor der uddybes. 

På Figur 5-22 til Figur 5-26 og Figur 5-28 ses plot af sedimentationsraten 
(kg/m²/dag) og nettodeposition (kg/m²) af spildt materiale for scenarie 2. Det 
ses at sedimentationsraten er størst i kildepositionerne og at efter en afstand på 
ca. 150 m er sedimentationsraten faldet til under 1 kg/m²/dag, se Figur 5-22. 
Det ses af Figur 5-28, at sediment aflejres primært nord for indsejlingen i min-
dre mængder (<7 kg/m²) på kysten umiddelbart nord for Skagen Havn. Det ses 
yderligere at de aflejrede sedimenter ikke trænger ind i de indre bassiner i hav-
nen. Det bemærkes, at modelleringen ikke har medtaget bølgeeffekter og det 
forhold, at sedimenterne langs kysten vil blive bragt i suspension igen af bølger-
ne og ført længere væk, sammen med naturligt forekommen sediment. 
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6 Konklusion 
Resultaterne af sedimentspredningsmodelleringen (spredning af spildt ler, silt og 
fint sand) præsenteret i nærværende rapport er baseret på spildscenarier for 
uddybningsarbejderne som beskrevet i afsnit 3.3. Spredningsberegninger er fo-
retaget for to separate scenarier, 1 og 2, som dækker over uddybningsaktivite-
ter i de indre havnebassiner og de ydre havnebassiner i løbet af hhv. 40 og 173 
dage. De to uddybningsscenarier er beskrevet i Tabel 3.1 og Tabel 3.2. 

Strømforholdene er modelleret for den simulerede uddybningsperiode og det er 
fundet, at strømmen ved Skagen for perioden juni-september er domineret af 
nordøstgående strømme, som er både hyppigere og kraftigere end sydvestgå-
ende strømme. 

Pga. den dominerende nordgående strøm flyttes det meste af det spildte sedi-
ment nordpå, men aflejringerne på kysten umiddelbart nord for Skagen Havn er 
dog begrænset til <7 kg/m². 

Resultaterne vil danne baggrund for en nærmere vurdering af uddybningsarbej-
dernes påvirkning på miljøet omkring havnen i forbindelse med VVM-
redegørelsen for havneudvidelsen. 
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Indledning 
 
I forbindelse med skrivelse af 29. juni 2016 (1.) vedr. udvidelse af Skagen havn – etape 3, påpegede Nordjyllands Kystmuseum at 
anlægsområdet ligger i et område, hvor der kan være risiko for at støde på spor af kulturarv, som er omfattet af museumslovens bestemmelser. 
Efter aftale med COWI A/S – Lise Præstegaard og Claus Quist Nielsen blev det besluttet, at Kystmuseet skulle udarbejde en udvidet arkivalsk 
kontrol i området, samt at foretage en marinarkæologisk rekognoscering i anlægsområdet med gennemførelse af sidescan og 
magnetometerundersøgelser. Dette for at belyse om der findes kulturarv i området, som er beskyttet. 
 
At de topografiske forhold i området ved Skagens gren kan give begrundet formodning om tilstedeværelse af fortidsminder, eksempelvis ældre 
rester af forliste skibe og ladninger fra der er tabt før år 1900. 
 
At besejlingen omkring Skagens gren siden middelalderen, den såkaldte Ummelandsfart, kan give begrundet formodning om samme. Skagen er 
en søkøbstad fra år 1413. 
 
At der ikke findes en systematisk registrering af marinarkæologisk materiale i området. Slots- og Kulturstyrelsens Fund og Fortidsminder 
registreringer er ikke sikre i positioneringen. 
 
Anlægsområdet 
 
Etape 3 i den nye havneudvidelse omhandler anlæggelse af 15,5 ha bagland afgrænset med stenkastning og 730 m. nyt kajanlæg, og forlængelse 
af nordmolen, afsluttet med et vertikalt molehoved. Inden for det nyetablerede kajanlæg skal havnen uddybes til 9 m. dybde. 
 

 
 
Kilde: Debatoplæg – Udvidelse af Skagen havn – etape 3. 
I forbindelse med fjernelse af den nuværende østlige ydermole skal der uddybes til 9. m. dybde, hvilket betyder at der graves ned i den 
oprindelige havbund beliggende ud for den oprindelige Østerby i Skagen, og den nye kaj og adgangsvej etableres på det nuværende søterritorie. 
 
 
 
 
De topografiske forhold 
 
Det antages at der siden 1200-tallet frem til 1900-tallet er forlist omkring 1500 skibe omkring Skagens gren fra Spirbakken mile til Hulsig(2). En 
stor del af disse skibe blev bjerget ophugget umiddelbart efter forliset- En del af disse skibe kan der ligge rester af indlejret i sandet, og en del 
blev aldrig bjerget, og dukker frem når kysten eroderer og revlerne flytter sig som følge af sedimenttransporten ved grenen. 
 



 
 
Slots- og Kulturstyrelsens fund og fortidsminder, som viser registrerede fortidsminder, mest i form af skibsvrag fra Spirbakken mile til Hulsig. 
Der er ca. 358 registreringer i området. 
 

 
 
Fund og fortidsminder. Luftfoto og høje målebordsblade. 
 
De kystmorforlogiske forhold ved Grenen er meget dynamiske. Det antages at der hvert år aflejres 1,5 mill. kubikmeter sediment på Skagens 
gren, således at grenen hvert år bevæger sig ca. 8 m. mod NØ. Ovenstående foto viser problematikken, hvor den røde markering viser et 
skibsvrag der kom frem på Grenens sydside i 1983, nederst til højre. Ved at sammenligne de høje målebordsblade, som er opmålt mellem 1842-
87, med et nutidigt luftfoto fra 2008, ses det tydeligt at vraget ligger ved en kote under Grenen i midten af 1800-tallet. Det er således forlist på 
Grenens nordside, formentlig en gang i slutningen af 1700-tallet. 
Disse forhold gør det uhyre vanskeligt at får et overblik over, hvilke skibe og rester af skibe der ligger tilbage i sedimenterne, hvorfor det kan 
forventes at rester af ældre skibe kan påtræffes ved anlægsarbejder på Grenens sydside. 
 
Skagenskoggen og Reven 
 
Skagen fik købstadsprivilegier i 1413 og var i 1400-tallet og 1500-tallet en ret stor by med betydelig fiskeeksport til både ind- og udland. Det var 
dog en usædvanlig købstad, idet den hverken havde gader eller torv, men bestod af spredt bebyggelse dels i Skagen, dels i Højen. 



 
 

 
Kilde: Skagen Leksikon for lokalguider. 
Skagens ældste bebyggelse kaldet Reven ligger lidt øst for Østerby. I havområdet udfor er der de senere år opfisket flere genstande, der stammer 
fra middelalderen. Der er således tegn på at de ældre bebyggelsesspor udvaskes, og bliver fanget i fiskernes grejer. Dette område ligger lige 
umiddelbart øst for anlægsområdet. 
 
Ligeledes ligger der under vejen overfor Det Hvide Fyr, et stort middelalderskib, en såkaldt kogge, der er dateret til 1200-tallets begyndelse. Det 
er et af de sjældne kiggefund i Danmark, og den er formentlig også forlist på Grenens nordside. 
 

 
 

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsens Fund og Fortidsminder med angivelse af Skagen koggens placering under Grenen. 
De topografiske forhold og ændringerne i kystforløb omkring anlægsområdet er meget specielle. Det er uhyre vanskeligt at komme med 
entydige udpegninger af, hvor der kan være indlejret kulturarv i form af skibsvrag, eller ældre bebyggelse spor. 
 
Marinarkæologisk rekognoscering i anlægsområdet. 
 
Undersøgelsen blev gennemført d. 30. oktober 2016 af dykker og tekniker Kim Schmidt, Undervandsgruppen i Holstebro og museumsinspektør 
og marinarkæolog Jan Hammer Larsen, Kystmuseet. 
Fartøjet var en Lagoon 43 katamaran udstyret med en Humminbird combo 1199 sidescan sonar og et Aquascan 1100 protonmagnetometer. Der 
blev sejlet i baner med scanning ud til 50 m. på hver side af fartøjet. Banerne blev sejlet med overlap. 
 
 



 
Ovenstående kort viser det undersøgte område på begge sider af den nuværende mole. Dybderne varierer fra 0 til 10 m. Undersøgelsesområdet 
går 300 m. ud fra molen. Bunden er meget jævn og består af rent sand uden anomalier af nogen art, hverken af naturhistorisk eller kulturhistorisk 
karakter. 
 

 
 
Sidescan mosaik af bunden uden- og indenfor den eksisterende mole. Der ses ikke synlige anomalier i anlægsområdet udenfor havnen, hvor 
opfyldning skal foretages. Her vil anlægsarbejdet ikke påvirke eventuelle kulturspor. 
 
I forbindelse med uddybningen i havnen til en dybde på 9 m. foran den nyetablerede mole ses der to tydelige anomalier.  
 
 



 
 
Øverst i billedet ses et område, som umiddelbart kan tolkes som en stenbunke eller andet, evt. en tabt last. Bunken vurderes ikke til at have 
kulturhistorisk betydning, da den formentlig er dannet efter den seneste uddybning til 9 m. 
Nederst i billedet ses en ca. 25 m. lang og ca. 3 m. anomali, som muligvis kan være et spor i bunden eller en genstand som er kommet til efter 
den seneste uddybning til 9 m. 
 
Protonmagnetometer 
 
På ydersiden af nuværende østmole, var der ingen udslag på jernholdige genstande på magnetometeret. 
Inde i havnen var det ikke muligt at bruge magnetometeret da spuns og andet fra havnens anlæg forstyrrede signalerne. 
 
Boreprøver 
 

 
 
 
I forbindelse med en vurdering af skjulte forhistoriske eller middelalderlige kultur lag, anvendes data fra GEUS Boringsdatabase JUPITER. Der 
er foretaget to boringer i anlægsområdet 571011.1 og 1.160. Begge boringer har en dybde på 10 m. ned i havbunden (bilag   ) og viser kun sand 
og postglacialt saltvandssand. Ingen spor af kulturlag, der kan indeholde fund. Bilag. 
 
 
 
 



 
Sammenfatning 
 
Havneudvidelsens etape 3 er beliggende i et område, hvor der er begrundet formodning om, at der kan stødes på spor efter kulturarv, der er 
beskyttet af museumslovens bestemmelser. Det viser en gennemgang af forlisstatistikken og Slots- og Kulturstyrelsens Fund og Fortidsminder. 
Endvidere er anlægsområdet beliggende ud for det middelalderlige Skagen. 
 
Den gennemførte marinarkæologiske rekognoscering viser derimod, at der ikke er synlige spor af kulturarv på havbunden, hverken i det 
planlagte opfyldningsområde eller i det nuværende havnebassin, hvor der skal uddybes til 9 m. dybde. Ligeledes viser boreprøverne, at der heller 
ikke findes lag/spor efter det middelalderlige Skagen, som tolkes til at være så langt fra den tidligere kyst linje, at det formentlig enten er 
udvasket, eller ligger længere mod øst tættere på den nuværende kyst, og ikke i anlægsområdet. 
 
I forbindelse med fjernelsen af den eksisterende ydermole, og uddybningen til 9 m. ved det nye kajanlæg, er det ikke muligt at vurdere om der 
ligger rester af skibe/vrag, der er beskyttet af museumslovens bestemmelser, da eventuelle spor af sådanne først vil blive eksponeret ved 
anlægsarbejdet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at være agtpågivende ved gennemførelsen af uddybningen – og føre tilsyn dermed. Her 
henvises til museumslovens bestemmelser. 
  
 
 

Museumsloven § 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden spor af 
fortidsminder eller vrag omfattet af § 29 g, stk. 1 og 2, skal fundet anmeldes til kulturministeren efter 

reglerne i § 28, og arbejdet skal standses. 
Stk. 2. Kulturministeren beslutter inden 4 uger fra anmeldelsen, om arbejdet kan fortsætte, eller om det 

skal være indstillet, indtil der er foretaget en marinarkæologisk undersøgelse. En marinarkæologisk 
undersøgelse skal gennemføres hurtigst muligt. Der kan fastsættes vilkår for genoptagelsen af arbejdet. 
Stk. 3. Udgiften til undersøgelser og eventuel sikring af det påtrufne fortidsminde eller vrag afholdes af 

den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten. 
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Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at udvide Skagen Havn med 
en 3. etape. Lokalplanen giver således mulighed for at inddrage og opfylde 
ca. 19 ha af søterritoriet og skabe nye erhvervsarealer i sammenhæng med 
det eksisterende erhvervsområde på havnen. Sydhavnen er tidligere ble-
vet udvidet med 1. etape i 2007 og 2. etape i 2015, men på grund af fortsat 
stor efterspørgsel er der behov for nye havnearealer.

Byrådet havde lokalplanforslag nr. SKA.H.01.12.01 til offentlig debat i pe-
rioden fra den 05. april 2018 til den 31. maj 2018. I denne periode var det 
muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger,indsigelser og 
ændringsforslag.

Der er indkommet 5 høringssvar, der har givet anledning til mindre tekst-
mæssige præciseringer vedr. naturbeskyttelse, modulvogntog og maksi-
mal kranhøjde.

Lokalplanen kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby el-
ler på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: 
www.frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
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Hvad er en lokalplan?

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

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

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (LBK nr. 287 af 16/04/2018).

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

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydel-
se på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle 
lokalplaner fremlægges i en offentlig høringsperiode, inden planen kan 
vedtages endeligt af Byrådet.

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

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

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

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

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

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

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs-
creeningen.

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

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

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

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanens baggrund er et ønske fra Skagen Havn om at udvide havne-
området. Skagen Havn er i Kommuneplan 2015 for Frederikshavn Kommu-
ne udpeget som højt prioriteret erhvervshavn.

Lokalplanen skal muliggøre 3. etape af den havneudvidelse, der blev på-
begyndt i 2007 (etape 1) og videreført i 2015 (etape 2). På grund af fortsat 
stor efterspørgsel ikke mindst blandt eksisterende kerneaktører på hav-
nen, er der behov for at udvide kaj- og landarealer. Skagen Havns primæ-
re mål med den forestående havneudvidelse er derfor at kunne imøde-
komme den efterspørgsel, der er udtrykt indenfor havnens kerneområde 
på fiskeriet. 

Etape 1 af havnens udvidelse omfattede etablering af ca. 11 ha bagland 
ved sandopfyldning afgrænset med en stenkastning beliggende syd for 
havnens ydermoler og vest for havnens indsejling (Se nedenstående foto). 
Etape 2 af havnens udvidelse var en videreudbygning af Etape 1 med etab-
lering et nyt havneafsnit (Ydre bassin) og en ny indsejling til havnen. Pro-
jektet omfattede ca. 580 lbm kajanlæg, 1.100 m ny Sydmole og 145 m ny 
Nordmole (Se nedenstående foto).

Den 3. etape ønskes gennemført som en udvidelse af havnen i form af et 
kaj- og bagareal, der etableres ved opfyldning uden for den eksisteren-
de havn - øst for den nuværende indsejling og syd for den eksisteren-
de nordlige ydermole. Det indgår i det påtænkte projekt, at eksisterende 
ydermole fjernes. Samtidig forlænges både syd-og nordmole, der begge 
blev etableret i forbindelse med etape 2. Omkring de opfyldte områder vil 
der blive etableret stenkastninger eller kajanlæg i form af forankret ståls-
puns.

Skagen Havn set fra syd (optaget 2016), med lokalplanområdet etape 3 mod øst.

Etape 1

Etape 3

Etape 2
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Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål, at muliggøre den påtænkte havneudvidelse 
samt at fastlægge områdets anvendelsesformål til havnerelateret erhverv 
og administration i tilknytning hertil. 

Lokalplanens arealafgrænsning fastlægges i overensstemmelse med den 
planlagte etape 3 havneudvidelse, jf. illustrationen på side 11. 

Lokalplanen muliggør at ca. 19 ha søterritorium opfyldes og overgår til nye 
havnearealer. Der anlægges ca. 950 løbende meter kaj forsynet med en en 
20 og en 30 meter bred kajgade samt en 8 meter bred adgangsvej. 

Eksisterende Sydmole og Nordmole, som blev udført i etape 2, forlænges 
som vist i princippet på Bilag 2. Kajanlæg og moler skal etableres i henhold 
til projektgodkendelse af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen. Stenkastnin-
ger og forlængelse af molerne etableres så vidt mulig ved genanvendelse 
af stenmaterialer fra den eksisterende ydermole der fjernes, og suppleres 
med sten fra bl.a. stenbrud i Sverige og/eller Norge.

Havneudvidelsen omfatter uddybning til 10 meter vanddybde ved de nye 
kajanlæg i Østhavnen og 13 m ved det nye kajanlæg i Ydre bassin, mens 
havne- og svajebassin, der blev etableret i etape 2, uddybes til henholds-
vis 13 og 14 meter vanddybde. Indsejlingen uden for havnen uddybes til 
16 meter. Den eksisterende nordlige ydermole fjernes, mens Nordmolen 
og Sydmolen, udført i etape 2-udvidelsen, forlænges. På den forlænge-
de Nordmole etableres et nyt vertikalt molehoved, der svarer til det eksi-
sterende på Sydmolen. Indsejlingen bliver reduceret fra 265 meter til 200 
meter.

Lokalplanen fastlægger vejadgang til området ved tilslutning til Coaster-
kaj. Den eksisterende Coasterkaj er beliggende i ca. kote +1,5 m, mens kaj-
gaden for den nye etape 3 udvidelse er beliggende i kote +2,5 m. Denne 
niveauforskel udlignes over en ca. 20 m strækning med 50 promilles fald 
efter samme princip som ved overgangen mellem Kaj 9 og Kaj 10 ved eta-
pe 2 udvidelsen. 

I området kan der etableres virksomheder i virksomhedsklasse 4-7. Be-
byggelsesprocenten må være op til 110 og bygningshøjden må maksimalt 
være 18 meter. Losseanlæg, skorstene, master og lignende må opføres i en 
større højde. Der kan etableres kraner med maksimal højde på 40 meter. 

Facader skal fremstå som blank mur i tegl, pudsede eller vandskurede 
overflader, træ, eternit, metal, beton eller glas og i farverne hvidt, gråt, 
sort, jordfarver eller materialets naturlige farve. Tagene skal udføres som 
fladt tag, tag med en énsidig hældning eller saddeltag, dog må tanke og 
siloer udføres med konisk tag. Som tagbeklædning må der anvendes tag-
pap, metal eller grønt tag (mos, sedum o.l.). 

Af funktionelle og miljømæssige årsager må der ikke etableres boliger i lo-
kalplanområdet.

Opmærksomheden henledes på, at 
f.eks. vandforbrugende virksom-
heder (fiskeindustrier) stiller sær-
lige krav til vand- og spildevands-
forsyningen.
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Lokalplanens område
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 58,6 ha beliggende sydøst for Ska-
gen by og havn, hvoraf ca. 19 ha havneareal vil være beliggende på land. 
Lokalplanen muliggør desuden forlængelse af Sydmolen etableret i etape 
2 udvidelsen.

Den landfaste del af områdets arealer udgøres af ubebygget areal, eksi-
sterende nordlige ydermole samt eksisterende Nordmole, som blev etab-
leret i forbindelse med etape 2. Det landfaste areal af lokalplanområdet 
er beliggende i byzone. For den landfaste del af lokalplanområdet ændrer 
lokalplanen ikke de gældende zoneforhold. Søterritorium der opfyldes og 
bliver til landareal overføres til byzone.

Mod nordvest grænser den landfaste del af lokalplanområdet op mod 
Coasterkaj, som er forbundet med det overordnede vejnet, samt Søren 
Humbers Kaj, hvorfra der er forbindelse til det omgivende stisystem.

Luftfoto af Skagen Havn. Projektområdet for havneudvidelse etape 3 er vist i rødt.

Sydmole forlænges

Havnekontor

NORD

Ny kaj med bagareal

Nordmole forlænges

Havnebassin 
uddybes

Krydstogtskaj

Østbassin 2

Østbassin 1

Ydre bassin

Mellembassin

Vestre
Bassin

Ydre
forhavnsbassin

Hele nordlige 
ydermole 
fjernes

Uddybes

Nyt vertikalt molehoved

Indsejling
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Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplan 2015

Kommuneplanens hovedstruktur
Lokalplanen er i overensstemmelse med byrådets mål og kommunens ud-
viklingsplan for erhvervsområdet, herunder vækstsporet ’Det Maritime’ og 
ønsket om at der i særlig grad er arealer til rådighed for virksomheder in-
den for de maritime erhverv.

Kommuneplanens retningslinjer
9.1 Erhvervshavne
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 
9.1 om at udvikle Skagen Havn som er en højt prioriteret erhvervshavn. I 
kommuneplanen redegøres for, at eksisterende og nye erhvervsaktivite-
ter på havnene skal sikres udviklingsmuligheder. 

Generelle rammer, virksomhedsklasser
Lokalplanen giver mulighed for placering af virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav. 

Kommuneplanens virksomhedsklassificering er et udgangspunkt for en 
nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed og beskyttelsesafstande-
ne til boliger er vejledende. Hvis virksomheden anvender en renere pro-
duktionsmetode end den almindelige, kan virksomheden opklassificeres 
- altså f.eks. fra virksomhedsklasse 7 til 5. Omvendt kan en mere forure-
nende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres. 

Når der etableres nye virksomheder på etape 3 arealet, vil det for en stor 
dels vedkommende kræve miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslo-
vens kapitel 5. I miljøgodkendelserne vil der blive fastsat vilkår for bl.a. 
støj, og som udgangspunkt er det en forudsætning for at opnå miljøgod-
kendelse, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere virksomheder i klasse 4-7. Af-
standen til nærmeste boligområde er min. 400 m med det eksisterende 
udbyggede erhvervsområde mellem byen og nærværende planområde, så 
planlægningen vurderes som udgangspunkt at være i overensstemmelse 
med de anbefalede beskyttelsesafstande. I byggesagsbehandlingen af et 
konkret projekt vil der blive taget konkret stilling til eventuelle konflikter.

Skagen Havns beliggenhed foran Skagen by, set fra syd (foto optaget i 2017)
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Der henvises til Bilag 4 ”Beskrivelse af virksomhedsklassificering m.v.”.

Kommuneplanretningslinje 23.1 Retningslinjer for værdifulde kulturmiljøer 
og 15.1 Retningslinjer for særligt værdifulde landskaber
Skagen by og landskabet omkring er i kommuneplanen udpeget som sær-
ligt værdifuldt landskab. Dele af byen, havnen og kysten er ligeledes ud-
peget som værdifuldt kulturmiljø. Lokalplanområdet ligger uden for de 
udpegede interesseområder, og vurderes ikke at stride imod de hensyn, 
der ligger bag udpegningerne.

Kommuneplanretningslinje 13.1 Anvendelse af kystnærhedszonen 
Jævnfør kommuneplanens retningslinje 13.1 skal de kystnære og ubebyg-
gede områder i kystnærhedszonen som udgangspunkt friholdes for be-
byggelse mhp. at bevare mulighederen for at opleve kysternes landska-
belige og rekreative væredier. Der kan dog i områder i tilknytning til byer 
eller eksisterende ferie- og oplevelsescentre planlægges for byudvikling 
eller aktiviteter, når der ved placering og udformning af byggeriet tages 
særlige hensyn til landskabet og den kystnære beliggenhed

Nærværende lokalplans hovedformål er, at give mulighed for en udvidelse 
af Skagen Havn i form af opfyldning og etablering af kaj- og bagareal samt 
forlængelse af eksisterende Nord- og Sydmole. 

Det vurderes, at der er overensstemmelse med retningslinje 13.1 om an-
vendelse af kystnærhedszonen, idet der ligger særlige funktionelle behov 
til grund for placering af den havneudvidelse lokalplanen giver mulighed 
for, herunder kaj- og bagareal, hvilket kræver tæt tilknytning til havnen.  

Der henvises til redegørelsen om kystnærhedszonen på side 15. 

Risikovirksomhed
Der er tre risikovirksomheder på Skagen Havn. Heraf omfatter konse-
kvensområdet omkring Claus Sørensen A/S dele af det nye baglandsareal. 
Da planen ikke muliggør nye boliger eller institutioner mv vurderes der ik-
ke at være en større risiko ved arealanvendelsen. Ved konkret indretning 
af nye virksomheder bør der tages kontakt til politi, beredskab, arbejds-
tilsynet og Frederikshavn Kommune med henblik på at vurdere den spe-
cifikke risiko ved uheld.

Hidtidige rammeområder i Frederikshavn Kommuneplan 2015.
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Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er for så vidt angår det landfaste areal omfattet af 
kommuneplanens to rammeområder SKA.H.01.09 Notkajen og SKA.H.01.02 
Olieterminal på Skagen Havn, som fastsætter rammebestemmelser for lo-
kalplanområdet. Den overordnede anvendelse af rammeområdet er hav-
neområde.

Såvel påtænkte forlængelse af de to moler som arealet der ønskes opfyldt 
er beliggende på søterritoriet og ikke omfattet af kommuneplanen. Der er 
således behov for at justere rammeområdernes afgrænsning, så de om-
fatter lokalplanområdet. 

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 15.27, som sikrer at der 
er den nødvendige overensstemmelse mellem nærværende lokalplan og 
Frederikshavn Kommuneplan 2015.

Kommuneplantillægget omfatter rammeområdene SKA.H.01.09 og 
SKA.H.01.02. Kommuneplantillæg nr. 15.27 offentliggøres samtidig med lo-
kalplanen.

Lokalplaner

Nærværende lokalplan omfatter areal af tre gældende lokalplaner, som 
helt eller delvist ophæves med den endelige vedtagelse af lokalplanen:

• Lokalplan SKA.H.01.01.01, Udvidelse af Skagen Havn - for det område, 
der er omfattet af nærværende lokalplan.

• Lokalplan SKA.183-E, Egentligt erhverv på Skagen Østhavn - for det 
område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

• Lokalplan SKA.74-E.28, Egentlig erhverv som overfladebehandling af 
fiskefartøjer m.m. - aflyses i sin helhed.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer 

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Miljøvurde-
ringsloven. Da havneområdet kan anløbes af fartøjer på over 1350 tons, er 

Illustration, der viser gældende lokalplaner i området samt nærværende-
lokalplans områdeafgrænsning.
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der efter lovens § 15 og bilag 1, punkt 8a pligt til at udarbejde en Vurdering 
af Virkningerne på Miljøet i en VVM-redegørelse. 

Da projektet blev anmeldt i marts 2016 var det omfattet af § 2 i Bekendt-
gørelse nr. 579 af 29/05/2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og 
foranstaltninger på søterritoriet. 

Miljøvurderingen er udarbejdet i sammenhæng med VVM-redegørelse for 
projektet, se neden for.

VVM (Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet) 

Projektet er omfattet af Bekendtgørelse nr. 579 af 29/05/2013 om miljø-
mæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM). 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for de dele af projektet, 
der ligger på søterritoriet.

Ifølge bekendtgørelsen skal der udarbejdes en VVM-redegørelse inden der 
kan gives tilladelse til projektet idet projektet er omfattet af bekendtgø-
relsens § 2 pkt. 1 ”Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der 
er forbundet med havne-anlæg til lands og til vands (bortset fra færge-
broer), der kan anløbes af fartøjer på over 1.350 tons”. 

Desuden er der som en del af VVM- redegørelsen gennemført en Natura 
2000 væsentlighedsvurdering jf. BEK nr. 926 af 27/06/2016 for at vurdere 
om de nærmest liggende Natura 2000-områder vil blive påvirket væsent-
ligt af havneudvidelsen. Det drejer sig om Natura 2000 områderne nr. 1 
”Skagens Gren og Skagerrak”, og nr. 2 ” Råbjerg Mile og Hulsig Hede”.

Natura 2000-væsentlighedsvurderingen omfatter de arter og naturtyper 
der indgår i udpegningsgrundlaget i det berørte område, dvs. de beskyt-
telsesinteresser, der er knyttet til Natura 2000-området. Det er vurderet, 
om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil 
påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt.

Da der er stor grad af overlap i kravene til en VVM-redegørelse for selve 
havneudvidelsen og miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg 
og lokalplan for udvidelsen, har Frederikshavn Kommune og Trafik-, Byg-
ge- og Boligstyrelsen besluttet at gennemføre de administrative processer 
parallelt og udarbejde en fælles rapport, der opfylder både kravene til en 
VVM redegørelse og til en miljørapport. Desuden er Natura 2000- væsent-
lighedsvurderingen indarbejdet i rapporten.

Havneloven

I henhold til Havneloven kan en udvidelse af en bestående erhvervshavn 
indenfor havnens dækkende værker, herunder opfyldning af dele af hav-
nebassinet forudsætte en tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,  
ligesom der skal foretages en VVM-screening af anlægget.

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en ca. 3 km bred bræmme i landzone og sommer-
husområder langs landets kyster, - for Frederikshavn Kommunes vedkom-
mende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten. 

Ifølge Planlovens § 5b, stk 1 må inddragelse af nye arealer i byzone inden-
for kystnærhedszonen kun ske, når der foreligger en særlig planlægnings-
mæssig eller funktionel begrundelse herfor. Hovedparten af lokalplan-
området er eksisterende søterritorium, der overføres til byzone når områ-

Medio 2017 er der kommet nyt re-
gelsæt. Nærværende planlægning 
kan dog behandles efter tidligere 
regelsæt, da der er truffet scree-
ningsafgørelse før den 16. maj 2017.
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det opfyldes. Offentlighedens adgang sikres til det nye landareal, idet der 
udlægges en offentlig sti langs kysten til det nye molehoved.

Ifølge Planlovens § 16 skal der foretages en vurdering af nyanlægs påvirk-
ning af omgivelserne. De fremtidige bebyggelsesforhold og bygningshøj-
den skal vurderes med henblik på bl.a., at ny bebyggelse tilpasses den 
kystlandskabelige helhed og bystruktur, dvs. landskab og byprofil. For be-
byggelse i den kystnære del af byzonen, der afviger væsentligt i højde el-
ler volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en 
begrundelse herfor.

Der er udført visualiseringer (fotomatches) fra forskellige standpunkter 
omkring lokalplanområdet. Visualiseringer skal forstås som volumenstu-
dier af fiktive bygninger, der kan etableres ifølge lokalplanen. Bygninger-
ne er vist med varierende højder i henholdsvis 10, 15 og 18 m. Da det er vo-
lumenstudier er der ikke tale om gengivelse af bebyggelsernes detaljerede 
udformning, materialer osv. på projektniveau. 

Det vurderes, at den bebyggelse, som muliggøres af lokalplanen, opføres 

Visualisering af havneudvidelsen med mulig ny bebyggelse som volumenstudier 
- set fra Sønderstrand, nord for havnen.

Visualisering af havneudvidelsen med mulig ny bebyggelse som volu-
menstudier - set fra Pier 10.
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med beliggenhed, skala og udseende, som er tilpasset den eksisterende 
bebyggelse på Skagen Havn. Lokalplanens maksimale bygningshøjde på 
18 meter svarer til såvel den eksisterende erhvervsbebyggelse på havnen, 
som til efterspørgslen på nye byggemuligheder. Kraner i op til 40 meters 
højde vil ligeledes opleves i sammenhæng med eksisterende kraner og 
skorstene på havnen og vil ikke skille sig nævneværdigt ud.

Visualiseringerne viser, at de nye havnebebyggelser kun i mindre grad vil 
være synlige fra den bagvedliggende by, da hele den eksisterende, ud-
byggede erhvervshavn ligger imellem. 

Udvidelsen vil være mest synlig fra Pier 10 og fra strandområdet nord for 
havnen. Fra Sønderstrand vil den nye bebyggelse indgå i en del af syns-
feltet udover Kattegat mod sydøst sammen med den eksisterende er-
hvervsbebyggelse.

Da udvidelsen ligger ”uden på” den eksisterende erhvervshavn opleves 
den ikke i sammenhæng med bykernens bevaringsværdige bebyggelser, 
og vil kun i mindre grad og kun fra enkelte steder blive oplevet i sammen-
hæng med byprofilen og kystlandskabet omkring Skagen. 

Det vurderes samlet set, at havneudvidelsens nye bebyggelser i mindre 
grad vil påvirke den visuelle oplevelse af kysten, kystlandskabet og by-
profilen, men at dette ikke vil medføre væsentlige forandringer, da be-
byggelsen i volumen og skala ikke afviger væsentligt fra den eksisterende 
bebyggelse i havneområdet. 

Visualiseringerne fremgår af lokalplanens Bilag 3.

Fredninger

Lokalplanområdet omfatter ikke arealer inden for fredninger, men græn-
ser mod nord op til to fredninger af henholdsvis Sønderstrand og Skagen 
Gren.

I VVM-redegørelsen og Miljørapporten er der gennemført undersøgelser af 
de fremtidige kystdynamikker som følge af havneudvidelsen. 

Kystdynamik - fremtidig kystlinje.
Blå streg: Kystlinje på længere sigt. 
Rød streg: Kystlinje på kort sigt hvor fremrykning nær havnen kompense-
res af tilbagerykning mellem havnen og sydligste kystbeskyttelse. 
De hvide linjer angiver profiler, der er benyttet til vurderingen af kystæn-
dringerne.
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Havneudvidelsen vil kunne medføre mindre ændringer af kystlinjen på 
stranden nord for havnen. Modelberegninger viser, at på kort sigt vil der 
ske en fremrykning på op til 10 m tættest ved havnen kombineret med 
en tilbagerykning på 5 m ca. 350 m nord for havnen. På længere sigt  vil 
kystlinjen blive fremrykket ca. 20 m tættest ved havnen, og gradvist af-
tagende over 600 m. 

Havneudvidelsen vil således ikke medføre væsentlig ændret kystdynamik 
inden for Sønderstrand-fredningen nord for havnen, og vurderes ikke at 
være i strid med fredningen. 

Naturbeskyttelse

Der er ikke beskyttede naturtyper inden for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet berører ikke bygge- og beskyttelseslinjer i medfør af 
naturbeskyttelsesloven, herunder strandbeskytteleslinjen.

De nærmeste Natura 2000-områder til Skagen Havn er ”Skagens Gren og 
Skagerrak” og ”Råbjerg Mile og Hulsig Hede”.

Det er vurderet, at etape 3 projektet hverken i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-områdets udpeg-
ningsgrundlag væsentligt.

Det er ligeledes vurderet, at de i planområdet og dettes omgivelser evt. 
forekommende bilag IV-arters yngle- og rastesteder ikke vil blive væsent-
ligt påvirket af havneudvidelsen.

Der henvises til VVM-redegørelsen og Miljørapporten.

Klima

 Frem til 2050 forventes en havvandsstigning på mellem 0,1 og 0,5 meter 
langs de danske kyster. Som udgangspunkt for et overblik over forventet 
stigning i havvandstanden langs kyststrækningerne i Frederikshavn Kom-
mune, er der valgt en vandstandsstigning på 0,5 meter. For Skagen Havn 
gælder jf. kommuneplanen, at det bør vurderes om kajanlæggene skal kli-
masikres.

Skagen Havn er udpeget som opmærksomhedszone jf. kommuneplanens 
risikokort. Opmærksomhedszonen er dannet ud fra en generaliseret høj-
dekurve på 1,75 meter over havet (m.o.h). Dette svarer til en højvands-
hændelse med høj vandstand, som statistisk set vil forekomme på et givet 
sted hver 50. år. Jf. kommuneplanens sammenfatning af konsekvenser af 
forventede højvandshændelser i Frederikshavn Kommune, oversvømmes 
Skagen Havn op til Vestre Standvej og Auktionsvej og Notkajen.

For at imødegå højvandshændelser fastlægger lokalplanenen en mindste 
sokkelkote på 2,7 m målt i DVR90 for hele lokalplanområdet. 

Varmeforsyning

Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge 
varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i 
form af naturgas. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overens-
stemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke op-
varmes med el.
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Elforsyning

Lokalplanområdet elforsynes af Nord Energi Net A/S.

Lokalplanen er ikke til hinder for at der kan etableres en 60/10 kV-stati-
on, yderligere 10 kV-stationer og at der fremføres 10 kV- og 60 kV-kabler. 

Vandforsyning

I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19 skal 
området tilsluttes Skagen Havn A/S distributionsnet, som forsynes fra Fre-
derikshavn Vand A/S via en hovedledning fra Skagen Vandværk til Vestre 
Strandvej.

Spildevand

Området er ikke omfattet af Frederikshavns Kommunes spildevandsplan, 
hvorfor det vil være en forudsætning, at der udarbejdes et tillæg til spil-
devandsplanen. Området grænser op til opland SK22, som er et privat se-
paratkloakeret havneareal. Spildevandet fra det private spildevandssy-
stem ledes til Vesthavnen pumpestation, som pumper spildevandet videre 
til Skagen renseanlæg. Regnvand fra det private regnvandssystem udledes 
til Kattegat via private udløbsledninger og udløb.

Der vil forbindelse med myndighedsbehandlingen i relation til afledning 
af regn- og overfladevand til Kattegat/havnen via regnbetingede udløb 
blive stillet krav om afledning gennem passende renseforanstaltning.

Det nye område vil blive udlagt som privat separatkloakeret, hermed me-
nes, at spildevand afledes i private ledninger via opland SK22 og SK20 til 
det offentlige kloaksystem, og regnvand udledes til Kattegat via private 
udløbsledninger og udløb. Drænvandfra omfangsdræn omkring bygninger 
må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes 
til det offentlige kloaksystem.

Havledningen fra Skagen Renseanlæg har sit udløb syd for den eksisteren-
de havn. Havledningen vil blive delvist tildækket af den planlagte Etape 
3 opfyldning. FF Skagen A/S leder også spildevand direkte ud i havet i det 
fremtidige opfyldningsområde. Det vil derfor være nødvendigt at flytte 
disse ledninger inden opfyldningen påbegyndes.

Renovation

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

Støjforhold 

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

Lokalisering af virksomheder

I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det 
på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af 
omgivelserne. 

Jordforurening

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

Frederikshavn Spildevand A/S gør 
opmærksom på, at det kan bli-
ve nødvendigt at etablere nye of-
fentlige kloaksystemer på private 
arealer. Kloakanlægene skal ting-
lyses på ejendommen med en de-
klaration om, at der inden for en 
nærmere fastsat afstand ikke må 
bebygges, foretages beplantning 
af træer og buske med dybtgåen-
de rødder eller anbringes langsgå-
ende hegn af permanent karak-
ter. Derudover skal Frederikshavn 
Spildevand A/S have adgang til at 
foretage de nødvendige tilsyns-, 
drifts- samt reparationsarbejder.



20

Lokalplan SKA.H.01.12.01 Lokalplanredegørelse

ISPS
Da området er et havneareal er den overordnede adgang til området re-
guleret af de til enhver tid gældende regler for maritim sikring og ISPS-
regelsættet.

Trafik
Trafikken ved Skagen Havn udgøres af vejtrafik og skibstrafik. Vejtrafikken 
varierer meget over året pga. turismen. Den væsentligste vejtrafik til og 
fra selve havneområdet antages at foregå via Vestre Strandvej og Holstvej 
med en årsdøgntrafik på 2500 begge steder. Der er i dag ikke adgang for 
modulvogntog helt frem til Skagen Havn. Frederikshavn Kommune vil dog 
sammen med Vejdirektoratet arbejde for, at modulvogntog fremover vil 
kunne køre fra rute 40 ad Hans Baghs Vej til rundkørsel ved Vestre Strand-
vej og herfra videre til Øst- eller Vesthavn. Skibstrafikken omfatter 6.000 
anløb af fiskefartøjer og 900 anløb af handelsskibe pr. år.

Etableringen af Etape 3 udvidelsen vil generere vejtrafik til og fra områ-
det. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere omfanget af 
trafik, idet trafikken i høj grad afhænger af hvilke typer virksomheder og 
virksomheds størrelser der etableres. Dette er ikke kendt på nuværende 
tidspunkt. Mulige virksomheder omfatter bl.a. haller til oplagring af fisk, 
haller til oplagring af fiskegrej, tankanlæg til opbevaring af fiskeolie, re-
derikontorer, olie- og containerterminal, anlæg til rensning af gastanke-
re og LNG anlæg. Virksomheder af denne type vurderes ikke at generere 
vejtrafik i større omfang. Mulige virksomheder, der kan generere trafik i 
et vist omfang omfatter fiskeindustri, pakkefaciliteter for fiskemel og fi-
skeolie samt lastning og losning af containere. Der er mulighed for at køre 
modulvogntog på de nye havnearealer.

Omfanget af den mertrafik, som udbygningen af Skagen Havn vil med-
føre, vurderes ikke at indebære et behov for særlige afværgetiltag. Sam-
menhængen mellem by og havn påvirkes kun marginalt og mertrafikken 
på det overordnede vejnet gennem Skagen by vurderes heller ikke at have 
et omfang, der vil nødvendiggøre særlige tiltag til forbedring af trafiksik-
kerheden eller trafikafviklingen.

Skibstrafikken forventes at vokse med 2-3% for fiskeri og 5-10% for han-
delsskibe efter udvidelsen af havnen, hvilket i trafikal sammenhæng an-
ses for en behersket stigning, der alt andet lige ikke forventes at få større 
konsekvenser.

Veje og parkering

Lokalplanområdet har mod nord kørende vejadgang til Coastervej i hav-
neområdet.

Der udlægges areal til nye veje jf. Bilag 2. En kajgade udlægges i en bred-
de af henholdsvis 20 m og 30 m. En sekundær adgangsvej udlægges i en 
bredde på 8 m og endelig udlægges en 3,5 m adgangsvej, der skaber for-
bindelse mellem adgangsvejen B-B og det ny vertikale molehoved/mole-
fyr. Der vil udlægges 2 m bred sti med offentlig adgang langs den sekun-
dære adgangsvej, der skaber forbindelse mellem Strandpromenaden og 
det nye vertikale molehoved. 

Etablering af kanaliseringsanlæg/nedlæggelse af vejadgang/nedklassifice-
ring af vej forudsætter godkendelse af vejmyndigheden.

Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kommu-

ISPS-koden handler om iværksæt-
telse af en række tiltag af hen-
syn til beskyttelse af den interna-
tionale skibstrafik. Koden, som er 
baseret på internationale aftaler 
og har sit udspring i FN’s interna-
tionale søfartsorganisation IMO, er 
vedtaget for at forebygge, at bl.a. 
havnefaciliteter kan anvendes i 
forbindelse med international ter-
rorisme.
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ne. Veje inden for lokalplanområdet udlægges som private fællesveje og 
administreres iht. Lov om private fællesveje.

Til den enkelte virksomhed skal der minimum anlægges 1 p-plads pr. 250 
m² virksomhed og min. 1 p-plads pr. 50 m² administration. Ved lager- og 
oplagsvirksomheder kan parkeringskravet reduceres.

Servitutter 

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

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

Aflysning af planer og servitutter

Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:

• Lokalplan SKA H.01.01.01, Udvidelse af Skagen Havn aflyses for det om-
råde, der er omfattet af nærværende lokalplan

• Lokalplan SKA.183-E, Egentligt erhverv på Skagen Østhavn aflyses for 
det område, der er omfattet af nærværende lokalplan

• Lokalplan SKA 74-E 28, Egentlig erhverv som overfladebehandling af 
fiskefartøjer m.m. aflyses i sin helhed

Tilladelser fra andre myndigheder

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for anlægsarbejder på sø-
territoriet, herunder moleprojektet.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 fastsættes herved føl-
gende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

1.1 mulighed for udvidelse af Skagen Havn i form af kaj- og landareal,

1.2  at lokalplanens arealafgrænsning er i overensstemmelse med pro-
jekt for moler/stenkastning,

1.3  vejadgang til området ved tilslutning til Coasterkaj.

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter dele 
af matr.nr. 573cv og 573cx begge ejerlav Skagen Bygrunde, og dele 
af søterritoriet samt alle parceller, der efter den xx.xx.2018 ud-
stykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2  Zoneforhold
  De i dag landfaste arealer er byzone og fastholdes i byzone. De de-

le af lokalplanområdet,der opfyldes, overgår til byzone i takt med 
at opfyldningen finder sted.

3. Arealanvendelse

3.1  Lokalplanområdet skal anvendes til havneformål. I området kan 
der etableres virksomheder inden for maritim service, skibstra-
fik, industri-, værksteds-, lager-,  transport-, handels- og op-
lagsvirksomheder o.l. med driftsmæssig tilknytning til havnen.

3.2 Inden for området må kun etableres virksomheder i virksomheds 
 -klasse 4-7, jf. Bilag 4.

3.3  Inden for området kan der tillige opføres bygninger til lokalplan-
områdets forsyning såsom transformatorbygninger / stationer, 
pumpehuse osv.

3.4   Der må ikke etableres boliger i lokalplanområdet.

4. Udstykning

4.1  Indenfor lokalplanområdet kan ejendomme udstykkes som sok- 
 kelgrunde.

5. Bebyggelsens placering og omfang

Med mulighed for udstykning til 
sokkelgrunde tilsidesættes samti-
dig Bygningsreglementets krav om 
højde og afstand til skel.
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5.1 Bebyggelsesprocent
 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110 for den enkelte ejen-

dom.

5.2 Bygningshøjde 
  Bygningshøjden må ikke overstige 18 meter over færdigt terræn.

 Enkelte bygningsdele, herunder losseanlæg, skorstene, master og 
lignende kan tillades i en større højde, hvis særlige hensyn til 
virksomhedens drift nødvendiggør det. 

 Der kan inden for området etableres kraner med maksimal højde 
på 40 meter over færdigt terræn. Kranerne kan under lastning og 
losning antage en større højde, men skal i stilstand være sænket 
til en højde på 40 meter eller mindre.

5.3 Bebyggelse må ikke placeres nærmere brugsgrænse eller skel   
 mod anden virksomhed, mod vej eller anden ejendom end 5,0  
 meter., jf. dog § 4.1.

5.4 Sokkelkote
  Der fastlægges en mindste sokkelkote på 2,7 m målt i DVR90 for 

hele lokalplanområdet. 

6. Bebyggelsens udseende 

6.1  Facader, herunder siloer, tankanlæg mv.
  Facader skal fremtræde som blank mur i tegl, pudsede eller vand-

skurede overflader, træ, eternit, metal, beton eller glas. 

  Facader skal fremstå i hvid/hvide nuancer, grå, sort, jordfarver og 
eller materialets naturlige farve. 

  Facader på mindre sekundære bygninger og mindre bygningsdele 
kan udføres i andre materialer.

6.2  Døre, vinduer og glaspartier
  Døre, vinduer og glaspartier skal udføres i metal, træ, aluminium 

eller plast.

  Døre og vinduesrammer skal fremstå i hvid/hvide nuancer, grå, 
sort, jordfarver eller materialets naturlige farve.

6.3  Tage 
  Tag på ny bebyggelse skal udformes som fladt tag, tag med en 

énsidig hældning eller saddeltag. Tanke og siloer må udføres med 
konisk tag med taghældning i op til 45 grader.

  Til tagbeklædning må kun anvendes tagpap med eller uden liste-
dækning, metal (ikke reflekterende) eller grønt tag (mos, sedum 
o.l.). 

  Mindre sekundære bygninger, mindre tagpartier eller tag på en-
kelte mindre bygningsdele f.eks. indgangspartier o.l. må udfor-
mes i anden tagform og kan dækkes med andre ikke reflekteren-
de materialer, f.eks. glas, zink, aluminium eller kobber. 

Bemærkning til 6.1:
Mindre sekundære bygninger er 
bygninger op til 50 m2.

Bemærkning til § 6:
Dele af lokalplanområdet lig-
ger i nærheden af eksisterende 
risikovirksomheder. Dette inde-
bærer at der i forbindelse med 
opførelse af konkret byggeri i 
området indenfor risikovirk-
somhedernes maksimale kon-
sekvensafstand vil kunne blive 
stillet krav til bygningernes tek-
niske udformning og indretning 
for at sikre de ansatte mod ska-
der ved en evt ulykke.
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6.4 Solfangere/solceller
  Der kan opsættes solfangere/solceller i tagfladen eller på taget,     

såfremt de integreres som en naturlig del af bygningens arkitek-
tur. Placeringen skal ske under hensyntagen til nabobebyggelsen 
f.eks. i forhold til blændingsgener.

6.5  Skilte/pyloner
 Der må kun opsættes 1 pylon pr. virksomhed og 1 skilt pr. facade  
 eller gavl. Maks. størrelse flade pr. skilt/pylon er 4 m2. Skilte må  
 ikke anbringes højere end 8 m over færdigt terræn. Pyloner må  
 ikke være højere end 8 m  over færdigt terræn. 

 Skilte/pyloner, skal placeres således at oversigtsforhold i    
 forbindelse med færdselsarealer ikke forringes. 

6.6 Belysning af skilte og pyloner
  Belysning skal opsættes på facaden i direkte forbindelse med det 

enkelte skilt og som en ikke blændende lyskilde.

  Pyloner kan oplyses indirekte - det vil sige indefra - eller belyses 
af spot opsat på pylonen som en ikke blændende lyskilde.

7. Ubebyggede arealer

7.1  Inden for lokalplanområdet kan der ske opfyldning og etableres 
moler og stenkastning i princippet som vist på Bilag 2.

7.2  Generelt
  Ubebyggede arealer må kun anvendes til gårdsplads eller parke-

ring og skal ved befæstelse gives et ordentligt udseende og vedli-
geholdes.

7.3 Opholdsarealer
  Der skal indrettes udendørs opholdsarealer for den enkelte virk-

somhed. Størrelsen af arealet skal være mindst 10 % af etageare-
alet. Ved lager- og oplagsvirksomheder o.l. kan opholdsarealet 
efter en konkret vurdering reduceres, såfremt der er få ansatte 
sammenlignet med bygningernes størrelse.

7.4 Belysning
 Langs kajgaden A-A kan der opsættes max 20 m høje belysnings-

master. Langs adgangsvej B-B kan der opsættes max 10 m høje 
belysningsmaster.

7.5  Renovation
  Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sor-

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

7.6  Udendørs oplag 
 Oplag må ikke finde sted nærmere end skel eller brugsgrænse mod 

anden ejendom/virksomhed end 5 meter. Udendørs oplag skal 
skjules bag ved tæt hegn eller beplantning.

Lokalplan SKA.H.01.01.01 Lokalplanbestemmelser
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8. Veje, stier og parkering 

8.1  Vejadgang
  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske ved tilslutning til Coa-

sterkaj, som vist i princippet på Bilag 2. 

8.2   Vejudlæg
  Der skal udlægges areal til følgende veje, placeret i princippet som 

vist på Bilag 2:

 - kajgade A-A i en bredde af 20 m, udført med kajkant

 - kajgade B-B i en bredde af 30 m, udført med kajkant

 - adgangsvej c-c i en bredde af 8 m,

 - adgangsvej d-d i en bredde af 3,5 m. 

 Strækning B-B kan alternativt udføres med stensætning i stedet 
for kajkant, hvorved ovennævnte vejudlæg kan erstattes af et ve-
judlæg på 8 m i principielt samme beliggenhed.

 Kajgaden skal etableres i ca. kote + 2,5 m. Niveauforskellen i for-  
 hold til Coasterkaj, som er beliggende i ca. kote + 1,5 m, skal ud- 
 lignes over en ca. 20 m lang strækning med 50 promilles fald. 

8.3 Sti
  Der udlægges 2 m bred sti langs dele af vej c-c, som vist på kort-

bilag 2. 

8.4 Parkering, placering
  Parkering skal tilvejbringes inden for det enkelte lejemål/ejen-

dom. Der kan dog etableres en samlet parkering for del af bebyg-
gelsen i området.

8.5 Parkeringskrav  
 Der skal som minimum anlægges 1 p-plads pr. 250 m² virksom-  
 hed og min. 1 p-plads pr. 50 m² administration. Ved lager- og   
 oplagsvirksomheder kan parkeringskravet reduceres.

9. Tekniske anlæg

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

der terræn.

9.2  Elforsyning
  Der kan til elforsyning af området opføres en 60/10kV-station og 

yderligere 10kV-stationer. Der kan fremføres såvel 10kV- og 60kV-
kabler. Opførelse af stationer skal aftales med Skagen Havn.

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

Bemærkning til 8.1:
Med ”i princippet” menes, at ve-
jen godt kan flyttes nogle meter 
i forbindelse med fastlæggelsen 
af den endelige vejstruktur.

Bemærkning til 8.2:
Veje inden for lokalplanområdet 
skal udlægges som private  
fællesveje og administreres iht. 
Lov om private fællesveje.

Det skal sikres at Kajgaden 
A-A og adgangsvejen B-B 
udformes så de kan håndtere 
modulvogntog.
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fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 
6 om bebyggelsens udseende.

9.4  Varme
  Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af 

naturgas. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overens-
stemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. 

 Bebyggelse kan alternativt opføres som lavenergibebyggelse.

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

10. Grundejerforening 

 Ingen bestemmelser.

11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

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

det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Skagen Havn.

11.2  Parkering
  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering 

som anført under lokalplanens punkt 8.4.

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

kollektiv varmeforsyning i henhold til varmeplanen, jf. punkt 9.4. 

13. Lokalplan og byplanvedtægt 

13.1   Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lo-
kalplan SKA.01.12.01 - Udvidelse af Skagen Havn, etape 3 ophæves:

• Lokalplan SKA.H.01.01.01, Udvidelse af Skagen Havn - for det 
område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

• Lokalplan SKA.183-E, Egentligt erhverv på Skagen Østhavn - 
for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

• Lokalplan nr. SKA.74-E 28, Egentlig erhverv som overfladebe-
handling af fiskefartøjer m.m. - aflyses i sin helhed.

14. Tilladelser fra andre myndigheder

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

 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til anlægsarbejder på søterritoriet.

Bemærkning til 9.4:
Det er tidspunktet for ansøgning 
om byggetilladelse, der afgør 
hvilke krav der stilles, for at et 
byggeri kan karakteriseres som 
lavenergibyggeri, jf. Planlovens 
§§ 19 og 21a.

Bemærkning til 9.5:
Regn- og spildevandssystemet i 
lokalplanområdet er ejet af Ska-
gen Havn. 
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15. Servitutter 

 Der ophæves ingen servitutter.

16. Lokalplanens retsvirkninger

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

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

16.3   I lokalplanens § 9.4 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme-
forsyning. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse 
har byrådet efter planlovens § 19, stk. 4 pligt til at dispensere fra 
dette krav og efter § 20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden 
naboorientering.
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Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den 21. marts 2018 i henhold 
til planlovens § 24.

På byrådets vegne

Birgit Stenbak Hansen   Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Byrådet har den xx.xxxxx 2018 vedtaget lokalplanen endeligt i henhold 
til planlovens § 27.

På byrådets vegne

Birgit Stenbak Hansen   Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

Vedtagelsespåtegning
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Lokalplan SKA.H.01.12.01

Udvidelse af Skagen Havn, etape 3

Bilag 1

Lokalplanområdets afgrænsning
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Lokalplan SKA.H.01.12.01

Udvidelse af Skagen Havn, etape 3

Signatur

Bilag 2
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Lokalplanområdets anvendelse

Områdegrænse

A-A/B-B Kajgade, 20/30 m bred, princip jf. § 8.2

Vejadgang

d-d Adgangsvej 3,5 m , princip jf.§ 8.2

Sti 2 m, jf. § 8.3

C-C Adgangsvej  8 m og fortov 2 m, princip jf § 8.2

Areal til ny mole, princip

Eksisterende mole, der fjernes
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Bilag 3

Visualiseringer

Oversigtskort

Lokalplan SKA.H.01.12.01

Udvidelse af Skagen Havn, etape 3

Visualiseringer (fotomatches) fra forskellige standpunkter omkring 
lokalplanområdet udført som volumenstudier af de bebyggelser, der 
kan etableres ifølge lokalplanen. Lokalplanen giver mulighed for at 
opføre bebyggelse i en højde på op til 18 meter. Bygningerne er fik-
tive og vist med varierende højder i henholdsvis 10 (grøn), 15 (blå) og 
18 (rød) m på en fremtidig kote på 2,5 m. Ligeledes er der vist en kran 
i op til 40 m. Da det er volumenstudier er der ikke tale om gengivelse 
af bebyggelsernes detaljerede udformning, materialer osv. på pro-
jektniveau.

Visualiseringerne fremgår af de næste sider. Visualiseringerne er ud-
arbejdet af COWI A/S.
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Standpunkt 1, Visualisering - set fra Pier 10.

Standpunkt 1, Nuværende forhold - set fra Pier 10, ca. 500 m syd  for etape 3.
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Standpunkt 2, Visualisering - set fra Fiskehuskajen (Gl. Pier). 
Volumenstudierne omfatter en kran, som her ses under den røde pil.

Standpunkt 2, Nuværende forhold - set fra Fiskehuskajen (Gl. Pier), ca. 550 m vest for Etape 3.
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Standpunkt 3, Visualisering - set fra Notkajen.

Standpunkt 3, Nuværende forhold - set fra Notkajen, ca. 450 m nordvest for havnen.
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Standpunkt 4, Visualisering - set fra Østre Strandvej. 
Et bygningsvolumen ses under den røde pil.

Standpunkt 4, Nuværende forhold - set fra Østre Strandvej, ca. 550 m nordvest for havnen.
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Standpunkt 5, Visualisering - set fra Sønderstrand.

Standpunkt 5, Nuværende forhold - set fra Sønderstrand, ca. 550 m nord for havnen.
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Bilag 4

Beskrivelse af virksomhedsklassificering m.v.
Inddeling af kommunens erhvervsområder

Virksomhedsklasser

Bogen kan bestilles i papirudgave eller ses som pdf-udgave på Miljøministeriets netboghandel.

Klasse 1 

A

Klasse 2 

A

Klasse 3 

A

Klasse 4 

A

Klasse 5 

A

Klasse 6 

A

Klasse 7 

A
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Beskyttelsesafstande

Beskyttelsesafstande 
Klasse Anbefalet minimumsafstand

Op- og nedklassificering 
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Kommuneplantillæg 15.27

Tillæg nr. 15.27
til kommuneplan 2015

1. Indledning
Frederikshavn Kommune har gennemført et omfattende planlægnings- 
arbejde i forbindelse med udvidelse af Skagen Havn. Udvidelsen er udført 
etapevis og blev påbegyndt i 2007 (etape 1) og videreført i 2015 (etape 2). 
På grund af fortsat stor efterspørgsel ønskes en 3. etape muliggjort, således 
at kaj- og landarealer kan udvides. 

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Miljøvurde-
ringsloven. Da havneområdet kan anløbes af fartøjer på over 1350 tons, er 
der efter lovens § 15 og bilag 1, punkt 8a pligt til at udarbejde en Vurdering 
af Virkningerne på Miljøet i en VVM-redegørelse. Da projektet blev anmeldt 
i marts 2016 var det omfattet af § 2 i Bekendtgørelse nr. 579 af 29/05/2013 
om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterrito-
riet. 

Miljøvurderingen er udarbejdet i sammenhæng med VVM-redegørelse for 
projektet, se neden for.

Kommuneplantillægget er vedtaget som planforslag af Frederikshavn Byråd 
og fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 05. april 2018 til den 31. 
maj 2018. I denne periode var det muligt for alle interesserede at komme 
med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

1.1 VVM-redegørelse og Miljøvurdering af plangrundlaget

VVM (Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet) 

Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkninger på miljøet (VVM) af et 
konkret projekt. 

Projektet er omfattet af Bekendtgørelse nr. 579 af 29/05/2013 om miljømæs-
sig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM). 

Ifølge bekendtgørelsen skal der udarbejdes en VVM-redegørelse inden der 
kan gives tilladelse til projektet idet projektet er omfattet af bekendtgørel-
sens § 2 pkt. 1 ”Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er 
forbundet med havne-anlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), 
der kan anløbes af fartøjer på over 1.350 tons”. 

Der er som en del af VVM- redegørelsen gennemført en Natura 2000 væ-
sentlighedsvurdering jf. BEK nr. 926 af 27/06/2016 for at vurdere om de nær-
mest liggende Natura 2000-områder vil blive påvirket væsentligt af havne-
udvidelsen. Det drejer sig om Natura 2000 områderne nr. 1 ”Skagens Gren 
og Skagerrak”, og nr. 2 ” Råbjerg Mile og Hulsig Hede”.
 
Natura 2000-væsentlighedsvurderingen omfatter de arter og naturtyper 
der indgår i udpegningsgrundlaget i det berørte område, dvs. de beskyttel-
sesinteresser, der er knyttet til Natura 2000-området. Det er vurderet, om 
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil på-
virke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt.
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Da der er stor grad af overlap i kravene til en VVM-redegørelse for sel-
ve havneudvidelsen og miljøvurdering af forslagene til kommuneplan-
tillæg og lokalplan for udvidelsen, har Frederikshavn Kommune og Tra-
fik-, Bygge- og Boligstyrelsen besluttet at gennemføre de administrati-
ve processer parallelt og udarbejde en fælles rapport, der opfylder både 
kravene til en VVM redegørelse og til en miljørapport. Desuden er Natura 
2000- væsentlighedsvurderingen indarbejdet i rapporten.

Det er ligeledes vurderet, at de i planområdet og dettes omgivelser evt. 
forekommende bilag IV-arters yngle- og rastesteder ikke vil blive væ-
sentligt påvirket af havneudvidelsen. Der henvises til VVM-redegørelsen 
og Miljørapporten.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-
jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslagene (lo-
kalplan SKA.H.01.12.01 og kommuneplantillæg 15.27 er omfattet af lovens 
krav om miljøvurdering, da de giver mulighed for anlægsprojekter, der 
kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Luftfoto af Skagen Havn. Projektområdet for havneudvidelse etape 3 er vist i rødt.

Sydmole forlænges

Havnekontor

NORD

Ny kaj med bagareal

Nordmole forlænges

Havnebassin 
uddybes

Krydstogtskaj

Østbassin 2

Østbassin 1

Ydre bassin

Mellembassin

Vestre
Bassin

Ydre
forhavnsbassin

Hele Nordlige 
Ydermole 
fjernes

Uddybes

Nyt vertikalt molehoved
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1.2 Projektområdet
Projektområdet for VVM’en afgrænses som vist på forsiden.

1.3 Foroffentlighed
Første offentlighedsfase, debatfasen, fandt sted i perioden fra den 15. til 
den 29. juni 2016. Her fik alle borgere, foreninger, interesseorganisationer 
og andre myndigheder mulighed for at komme med forslag og ideer til ind-
holdet i miljørapporten. De indkomne forslag og ideer er indarbejdet i mil-
jørapporten i det omfang, de er vurderet relevante for miljøvurderingen.

Relevante myndigheder, hvis områder kan blive berørt af projektet, er hørt 
direkte som led i fastlæggelsen af, hvor omfattende og detaljerede oplys-
ninger der skal indgå i miljøvurderingen af forslaget til kommuneplantil-
læg (scoping).

2. Kommuneplantillæg
2.1 Baggrund
Skagen Havn er i stadig udvikling, og er veletableret inden for fiskeri, ma-
ritim service, gods, krydstogt og bunkring (modtagelse af brændstof).

Tidligere havneudvidelser fra 2007 (etape 1) og 2015 (etape 2), er realiseret, 
og de opfyldte landarealer er fuldt udnyttet. På grund af fortsat stor ef-
terspørgsel fra eksisterende virksomheder på havnen, men også eksterne 
virksomheder, er der behov for at udvide kaj- og landarealer med etape 
3 i den østlige del af havnen. Formålet med planlægningen er således at 
imødekomme konkrete tilkendegivelser om behov, som ikke kan opfyldes 
i den nuværende havn.

2.2 Projektet
Overordnet indebærer projektet, at ca. 19 ha søterritorium opfyldes og 
overgår til nye havne- og industriarealer. Der anlægges ca. 950 løbende 
meter kaj forsynet med en 20 og en 30 meter bred kajgade samt en 8 me-
ter bred adgangsvej. 

Havneudvidelsen omfatter uddybning til 10 meter vanddybde ved de nye 
kajanlæg i Østhavnen og 13 m ved det nye kajanlæg i Ydre bassin, mens 
havne- og svajebassin, der blev etableret i etape 2, uddybes til henholdsvis 
13 og 14 meter vanddybde. Indsejlingen uden for havnen uddybes til 16 me-
ter. Den eksisterende nordlige ydermole fjernes, mens Nordmolen og Syd-
molen, udført i etape 2-udvidelsen, forlænges. På den forlængede Nord-
mole etableres et nyt vertikalt molehoved, der svarer til det eksisterende 
på Sydmolen. Indsejlingen bliver reduceret fra 265 meter til 200 meter. 

Kajanlæg og moler skal etableres i henhold til projektgodkendelse af Tra-
fik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Stenkastninger og forlængelse af molerne 
vil i videst muligt omfang blive etableret ved genanvendelse af stenmate-
rialer fra den eksisterende ydermole der fjernes, og suppleres med sten fra 
bl.a. stenbrud i Sverige og/eller Norge.

Den eksisterende indsejlingsbredde reduceres fra 265 meter til 200 meter. 
I det ydre bassin vil der være et cirkelformet svajeareal med en diameter 
på 380 meter.

Det påtænkte kaj- og bagareal skal kunne anvendes til flere formål. Plan-
lægningen muliggør derfor at kajanlægget kan forberedes til nyttelaster 
svarende til tidligere etableret kajanlæg etape 2 (Krydstogtskaj) og for 
modtagelse container-, gods-, tank- og fiskefartøjer på op til 200 m læng-
de og dybgange på op imod 9 meter i Østhavnen og 12 m i Ydre bassin. 

Der blev i perioden fra den 
15. til den 29. juni 2016 af-
holdt foroffentlighedsfase 
for planlægningen af eta-
pe 3 for udvidelse af Skagen 
Havn.

Miljøudvalget traf den 4. ok-
tober 2016 beslutning om, at 
der skulle arbejdes videre 
med projektet og at de ind-
komne bemærkninger fra 
foroffentlighedsfasen skulle 
indgå i det videre arbejde.
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2.3 Retningslinjer
Kommuneplan 2015 for Frederikshavn Kommune indeholder en retnings-
linje for regionale erhvervshavne. Retningslinje 9.1 fastlægger at havnene 
i Frederikshavn og Skagen udpeges som havne med regional betydning, 
og at disse havne skal sikres nødvendige udviklingsmuligheder.
 
Den ønskede udvidelse af Skagen Havn er således i overensstemmelse 
med retningslinjen. 

2.4 Rammer for lokalplanlægning
For at bringe lokalplan SKA.H.01.12.01 i overensstemmelse med gældende 
kommuneplanrammer, foretages der ændringer i kommuneplanens ram-
mer med nærværende tillæg nr. 15.27 til kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget medfører arealmæssige udvidelser og justeringer 
af rammeområderne SKA.H.01.02, og SKA.H.01.09.09, og muliggør, at en 
del af søterritoriet kan opfyldes og indrettes til erhvervsområde, samt nye 
mole- og havneanlæg. 

2.5 Bestemmelser 
Rammeområdernes bestemmelser ændres ikke.

På kortene nedenunder vises eksisterende og fremtidige rammeområde-
afgrænsninger.

2.6 Risikovirksomhed
Der er tre risikovirksomheder på Skagen Havn. Heraf omfatter konse-
kvensområdet omkring Claus Sørensen A/S dele af det nye baglandsareal. 
Da planen ikke muliggør nye boliger eller institutioner mv vurderes der 
ikke at være en større risiko ved arealanvendelsen. Ved konkret indret-
ning af nye virksomheder bør der tages kontakt til politi, beredskab, ar-
bejdstilsynet og Frederikshavn Kommune med henblik på at vurdere den 
specifikke risiko ved uheld.

For at sikre kajanlægget den efterspurgte kapacitet muliggør planlægnin-
gen etablering af kraner med højde på op til 40 meter. 

SKA.H.
01.09

SKA.H.
01.10

SKA.F.
02.04

SKA.H.
01.07

SKA.H.
01.02

SKA.H.
01.04

SKA.H. 01.04

SKA.H.
01.05

SKA.H.
01.06

.573
a

SKA.H.
01.09

SKA.H.
01.10

SKA.F.
02.04

SKA.H.
01.07

SKA.H.
01.02

SKA.H.
01.04

SKA.H. 01.04

SKA.H.
01.05

SKA.H.
01.06

.

Gældende rammeområder for Skagen Havn. 
Rammeområder der ændres er vist i blåt.

Fremtidige rammeområder for Skagen Havn. 
Ændrede rammeområder er vist i rødt.

NORD NORD
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Rammeomr. nr. SKA.H.01.02 SKA.H.01.09

Områdenavn Olieterminal på Skagen Havn Notkajen

Overordnet anvendelse Erhvervsområde Erhvervsområde

Anvendelse Der må etableres virksomhed 
svarende til virksomhedsklasse 
4-7. Industri- og større værk-
stedsvirksomhed, transport- og 
speditionsvirksomhed med til-
knytning til havnen samt admi-
nistratio i tilknytning hertil og 
moler.
Der kan desuden etableres en 
oliterminal med en samlet ka-
pacitet på maks. 60.000 m3 in-
den for området.

Virksomheder i klasse 4-7.
Industri- og større værksteds-
virksomhed, handels- og lager 
virksomhed, transport- og spe-
ditionsvirksomhed med tilknyt-
ning til havnen, samt admini-
stration i tilknytning hertil. Der 
må etableres moler.

Nuværende zone status Byzone By- og landzone

Fremtidig zonestatus Byzone By- og landzone

Bebyggelsesprocent Maks. 110 % Maks. 110 %

Etageantal og bygningshøjde Maks. 2 etager. Maks 18,0 m. 
Enkeltebygningsdele kan tilla-
des i en større højde, hvis sær-
lige hensyn til virksomhedens 
drift nødvendiggør det og den 
samlede løsning tilgodeser de 
æstetiske krav, Byrådet ønsker 
at fremme.

Maks. 2 etager. Maks. 15.0 m.
Byrådet kan tillade, at en byg-
ning eller dele af en bygning, 
krankonstruktioner mv. opføres 
i større højde, hvis særlige hen-
syn til virksomhedens drift nød-
vendiggør det. Der kan i områ-
det søværts Nordkajen, opføres 
tørdok med bygningshøjde på 
maks. 35.0 m.

Bevaringsværdige bygninger Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser

Bygningsforhold i øvrigt Afstand til skel min. 5.0 m. Det-
te gælder både for bygninger og 
oplag mv.

Afstand til skel min. 5.0 m. Det-
te gælder både for bygninger, 
oplag, lastbilparkering mv. Stør-
re masteanlæg skal søges mini-
meret og samordnet med andre.

Grundstørrelser Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser

Opholdsarealer / ubebyggede are-
aler

Der skal etableres opholdsare-
aler svarende til min. 10 % af 
etagearealet. Ved lagerarealer 
og oplagsvirksomheder kan op-
holdsarealet reduceres. Uden-
dørs oplag skal skjules bag ved 
tæt hegn eller beplantning.

Der skal etableres opholdsare-
aler svarende til min. 10 % af 
etagearealet. Udendørs oplag 
skal skjules bag ved tæt hegn 
eller beplantning.

Parkering Ingen bestemmelser Se de generelle rammebestem-
melser.

Andre forhold Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser
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Vedtagelsespåtegning 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.27 vedtaget endeligt af Frederiks-
havn Byråd, den xx 2018.

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

Byrådet har den xx.xxxxx 2018 vedtaget lokalplanen endeligt i henhold 
til planlovens § 27.

På byrådets vegne

Birgit Stenbak Hansen   Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Takstblad for år 2019 

Alle priser er eksklusiv moms   
   

Renovation:   

Frederikshavn Kommune’s afregningspris overfor 

Frederikshavn Affald A/S 

 

Priserne er inkl. håndtering af affald. 2018 Budget 2019 

   
Renovation, helårsboliger    
(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald) 

   
Tømning hver 14. dag:   
240 liter minicontainer  700,00 

400 liter minicontainer  900,00 

660 liter minicontainer  1.060,00 

Tømning hver uge:   
240 liter minicontainer  1.480,00 

400 liter minicontainer  2.400,00 

660 liter minicontainer  2.660,00 

   
Renovation, sommerhuse   
(26 tømninger fordelt over sæsonen)   

   
110 liter sæk 500,00 510,00 

140 liter minicontainer 640,00 730,00 

240 liter minicontainer 880,00 880,00 

400 liter minicontainer 1.120,00 1.360,00 

660 liter minicontainer 1.380,00 1.440,00 

770 liter minicontainer 1.580,00 1.580,00 

   
Renovation, øvrige ejendomme, institutioner og virksomheder  
(ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald) 

Tømning hver uge   
140 liter minicontainer 1.100,00 1.280,00 

240 liter minicontainer 1.620,00 1.500,00 

400 liter minicontainer 2.060,00 2.540,00 

660 liter minicontainer 2.570,00 2.700,00 

770 liter minicontainer 2.970,00 2.970,00 

Tømning hver 14. dag   
140 liter minicontainer 640,00 730,00 

240 liter minicontainer 880,00 880,00 

400 liter minicontainer 1.120,00 1.360,00 

660 liter minicontainer 1.380,00 1.440,00 

770 liter minicontainer 1.580,00 1.580,00 



Ekstratømninger: 2018 Budget 2019 

   

Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning) 24,00 24,00 

140 liter minicontainer 56,40 60,00 

240 liter minicontainer 56,40 60,00 

400 liter minicontainer 70,00 70,00 

660 liter minicontainer 82,00 82,00 

770 liter minicontainer 92,40 92,00 

   

   
Nedgravede containere (pris pr. tømning)   
5 m3  520,00 525,00 

3 m3  450,00 

1,3 m3  380,00 

   
Andre renovationsydelser   
Abonnement, storcontainer pr. md.  210,00 210,00 

Tømnings hejseladscontainer 480,00 480,00 

Tømning vippecontainer 250,00 250,00 

Gebyr for ændring renovation 100,00 100,00 

   

   
Miljøanlæg Ravnshøj: (priser pr. ton eksklusiv moms)  

   
Deponeringsområde   

   
Ikke brændbart alm. deponeringsaffald   
(affald til celle for blandet affald)   
 - sorteret (indeholder kun fraktioner som findes på 

anlægges positivliste) 425,00 425,00 

- usorteret (indeholder fraktioner der skal frasorteres 

inden deponering) 1.025,00 1.025,00 

   
Eternitaffald 425,00 425,00 

(affald til celle for mineralsk affald)   

   
 
 

Affaldsafgift til staten 475,00 475,00 

   
Olieforurenet jord:   
til specialdepot 425,00 425,00 

til behandlingsplads 475,00 475,00 

   
   



Miljøanlæg Ravnshøj: (priser pr. ton eksklusiv moms) 2018 Budget 2019 

   

Genbrugsområde:   
Blandet beton og tegl til nedknusning 70,00 70,00 

Rent beton og sten til nedknusning 60,00 60,00 

Murbrokker/Tegl til nedknusning 60,00 60,00 

Asfalt til nedknusning 60,00 60,00 

Bygningsaffald til sortering  165,00 165,00 

(bygningsaffald indeholde en mindre mængde ikke forurenet jord)  
Haveaffald 150,00 150,00 

Grene- og rødder i rene hele læs  0,00 150,00 

Husdyrgødning til kompost 150,00 150,00 

Vandløbsgrøde 150,00 150,00 

   
Salg af genbrugsmaterialer   

   
Nedknust beton og sten 50,00 50,00 

Nedknust murbrokker og tegl 525,00 25,00 

Kompostjord, finsorteret 80,00 80,00 

Kompostjord, grovsorteret  0,00 0,00 

   

   
Forbrændingsaffald (priser pr. ton eksklusiv moms)   
Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk eller Omlasteanlæg Buttervej, Skagen 

   

Dagrenovation 520,00 520,00 

Øvrigt brændbart affald under 1 meter 480,00 490,00 

Brændbart affald til neddeling 730,00 740,00 

(Sorteret brændbart storaffald over 1 m)   

   

   
Erhvervsmæssig brug af genbrugsplader   

   
"Grønt" kort kun til genanvendeligt affald 950,00 950,00 

"Gult" kort - alle affaldstyper op til ca. 4 ton pr. år 2.350,00 2.350,00 

"Rødt" kort - alle affaldstyper op til 10 ton pr. år. 4.700,00 4.700,00 

   
Vejning af køretøjer til syn 110,00 110,00 
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MV-forslag til budget for 2019 
 
 
Generelt  
Budgetforslaget er udarbejdet med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter i 2019.  
 
 
 
 
Farligt affald  
Erhvervsgrundtaksten og grundtaksten for borgere sænkes med 10% i forhold til budget 2018. 
Fordelingsnøglen for fordeling af erhvervsgrundtakster på interessentkommuner er antallet af 
virksomheder fra det centrale virksomhedsregister, CVR.  
Grundtaksten for private fordeles som tidligere i forhold til antal indbyggere. 
 
Der er regnet med stort set samme mængde af olieaffald og en mindre mængde af kemikalieaffald i 
forhold til de faktiske tal for 2017. 
 
Klinisk risikoaffald  
Prisen for transport/ behandling af 449 L kasser med klinisk risiko affald stiger med knap 8% fr 167 kr. 
til 180 kr. pr. kasse.  
 
Olie- og benzinudskillere  
Der er budgetteret med samme pris på 860 kr. i forhold til budget 2018. 
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Mængdeforudsætninger for budget 2019 
 

 Regnskab 2017 
Ton 

Budget 2018 
Ton 

Budget 2019 
Ton 

Farligt affald    

Olieaffald 8427 8500 8500 

Kemikalieaffald 3394 2500 3000 

    
Klinisk risikoaffald    

Klinisk risikoaffald 464 330 500 

    
Olie- og benzinudskillere    

OBU antal tømninger 581 560 590 

 
 

 

 

Takster budget 2019 
(ekskl. moms) 

 
 Regnskab 2017 

Kr. 
Budget 2018 

Kr. 
Budget 2019 

Kr. 
Farligt affald 
Brugerbetaling 

   

Erhvervsgrundtaksten 
Pr. aktive CVR 

23,40 21,00 18,90 

Indbyggergrundtakster 
(er indregnet i behandlingsindtægt) 

1,39 1,24 1,12 

    
Behandlingspriser    

Eksempler, (kr./kg)    

Spildolie, uemballeret (40-65% olie) 0,45 0,45 0,55 

Malingrester i emballage 5,00 5,00 5,00 

Oliefiltre 2,70 2,75 2,75 

Deklarationsgebyr 59 59 59 

    
Klinisk risikoaffald 
Abonnement 

   

110 L sæk pr. år uge afhent. 4.324 4.324 4.450 

110 L sæk pr. år 14 dage afhent. 2.162,50 2.162,50 2.225 

449 L kasser pr. stk. 167 167 180 

    
Vævsaffald    

120 L fad (vævsaffald) 715 715 735 

120 L fad (formalin) 895 895 920 
    
Olie- og benzinudskillere    

OBU bundtømning 845 860 860 
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Farligt affald 
 

Omsætning 1.000 kr. 2015 2016 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Udenlandsk affald 918 0 0 0 0 

Øvrige 9.601 11.239 12.255 11.345 11.980 

Erhvervsgrundgebyr 500 375 355 320 270 

Farligt affald i alt 11.019 11.614 12.610 11.665 12.250 
 

 
 
Total  2015 2016 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Omsætning 1.000 kr. 11.019 11.614 12.610 11.665 12.250 
Omkostninger 1.000 kr. 10.762 10.414 10.752 10.900 11.350 
Behandlet mængde ton 11.231 10.677 11.821 11.000 11.500 
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Grundgebyr   
 
Til dækning af MV I/S’s basisomkostninger i forhold til at kunne levere indsamling og behandling 

opkræves en grundtakst for privat affald og erhvervsaffald. 

 

Erhvervsaffaldets andel af grundomkostninger   270.000 kr. 

Privataffaldets andel af grundomkostninger   185.000 kr. 

 

Erhvervsbetaling, 14.203 virksomheder á 18,90 kr.    kr.270.000 

 

Erhvervsgrundtaksen opkræves hos interessentkommunerne efter følgende fordeling: 

 

Antallet af virksomheder i det centrale virksomhedsregister fra den 04.01.2018. 

 

Brønderslev Erhvervsbetaling, 3.057 virksomheder   58.000 kr. 

 

Frederikshavn Erhvervsbetaling, 5.252 virksomheder  100.000 kr. 

 

Hjørring Erhvervsbetaling, 5.722 virksomheder  108.000 kr. 

 

Læsø Erhvervsbetaling, 172 virksomheder (60% af 287)   4.000 kr. 

         270.000 kr. 

 
Indbyggergrundtaksten sænkes med 10% til 1,12 kr. pr. indbygger i 2019 – i alt 185.000 kr. 
Indbyggergrundbetalingen opkræves sammen med behandlingstakster for affald fra borgere. 
 
 

Kr. pr. år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indbyggergrundtakst 1,83 1,83 1,59 1,39 1,39 1,24 1,12 1,12 1,12 
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Kr. pr. år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Erhvervsgrundtakst pr. 
aktive CVR 

33,4 33,4 28,4 23,4 23,4 21,0 18,9 18,9 18,9 

 
 

 
 
 

 
 

Budget for Farligt affald 

 

1.000 kr. Budget 2019 Regnskab 2017 Budget 2018 
Omsætning 12.250 12.610 11.665 

Omkostninger:    
Personale 3.250 2.704 3.000 

Drift 7.000 6.966 6.800 
Administration 1.100 1.082 1.100 

Omkostninger i alt 11.350 10.752 10.900 

Resultat før afskrivn. 900 1.858 765 

Afskrivninger 900 868 765 
Resultat efter afskrivn. 0 989 0 

Renter 0 10 0 
Årets resultat 0 999 0 
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Klinisk risikoaffald 
 

Kr. 2017 2018 2019 

449 L kasser 167 167 180 

120 L fad vævsaffald, formalin 895 895 920 

120 L fad vævsaffald 715 715 735 
 
 

 
 
 
Budget for Klinisk risikoaffald 

 

1.000 kr. Budget 2019 Regnskab 2017 Budget 2018 

Omsætning 3.000 2.893 2.800 

Omkostninger    

Drift 3.100 3.208 2.900 

Underskud/overskud -100 -315 -100 

Omkostninger i alt 3.000 2.893 2.800 

Årets resultat 0 0 0 

 
 
 
 
 

Tømningsordning, olie- og benzinudskillere 
 
Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere 

 

1.000 kr. Budget 2019 Regnskab 2017 Budget 2018 

Omsætning 450 445 500 

Omkostninger    

Drift 450 369 500 

Overskud 0 76 0 

Omkostninger i alt 450 445 500 

Årets resultat 0 0 0 
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Anlægsprogram 2018 – 2023 
 

 
Prisniveau 2018 i mio.kr. 

 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Rest fra 2017 
Renovering og 
miljøforbedring  
Etablering af overdækket 
oplagsområde 
 
 

   2,2      

Anlæg til sortering og 
behandling af farligt affald for 
at øge genanvendelsen og 
renheden af affaldsprodukter 
 

  2,0  2,0  2,5 
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15.8.2019 Notat vedr. budget for Sæby Spektrum af Esben Thomsen
version: 2.0

Nedenstående notat har som formål at belyse konsekvenserne såfremt centrale forudsætninger for budgettet ændres.

(Det tilsendte budget for Sæby Spektrum, indeholder ikke de kommercielle dele af vore aktiviteter eks. hostel) 

Indtægter Aktivitet Hvad hvis ? Konsekvens

Vi har 4 grundlæggende indtægtskilder

1. Børnehaven - lejeaftale 150.000 kr årligt + Børnehaven opsiger lejemålet Børnehaven ønsker min. 10 års uopsigeligt lejeaftale. Efter 10 år kan 

rengøring  224.000 kr - indgår i lejeaftalen efter 10 år kr. 224.000 kan elimineres med 3 måneders varsel og

lokaler kan genudlejes - 600 m2 - dvs kun 250 kr /m2 i leje

2. Sæby Skole - ca. 500.00 årligt Skolen ikke ønsker at anvende Som Hal kapaciten er p.t. i Sæby og omegn, findes der ikke

centret til idræt et alternativt på kort sigt.

En sådan beslutning vil ikke være i overensstemmelse med de nuværende

tanker omkring større integration mellem skole og foreninger 

Lønomkostningerne vil kunne nedsættes med 300.000 årligt

indenfor en 3 måneders periode, således den afledte effekt vil

værre manglende indtægter på 200.000 kr. Dette vil dog kunne

reduceres til ca 100.000 kr årligt ved øget salg af timer i perioden

12.00-16.00

3. Salg af antal timer til foreninger kr. 393.000 Vi afsætter 25% mindre timer

(ny hal) (1500 timer - 25% = 1125) Kommunens kapacitetsanalyse bekræfter et ekstra behov for mellem

1500 - 2000 timer årligt ( nuværende og nye brugere af centret)

Nuværende brugere har ønsket nedenståede mer-timer de sidste 3 år

2016                    26 uge timer                                 1248  årsbasis

2017                    29 uge timer                                 1392  årsbasis

2018                    33 uge timer                                 1584  årsbasis

Dette er altså timer vi har sagt nej til.

Timer: 1500 - 1125 (25%) = 375 timer :

375 timer a 262 kr = 98.250 kr - i mindre indtægter.

Dette kan kompenseres ved lønreduktion ( 0,5 ansat) indenfor 3 måneder 

Der er budgettet med 1 ekstra ansat til den nye hal.

4. Kommunal tilskud (nuværende ordning) Der er budgetteret med øget haltilskud på 200.000 kr 

Nuværende haller: 550.000 kr Vil IKKE kunne kompenseres via besparelser

Ny hal:  200.000 er budgetteret

Udgifter Aktivitet Hvad hvis ? Konsekvens



Vi har 3 større udgiftsgrupper

(der er indregnet 2% stigning i omk. / år)

1. Lønudgifter - ny hal 236.000 kr Stiger med 15% Der er indregnet én fastsansat til den nye hal. 15% = 35.400 kr

Gage/løn nuværende haller = 1.003.000 kr Stiger med 15% 15% - 150.000 kr i stigning.

Den samlede stigning kan elimeneres med 3 måneders varsel - 1 ansat.

2. Forbrug, el, vand & varme Stiger med 10% 2017: 63.000 kr i forbrug for hal B (kan sammenlignes med den nye hal i m2)

(Spektrum/ny hal: budget 61.000 årligt)

Ny hal er bedre isoleret og har indskudt dæk som giver mindre varme forbrug

10% stigning vil kun påvirke med ca. 6000 kr årligt.

I budgettet er indregnet det nuværende forbrug i de eksisterede haller. 

Virkningerne fra energirenoveringen er altså ikke indregnet

3. Finansiering ny hal: fast rente & afdrag  3,5%renten stiger til 4% Der afdrages til kreditforeningen - første år 370.000 kr

(kreditforening) 10.500.000 kr (gælder kun i perioden indtil En rentestigning til 4% medfører 53.000 kr i ekstra rente, men vil de første

afdrag = afskrivninger = 370.000 kr lånet optages) 5-7 år blive delvis kompenseret med mindre afdrag. Der afdrages over 20 år.

renter =  368.000 kr Da afdrag = afskrivninger, bliver hallen afskrevet over 20 år.

Energirenovering  6.400.000 kr kendte forhold der er afsat 248.000 kr årligt til afdrag & rente fra år 1

25 år - kort rente a. Renten p.t. negativ; vi afventer i løbet af de første år hvordan renten skal låses

25 år - fast rente/annuitet B. Rente 1,54% fast i 25 år = 314.000 kr; difference: 66.000 kr

Vi vil forsøge at finde en kombination, mellem fast og variabel rente 

Egen & fondsfinansiering: 4.500.000 kr  4,5% fast rente - tilbud Der er afsat de 2 første år i alt 354.000 kr til rente bank - mellemfinansiering

Bank - 6% rente i budget Dette svarer til et træk på 3.000.000 kr i 24 måneder med 6%

P.t. 1.500.000 kr som kontant beholdning.

Kommunalt lån: 3 år a 2.166.000 årligt kendte forhold rente- & afdragsfrit de første 10 år.

(i alt efter 3 år: 6.500.000 kr)
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Sæby Spektrum – Status på finansieringen pr. 28. maj 2018

Sæby Spektrums ansøgning fra 24. februar 2018 indeholder følgende finansieringsforudsætninger: 

- Lån til energirenovering i den eksisterende hal: 6,4 mio. kr.

- Lån (givet over 3 år) fra Frederikshavn Kommune: 6,5 mio. kr.

- Lån fra LR Kredit uden kommunal garanti: 10,5 mio. kr.

- Tilskud fra fonde: 3,5 mio. kr.

I alt 26,9 mio. kr.

Efter mødet mellem Sæby Spektrum og Frederikshavn Kommune er der sket en afklaring af ovenstående 

finansieringselementer i en dialog mellem Sæby Spektrum, økonomiafdelingen og Frederikshavn 

Kommunes revision. Der har ikke været rettet henvendelse Økonomi- og Indenrigsministeriet i denne sag.

Hensigten med dette notat er at give en status på de finansieringselementer som involverer kommunen i 

forhold til den lovgivning, som regulerer kommunen. Projektet Sæby Spektrum og den kommunale 

involvering berører statsstøttereglerne, kommunalfuldmagten og den kommunale lånebekendtgørelse.

Lån til energirenovering i den eksisterende hal på 6,4 mio. kr.

Som en del af projektet Sæby Spektrum ønsker man at renovere den eksisterende hal.

Jf. den kommunale lånebekendtgørelse §2, stk. 1, nr. 6 kan der optages energilån til følgende forhold: 

Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en 
institution, hvis låntagning henføres til kommunen, jf. § 3, stk. 1, nr. 3 og 4. Ved energibesparende 
foranstaltninger forstås:

a) sådanne foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet 
i henhold til bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger,
b) udskiftning af lyskilder og armaturer til mere eløkonomiske typer, anskaffelse af automatik til 
regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af elanlæg og elapparater i øvrigt til 
eløkonomiske typer og
c) foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i 
henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet.

For at sikre at ovenstående overholdes, vil det revisionsteknisk være optimalt, at nuværende bygning 

energimærkes, således relevante tiltag kortlægges og beskrives af energimærkningskonsulent. Dette gør, at 

punkt a opfyldes.

Sæby Spektrum har fået udarbejdet en Energimærkningsrapport på Fritidscenteret.

em_311292338_Friti
dscenter_Saebygaardvej_32_9300_Saeby.pdf

Det er dermed muligt at give en kommunal garanti for de låneberettigede udgifter, som afholdes til 

energirenovering af den eksisterende hal, så Sæby Spektrum kan optage et lån i Kommunekredit.

Lån (givet over 3 år) fra Frederikshavn Kommune på 6,5 mio. kr.

Sæby Spektrum ønsker et lån på 6,5 mio. kr. fra Frederikshavn Kommune til finansiering af projektet. Lånet 

ønskes udbetalt over 3 år. Der har ikke været drøftet vilkår for tilbagebetaling af lånet med Sæby Spektrum. 
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Det kan aflæses i budgettet for de første 5 driftsår, at der ikke er indregnet renter og afdrag på lånet i disse 

år. 

Vilkår for det kommunale lån på 6,5 mio. kr. til Sæby Spektrum skal fastlægges i den efterfølgende proces.

Spørgsmålet om Frederikshavn Kommune lovligt må give et lån til Sæby Spektrum har været forelagt 

kommunen revision. Konklusionen er, at Frederikshavn Kommune lovligt kan give lån til formål som 

erstatter en kommunal opgave. Dvs. til formål som kunne været drevet af kommunen. Da opførsel og drift 

af idrætsanlæg er en kommunal opgave, kan kommunen lovligt støtte Sæby Spektrum med et kommunalt 

lån.

Sæby Spektrum har fået tilsagn om lån fra LR Kredit på 10,5 mio. kr. Se særskilt afsnit om de problematikker 

der knyttes sig her til. Det er tanken at dette kreditforeningslån skal bruges til at finansiere den nye 

springhal. Dermed skal det kommunale lån gå til at finansiere ”hjertet”. Denne adskillelse mellem det 

bestående anlæg og den nye springhal er vigtig i forhold til, at kommunen ikke involveres i den nye hal, 

således at realkreditfinansieringen ikke belaster den kommunale låneramme, og dermed udløser 

deponering.

I forhold til den kommunale finansiering af ”hjertet” er det en forudsætning for at kommunen kan give lån 

til Sæby Spektrum, at der ikke indgår kommercielle aktiviteter i det, som der gives lån til. Der er blevet 

spurgt ind til, om der foregår kommercielle aktiviteter i ”hjertet” i relation til cafe, fitness og 

selskabslokaler. Hertil har Sæby Spektrum svaret, 

- at cafe område og reception (hvor der udleveres nøgler til hostel) udgør 64,5 m2 ud af et samlet 

areal på 742 m2. 

- at der ikke drives kommerciel fitness men foreningsfitness

- at der ikke sker udlejning af selskabslokaler 

Dermed kan det kommunale lån anvendes til at finansiere 91,3% af udgifterne til ”hjertet”, som er anslået 

at koste 6,1 mio. kr. svarende til 5,6 mio. kr. Den resterende del finansierer Sæby Spektrum med egne 

midler.

Det kommunale lån kan også bruges til at finansiere udgifter til udenomsarealerne. 

Lån fra LR Kredit uden kommunal garanti på 10,5 mio. kr.

Vi har undersøgt om den låneoptagelse, som Sæby Spektrum optager hos privat långiver, skal henføres til 

kommunen jf. §3 stk. 3 i den kommunale lånebekendtgørelse og dermed udløse deponering eller 

modregning i den kommunale låneramme. Kommunens låneramme belastes hvis OIM vurderer, at 

kommunen er involveret i anlæg og drift af den nye hal.

Det hedder i lånevejledningen, afsnit 5.1: 

”Foruden lån optaget direkte af kommunerne, jf. §3, stk. 1 nr. 1 og 2, henregnes til kommunernes 

låntagning også lån optaget af kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, 

aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende, som den pågældende kommune er 

engageret i, i det omfang lånet kan henføres til kommunen.”

Og videre hedder det:

”I situationer, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt lån optaget af selskaber og lignende skal henregnes til 

kommunernes låntagning, vil det bero på en samlet vurdering af omstændighederne for et kommunalt 

selskabs eller lignendes lånoptagelse, om der skal ske henregning. Der kan således ikke foretages en 

udtømmende vurdering af henregningsspørgsmålet.”
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De bestemmende parametre herfor jf. lånevejledningen gennemgås nedenfor – samt forslag til hvorledes 

der kan laves en konstruktion for Sæby Spektrum, som betyder at Frederikshavn Kommunen ikke skal 

deponere for Sæby Spektrums låneoptagelse hos realkredit:

1. Yder kommunen driftstilskud eller garanti for underskud? Sæby Spektrum foreslår, at det ekstra 

driftstilskud på 200.000 kr. årligt, som der er behov for gives som en forhøjelse af driftstilskuddet til 

den gamle hal til at løse problemet med rengøringen af den gamle hal, som er opstået pga. 

skolereformen. Problemet har tidligere været drøftet mellem Frederikshavn Kommune og Sæby 

Fritidscenter. Der er dog ikke fundet en løsning.

2. Er der andre økonomiske forpligtigelser for kommunen? Lån i anlægsfasen. Det er afklaret med 

kommunens revision, at kommunen lovligt kan give lånet på 6,5 mio. kr. til ”hjertet” (eksklusiv den 

kommercielle del) og udenomsarealerne. Ved at isolere finansiering og drift af springhallen fra det 

eksisterende anlæg og dermed også fra kommunal involvering undgås en forbindelse mellem den nye 

springhal Sæby Fritidscenter og Frederikshavn Kommune, som betyder at Sæby Spektrum realkredit lån 

til finansiering af springhallen belaster den kommunale låneramme.

3. Har kommunen indflydelse på driften gennem driftsaftaler eller kommunalt udpegede 

repræsentanter i bestyrelsen? Kommunen har et byrådsmedlem i bestyrelsen for Sæby Fritidscenter. 

Det foreslås, at kommunen opgiver denne post. Vedtægterne for Sæby Fritidscenter skal gennemgås 

for eventuelle bindinger og forpligtigelser overfor Frederikshavn Kommune. Det samme skal ske med 

driftsaftalen mellem Sæby Fritidscenter og Frederikshavn Kommune.

4. Har kommunen ydet tilskud i etableringsfasen, fx ved stille en grund vederlagsfrit til rådighed? Der 

stilles ikke grund til rådighed fra kommunens side. Sæby Spektrum har selv grunden.  Der skal handles 

jord mellem Frederikshavn Kommune og Sæby Spektrum i forbindelse med etablering af det nye anlæg. 

For ikke at komme i en situation, hvor kommunen kan siges at have ydet tilskud i etableringsfasen er 

det aftalt, at når der handles jord mellem parterne, så skal det ske til markedspriser.

5. Har kommunen givet bindende tilsagn om at benytte hallen? Frederikshavn Kommune har ikke givet 

bindende tilsagn om at benytte hallen. Sæby Spektrum indregner i deres budgetter, at 

Idrætsbørnehaven Bispevang (en selvejende børnehave med driftsoverenskomst med kommunen) 

flytter ud i Sæby Spektrum. Børnehave skal have til huse i en eksisterende bygning og købe timer til 

idræt i den eksisterende hal. Dermed overholdes princippet om at isolere anlægs- og driftsudgifter for 

den nye hal fra det eksisterende anlæg. 

6. Yder kommunen i væsentligt omfang tilskud til foreninger der benytter hallen ud over hvad 

kommunen er forpligtiget til? Frederikshavn Kommune må kun give tilskud efter folkeoplysningsloven 

og efter Frederikshavnerordningen. Frederikshavn Kommune må ikke købe haltimer i Sæby Spektrum. 

Det skal gå gennem foreningerne, der bruger Sæby Spektrum.

Det er afklaret med kommunens revision, at hvis udgifter til anlæg og drift af den nye springhal isoleres fra 

det øvrige projekt, så opstår der ikke nogen deponeringsforpligtigelse for kommunen for Sæby Spektrums 

finansiering af springhallen med realkreditlån.

Deponeringsforpligtigelse når idrætsbørnehaven Bispevang lejer sig ind i Sæby Spektrum.

Hvis idrætsbørnehaven Bispevang lejer sig ind i Sæby Spektrum vil det udløse en deponeringsforpligtigelse 

for kommunen jf. §3 nr. 6 i den kommunale lånebekendtgørelse. Den sum der skal deponeres eller 

modregnes i den kommunale låneramme er den højeste af:

- Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne

- Den offentlige vurdering ved aftalens indgåelse

Samt eventuelle udgifter til renovering / klargøring af bygningen.
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Størrelsen på deponering skal afklares, men det vurderes, at deponeringsforpligtigelsen ligger i 

størrelsesordenen 2,0 mio. kr. 

Det har været undersøgt hos kommunens revision, om Sæby Spektrum kunne sælge bygningen til den 

selvejende børnehave. Bygningen kunne sælges til markedspris, hvor finansieringen sker ved, at den 

selvejende børnehave optager lån ved Sæby Spektrum, som der løbende afdrages på. (den årlige husleje)

Hertil svarer revisionen, at hvis den långivende institution er uden kommunal indflydelse, vil kommunen 

skulle deponere eller modregne i lånerammen. Jævnfør foregående afsnit om finansiering med 

realkreditlån, ønskes det, at der ikke er kommunal indflydelse på den långivne institution for at undgå 

deponeringsforpligtigelsen for realkreditlånet. Dermed er muligheden med at sælge bygningen til 

børnehaven ikke aktuel.

Denne deponering i forbindelse med at børnehaven flytter op i Sæby Spektrum vedrører ikke de ovenfor 

opgjorte udgifter på 26,9 mio. kr. til etablering af Sæby Spektrum. Men er en følge af at børnehaven indgår 

et nyt lejemål.

Konklusion: 

Gennemgangen viser, at finansieringsmodellen for Sæby Spektrum, som angivet ovenfor, kan lade sig gøre.

Hvis den nye springhals anlægsøkonomi og driftsøkonomi isoleres fra det bestående anlæg, belaster 

realkreditlånet ikke den kommunale låneramme.

Det er lovligt for kommunen at give et kommunalt lån til Sæby Spektrum, hvis det bruges til at finansiere 

lovlige kommunale formål. Dvs. ingen kommercielle aktiviteter. Derudover er det vigtig, at det kommunale 

lån ikke bruges til at finansiere springhallen med.

Der vil skulle ske deponering for børnehavens brug af lokaler i Sæby Spektrum.

Karsten Jørgensen

28. maj 2018 
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INDLEDNING  
Den danske vestkyst er noget helt særligt. Det ved alle, der er på ferie på Vestkysten og det ved alle, der bor, 
lever og arbejder på Vestkysten. Det særlige potentiale skal styrkes og udvikles, så turismen på Vestkysten 
fremtidssikres. I Udviklingsplanen for Danmarks Vestkyst er målsætningen derfor klar, Vestkysten skal frem 
mod 2025 blive et af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer.  
 
Nærværende oplæg er et forslag til konkretisering af det videre arbejde med tiltag fra Udviklingsplanen med 
fokus på udvikling af en stærkere sammenhæng i vestkystproduktet, så det opleves som en samlet 
kystdestination set fra gæstens synsvinkel fra både et kommunikativt og fysisk perspektiv. 
 
Projektet har fokus på at fortsætte det etablerede samarbejde med synlige og konkrete resultater allerede 
fra 2019. Det skal gennemføres i et tæt samarbejde med de relevante kommuner, destinationer, 
VisitDenmark m.fl. og bliver konkretiseret yderligere med input fra de relevante aktører som led i 
projektopstarten. 
 
Projektoplægget skal ses som en direkte forlængelse af arbejdet med udviklingsplanen for Danmarks 
Vestkyst hvor de 11 kommuner, i et samarbejde, har et ønske om at styrke sammenhængskræften og 
synligheden for vestkysten. I arbejdet med udviklingsplanen er nedenstående to delprojekter karakteriseret 
som lavthængende frugter, som kan plukkes umiddelbart og som derfor bør igangsættes hurtigst muligt.  
 

MED INSPIRATION FRA WILD ATLANTIC WAY  
Målsætningen omkring at styrke sammenhængen langs med den danske vestkyst har i høj grad fundet 
inspiration fra den irske vestkyst og projektet Wild Atlantic Way.   
 
I Irland identificerede man for år tilbage et behov for at trække gæster fra de store byer til kystområderne 
langs den Irske Vestkyst. Det blev udmøntet igennem projektet Wild Atlantic Way som strækker sig over 
mere end 2500 km langs den irske vestkyst. Wild Atlantic Way startede i juni 2012 og er i dag anerkendt 
både lokalt i Irland og på internationalt plan. Igennem processen har lokalt engagement og involvering været 
højt prioriteret, både af turisterhvervet og af de lokale samfund.  
 
I dag bruges ruten og brandet Wild Atlantic Way aktivt af både nationale organisationer, lokale foreninger, 
destinationer og i høj grad også af erhvervet. Det har styrket sammenhængen og giver mulighed for at 
fortælle en fælles historie om en kyststrækning som har mange individuelle fortællinger og særpræg.  
Projektet har ligeledes vist sig at være en katalysator for turismeinvesteringer langs med kysten. Selve 
hjemmesiden har været toppen af kransekagen, bygget oven på en struktureret proces omkring øget 
samarbejde, fysisk udvikling og sammenhængskraft langs med hele den irske vestkyst.   
Der er langs ruten opsat mere end 3500 skilte og man har udpeget 15 signature discoverypoint og 188 
disvovery points. Derudover er den fysiske indsats understøttet af flere markedsføringsaktiviteter både 
online og offline.  
 
Wild Atlantic Way er et brand der er manifesteret både digital og fysisk og har skabt en sammenhæng på 
tværs hvor der også er plads til de lokale historier og fortællinger.   
https://www.wildatlanticway.com/home   

https://www.wildatlanticway.com/home
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UDVIKLINGSPLAN FOR DANMARKS VESTKYST 
De 11 vestkystkommuner, 3 vestdanske regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania står i fællesskab 
bag Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst, som blev offentliggjort 8. juni 2018 (www.vestkystturisme.dk).  

Nærværende projektbeskrivelse skal ses som en opstart på et fælles projekt, der har hele kysten som fokus 
og som derfor realiseres i et samarbejde med alle kommuner og andre relevante samarbejdspartnere. 
Projektet samler de tiltag fra udviklingsplanen, som skal understøtte en sammenhæng langs med vestkysten 
– både kommunikativt og fysisk.  

Herunder ses en liste over tiltagene i Udviklingsplanen med en markering af de relevante tiltag i forhold til 
indeværende projektbeskrivelse.   

 

 

FORMÅL 
Formålet med at skabe et endnu stærkere sammenhæng langs med vestkysten kan sammenfattes i 
følgende:  

• En stærkere profil og identitet som samlet kyststrækning samtidig med at lokale styrker og særkender 
kommer endnu mere i fokus  

• Et brand med international gennemslagskraft – på både eksisterende og nye markeder og til både nye og 
eksisterende målgrupper  

• Reason to explore & reason to come back – øget mobilitet både på den enkelte ferie og som inspiration 
for genbesøg på Vestkysten  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vestkystturisme.dk/
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DELPROJEKTER 
Hvis man sammenholder de ovenfor skitserede tiltag i udviklingsplan for Danmarks Vestkyst tegner to 
overordnede initiativer sig som skal være medvirkende til at udvikle vestkysten til en sammenhængende 
kyststrækning i både lokal, national og ikke mindst international sammenhæng. Derfor lægges der op til 
igangsættelse af to delprojekter: 

1. Udvikling og kommunikation af et overordnet brand, identitet og en fortælling der binder kysten 
sammen og samtidig fremhæver lokale styrker og kvaliteter  

2. Afklaring og udvikling af en fysisk manifestation af brandet langs med kysten  

Nedenstående tabel giver et overblik over mulige emner i hvert delprojekt, dog skal det nærmere indhold og 
ambitionsniveau afklares nærmere i et samarbejde med de deltagende kommuner, destinationer, 
VisitDenmark m.fl. 

 

1. En fælles identitet & kernefortælling  

 

2. En fysisk sammenhængende vestkyst  

 

IDENTIET  

KERNEFORTÆLLING 

LOKALE FORTÆLLINGER  

CONTENT 

VESTKYST OPLEVELSESUNIVERS 

KAMPAGNEUDVIKLING  

KOMMUNIKATION 

 

SIGNATURPUNKTER / SIGNATUROPLEVELSER 

RUTER 

SKILTNING 

VESTKYSTRUTEN PÅ CYKEL 

VESTKYSTVANDRERUTE  

VESTKYSTEN I BIL  

 

Delprojekterne har forskellige tidsperspektiver og horisonten for gennemførslen af de forskellige projekter 
vil variere. Herunder følger en nærmere beskrivelse af muligt indhold og proces i de enkelte delprojekter. 
Der vil være tæt sammenhæng mellem de enkelte initiativer, derfor vil en samlet koordination mellem 
delprojekterne være essentielt for at det samlede projekt lykkes.  
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Delprojekt 1 – en fælles kernefortælling og et stærkt brand  
 

Som nævnt herover er Vestkysten noget særligt og som brand eksisterer Vestkysten allerede på forskellig vis. 
Det hedder måske noget forskelligt forskellige steder og på forskellige sprog og betyder noget forskelligt for 
forskellige mennesker, men Vestkysten som brand er allerede en egen størrelse, et sted, en destination, en 
kulturidentitet, der findes i den almene bevidsthed - i Danmark og på visse nærmarkeder.  

Spørgsmålet er derfor ikke, hvorvidt der skal skabes et brand, men hvordan man ønsker at udnytte, forme og 
styrke det som fundament til at udbrede kendskabet til Vestkysten med større gennemslagskraft og 
tiltrække nye målgrupper til gavn for hele kysten og de enkelte destinationer.  

Ambitionen er ikke at skabe et nyt organisatorisk lag i dansk turisme men derimod at skabe en retning og en 
ramme der kan give et mere solidt fundament at stå på for de enkelte destinationer og aktører. 
Kommunikativt gøres der meget for de turister, der allerede har været på Vestkysten, men der ligger et stort 
uudnyttet potentiale i at nå dem, som ikke har været her før, og dem som ikke kender Vestkysten endnu.  

En fælles brand skal tage et helikopterperspektiv og aktivere, synliggøre og styrke Vestkysten som en 
sammenhæng, der kan være med til at skabe et stærkere afsæt for de enkelte destinationer og skabe en rød 
tråd mellem dem. Samtidig er der plads til at folde en mere nuanceret fortælling om Vestkysten ud, der 
formidler de mange alsidige oplevelser.   

Som forarbejde til delprojekt 1 er udarbejdet et forslag til en grundfortælling og et bud på et brandløfte for 
Vestkysten og en ambition for styrket sammenhæng og nye metoder i markedsføringen af Vestkysten, se 
”Vestkysten – Vejen mod en fælles fortælling og brandforståelse”, vedlagt i bilag. Dette vil indgå som afsæt 
for udarbejdelse af og implementering af en kernefortælling og et fælles kampagnekoncept for Vestkysten. 

Hvad  

Under delprojektet udarbejdes følgende:  

• Udvikling af et brandkoncept for Vestkysten indeholdende kernefortællinger, brandløfte, bomærke og 
identitet  

• Udvikling af et emotionelt kampagnekoncept, fx i form som en digital oplevelses- og storytelling 
platform med indhold af journalistisk karakter indeholdende stærkt visuelt content med egen vestkyst 
identitet. Platformen tager udgangspunkt i forskellige oplevelsesspor, hvoraf nogle får en fysisk 
materialisering (se delprojekt 2).  

• Eksekvering af brand-kampagner: Med udgangspunkt i den sammenhængende fortælling, de lokale 
fortællinger og en digitale platform lanceres Vestkystens brand som en kreativ brandkampagne fra 
marts 2019 og løbende i 2019. Kampagnen kan både have form som bidrag til videreudvikling af 
eksisterende kampagner og etablering af nye. 

 

Hvem og hvornår  

• Der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Partnerskabet på tværs af kysten deltagere fra kommuner 
og destinationer samt deltagelse af VisitDenmark. Arbejdsgruppen involverer andre deltagere på 
tværs af kysten løbende og efter behov.  
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• Der afholdes et fælles vestkystmøde med alle 11 kommuner, destinationer samt vestdanske regioner 
i september 2018 og derefter vil der løbende i 2018 og 2019 afholdes arbejdsgruppemøder efter 
behov.  

• Som grundlag for konceptudviklingen bidrager VisitDenmark med markeds- og målgruppeviden. 
Derudover involveres et grafisk/kreativt bureau der skal bidrage med udviklingen af 
kampagnekonceptet og den grafiske konceptudvikling.   

• Det content, der er udviklet i løbet af 2018 på tværs af eksisterende projekter på vestkysten, vil 
indgå i arbejdet. Derudover vil der blive suppleret med yderligere content.  

• Der skal i samarbejde med VisitDenmark, lokale destinationer og andre relevante partner arbejdes 
for en model for fremtidig eksekvering af en stærkere branding af Vestkysten i regi af den 
kommende turismefremmestruktur. 

 

Delprojekt 2 – en fysisk sammenhængende vestkyst  
 

At vestkystens brand og fortælling også skal have et fysisk liv, har været en klar prioritering i forhold til 
arbejdet med udviklingsplanen for Danmarks vestkyst. En sammenbinding af kysten så den, udover det 
kommunikative, også opleves sammenhængende i det fysiske rum, som gæsten bevæger sig i på deres ferie.   

Projektet vil indledningsvis afklare, hvilken eller hvilke retninger den fysiske manifestation, der enten alene 
eller i kombination er den rigtige for Vestkysten. Den fysiske udvikling skal ske med respekt for og 
inddragelse af allerede eksisterende initiativer og tiltag, fx i nationalparkerne. Endelig er det væsentligt at 
bemærke, at den fysiske manifestation af den sammenhængende Vestkyst ligeledes skal have et stærkt 
digitalt liv. 

Mulighederne på den danske vestkyst kræver derfor nærmere afklaring. Herunder er listet nogle af de 
mulige tiltag/emner som der kan arbejdes videre med i delprojektet:   

- Skiltning enten på tværs af kysten eller til specifikke oplevelser. Muligheden for eksempelvis en skiltet 
rute på tværs af kysten kan være potentiel, dog kan andre løsninger hvor der tænkes i mere 
oplevelsesbaseret skiltning til eksempelvis attraktioner, udkigspunkter, byer, strande mm. også være en 
mulighed. En alternativ rutemarkering direkte på vejen kunne også være en mulighed. 

- Udvælgelse og udvikling af signaturpunkter / oplevelser. Som udgangspunkt findes flere forskellige 
alternativer for, hvordan man kan og vil udvælge signaturpunkter, fx kan man udpege og markere en 
antal eksisterende signaturpunkter med udgangspunkt i naturen, profilstrande og stedbundne 
oplevelser eller man kan udpege og udvikle et antal nye og mere markante signaturpunkter med større 
arkitektonisk betydning og med et flerfunktionelt udgangspunkt. Navn, antal og format skal uanset 
retning afklares nærmere.  

- Udvikling af en vestkyst vandrerute med udgangspunkt i eksisterende ruter. Ruten kan ”genfindes” og 
udvikles med et kommercielt oplevelsesperspektiv og potentielt med fokus på en ”sløjfe” tilgang som vi 
kender den fra cykelprojektet panorama, så også eksisterende ruter kan inkluderes som en del af det 
samlede produkt.  

- Vestkystruten – national cykelrute nummer 1 er et eksisterende produkt, men de gode resultater fra 
det tværregionale projekt ”Panorama” fra 2012-2015 kan videreføres og udvikles. Kvaliteten af 
cykeloplevelsen skal forbedres, der kan indgås et samarbejde på tværs af kysten omkring opgradering 
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og formidling af cykelruten, så kvaliteten opretholdes og der tænkes udvikling med et kommercielt 
fokus.   

- Udvikling og markering af bilruter mv. samt af opholdssteder/udsigtspunkter i naturen med et ens og 
let genkendelig udtryk – opholdsstederne skal primært være naturbaserede og evt. kobles med mindre 
nye eller eksisterende vandre ruter på varierende længde.  

Uanset hvilken retning man vælger at udfolde den fysiske manifestation i, bør det indeholde en direkte 
kobling til brand / identitet og skal indgå som en central del af en digital kommunikation fx i form af 
inddragelse af bomærke som en del af den fysiske markering. Derudover kan ruteudvikling kan også tage 
udgangspunkt i andre tematikker eller spor som kan formidles digitalt og som kan foretages i fysisk form på 
tværs af kysten fx et oplevelsesspor omkring mad/fødevarer.  

Hvad  

Under delprojektet udarbejdes følgende:  

• Afklaring og beslutning om retning og ambitionsniveau i forhold til den fysiske udvikling  
• Design af koncept for den fysiske manifestation – skiltning, signaturoplevelser og fysiske ruter. 
• Skitseprojekt med visualiseringer og evt. prototype af skiltning og signaturpunkter i forhold til visuelt 

design, udtryk mm.  
• Plan for og igangsættelse af fundraising med henblik på etablering af fysiske initiativer  

 

Hvem og hvornår 

• Der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Partnerskabet på tværs af kysten med deltagere fra 
kommunerne på tværs af kysten. Arbejdsgruppen involverer andre deltagere på tværs af kysten løbende 
og efter behov. Derudover skal arbejdes koordineres tæt med arbejdsgruppen omkring brand og 
identitet. 

• Der afholdes et fælles vestkystmøde med alle 11 kommuner/destinationer samt vestdanske regioner i 
september 2018 og derefter vil der løbende i 2018 og 2019 afholdes arbejdsgruppemøder efter behov.  

• Dele af konceptudviklingen og udarbejdelsen af prototype sker med inddragelse af  en arkitekt (eller 
lignende.   

• Der arbejdes med udgangspunkt i at inddrage både nationale og de enkelte kommuners skiltepolitikker 
og retningslinjer.  
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ØKONOMI  
Parallelt med udarbejdelsen af Udviklingsplan for Vestkystturisme har behovet for en fælles udviklingspulje 
på ca. 1-1,5 mio. kr. til opstartsprojekter i forlængelse af Udviklingsplanen været drøftet. Nærværende 
projektbeskrivelse giver en nærmere beskrivelse af, hvilke konkrete aktiviteter, der kan indgå i en sådan 
fælles udviklingspulje 

Der foreslås et samlet projekt til et beløb på i alt 1,5 mio. kr. med de 11 kommuner og DKNT som primære 
bidragydere. Der forventes yderligere medfinansiering fra andre relevante samarbejdspartnere, ligesom det 
bliver et led i projektforberedelsen i løbet af 2018 at ansøge om projektfinansiering fra øvrige relevante 
parter. 

Kommunernes andel er i oplægget defineret til  i alt 1 mio. kr. tilsammen, som foreslås fordelt ud fra 
fordelingsnøglen for basisbidrag til Partnerskab for Vestkystturisme. Budgettets fordeling på delposter er 
tentativ og skal aftales og konkretiseres nærmere i samarbejde med de deltagende kommuner, destinationer 
m.fl. 

Udgifter  

Aktivitet   Samlet budgetpost   
  

Delprojekt 1  
 

Udvikling af kernefortælling og identitet                               200.000  

Kampagneudvikling - koncept og synliggørelse                               800.000  
  

Delprojekt 2  
 

Udvikling af koncept for fysisk manifestation                               400.000  
  

Diverse - mødeafholdelse, kørsel mm.                               100.000  
  

I alt                            1.500.000  

 

Finansiering  

11 kommuner jf. fordelingsnøgle*                            
1.000.000  

Parternskab for Vestkystturisme                              
250.000  

Dansk Kyst- og Naturturisme                               
250.000  

I alt                            
1.500.000  
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Der ansøges om medfinansiering fra de deltagende kommuner ud fra fordelingsnøglen for basisbidrag til 
partnerskabet. 

Fordelingsnøgle* 

Projektomkostninger pr. kommune fordelt ud fra fordelingsnøglen 

Kommune Fordeling i % Andel i hele kr. 

Esbjerg 13 134.583 

Fanø 2 22.522 

Frederikshavn 12 117.508 

Hjørring 11 109.328 

Holstebro 8 75.601 

Jammerbugt 8 78.670 

Lemvig 4 38.754 

RKSK 15 154.518 

Thisted 6 62.982 

Tønder 7 73.232 

Varde 13 132.301 

I alt 100 1.000.000 
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TIDSPLAN  
Projektets detaljer planlægges yderligere i sensommeren 2018 mhp. gennemførelse i 2019. De to 
delprojekter vil løbende følge hinanden og flere elementer vil kunne gennemføres uafhængigt af hinanden. 
Der tages udgangspunkt i følgende tidsplan, som dog skal præciseres nærmere, når arbejdsgrupperne er 
etableret. 

 

  2. 
kvartal 
18 

3. 
kvartal 
18 

4. 
kvartal 
18 

1. 
kvartal 
19 

2. 
kvartal 
19 

3. 
kvartal 
19 

4. 
kvartal 
19  

Delprojekt 1               

Projektbeskrivelse fremsendes til 
kommuner  

              

Nedsættelse af arbejdsgruppe identiet og 
fortælling  

              

Møde i arbejdsgruppe                

Udvikling af brandkoncept                

Udvikling af kampagnekoncept                

Eksekvering af digital kommunikation                

                

Delprojekt 2               

Projektbeskrivelse fremsendes til 
kommuner  

              

Nedsættelse af arbejdsgruppe fysisk 
sammenhæng 

              

Møde i arbejdsgruppe               

Afklaring og beslutning fysisk retning                

Udvikling af koncept                

Skitseprojekt                

Fundraising til fysiske projekter                
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NOTAT 
 
OPFØLGNING PÅ UDVIKLINGSPLAN FOR VESTKYSTEN 
Næste skridt 
 
Den 26. juni 2018 
 
Udviklingsplan for Vestkystturisme blev offentliggjort 8. juni 2018 med stor og positiv modtagelse na-
tionalt og i pressen. Udviklingsplanen foreligger nu som overordnet ramme for udviklingen af turis-
men langs Vestkysten, og arbejdet med implementeringen er allerede i fuld gang. 
 
Dette notat giver en status for de næste skridt i arbejdet med at implementere Udviklingsplan for 
Vestkysten på de områder, som vedrører en fælles indsats og som koordineres i regi af samarbejdet i 
Partnerskab for Vestkystturisme. 
 
Det skal bemærkes, at en stor del af planens tiltag lægger op til en lokal indsats i den enkelte kom-
mune, og det er dermed op til hver kommune at beslutte, hvordan principper og tiltag fra planen kan 
bruges i det videre arbejde i lokalplanlægningen mv.  
 
 
1. Fortsættelse af samarbejdet og vidensudvekslingen langs hele Vestkysten 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsplanen blev 
etableret et forum bestående af relevante medarbejdere i 
kommunerne og regioner, som repræsenterer planlægning 
og turismeudvikling samt medarbejdere i relevante turisme-
destinationer. Hermed blev skabt et tværfagligt og tvær-
kommunalt netværk, som viste sig at være frugtbart både 
for den enkelte aktør, men også en forudsætning for at defi-
nere en helstøbt strategi. Udviklingsplanen anbefaler, at 
denne grupper fortsætter. 
 
Sekretariatet for Partnerskab for Vestkystturisme vil invitere til to årlige møder i denne gruppe. Mø-
derne placeres forskellige steder langs kysten, og holdes som hhv. et dagsmøde og et 24 timers 
møde. 
 
Første møde bliver 30. august 2018 – særskilt mødeinvitation er udsendt. 
 
Formålet med møderne er to-delt: 

• At udveksle erfaringer og viden om de emner og problemstillinger, som Udviklingsplanen be-
rører, og gensidigt orientere om, hvad der arbejdes med i de enkelte kommuner. I den for-
bindelse vil det være naturligt med et særligt fokus på udviklingen i de 18 stærke feriesteder, 
men der kan også være andre emner og redskaber, som gruppen kan dykke ned i med evt. 
inddragelse af ekspertise og evt. samarbejdspartnere udefra. 
 

• At følge op på fælles/tværgående tiltag, herunder definere evt. nye initiativer, som gruppen i 
fællesskab kan vælge at arbejde videre med. Der forberedes pt. igangsat fælles projekter om 
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hhv. profilstrande og en mere sammenhængende kyst, jf. nedenfor. Derudover har der været 
vist interesse i en fælles udvikling af modeller for håndtering af autocampere.  

 
Sekretariatet for Partnerskab for Vestkystturisme påtager sig sekretariatsbetjeningen af gruppen og 
vil som baggrund for møderne foretage dataindsamling og gøre status på aktiviteter og tiltag - med 
bidrag fra udvalgte kommuner samt evt. inddragelse af samarbejdspartnere og anden ekspertise.  
 
Det tidsmæssige forbrug til afholdelse og deltagelse i møderne dækkes af de timer, kommunerne og 
Dansk Kyst- og Naturturisme i forvejen har allokeret til Partnerskabet. 
 
2. Fælles brand, kernefortælling og stærkere fysisk sammenhæng 
 

Udviklingsplanen specificerer en række tiltag for at skabe stærkere sammen-
hæng langs Vestkysten overfor turisten og en stærkere tiltrækningskraft ved at 
skabe et fælles fysisk, digitalt og kommunikativt udtryk af Vestkysten. Formålet 
er, at man via opbygningen af et stærkt brand kan positionere Vestkysten som 
et markant turistområde i den globale konkurrence – med tiltrækningskraft 
også overfor nye målgrupper til gavn for hele kysten og baglandet. 
 
Tiltagene indgår i Udviklingsplanen som et første åbningstræk. I dialogen med 
kommunerne – både under udarbejdelse af Udviklingsplanen og som led i præ-
sentationen for det politiske niveau i kommunerne – er tiltagene for et styrket 
brand, fortælling og sammenhæng karakteriseret som lavthængende frugter, 
som kan plukkes umiddelbart og som derfor bør iværksættes hurtigt. 
 
Sekretariatet for Partnerskab for Vestkystturisme har derfor gennemført et 

forarbejde til et koncept for en stærkere formidling af et Vestkystbrand med inspiration fra Irlands 
”Wild Atlantic Way”, se oplægget: ”Vestkysten – Vejen mod en fælles fortælling og brandforståelse”. 
Der har endvidere været dialog med ledelsen i VisitDenmark, som har udvist positiv interesse i et 
samarbejde. Endelig har en skitse til et fælles opstartsprojekt været forelagt på borgmestermøder og 
godkendt af bestyrelsen for Partnerskabet. 
 
Konkret foreslår sekretariatet, at kommunerne iværksætter et fælles opstartsprojekt bestående af to 
delprojekter, som løses af to arbejdsgrupper nedsat på tværs af kysten: 

• Udvikling og kommunikation af et overordnet brand, identitet og en fortælling for Vestky-
sten, der binder kysten sammen og samtidig fremhæver lokale styrker og kvaliteter  
 

• Afklaring og udvikling af en fysisk manifestation af brandet i form af signaturer, skiltning, ru-
ter mv. 

 
Projekterne er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen ”En stærkere sammenhæng på Danmarks 
Vestkyst”, dog tages forbehold for, at indholdet skal aftales nærmere og uddybes i det tværgående 
samarbejde af kerneaktørgruppen (se punkt 1).  
 
Projektbeskrivelsen er sendt til alle 11 kommuner med forslag til, at kommunerne afsætter midler i 
budget 2019 til realiseringen af projekterne til et beløb på i alt 1 mio. kr., fordelt på kommunerne ud 
fra fordelingsnøglen for basisbidrag til drift af Partnerskabet. Beløbet svarer til rammen for den ud-
viklingspulje for tiltag i forlængelse af Udviklingsplan for Vestkysten (på i alt 1 – 1,5 mio. kr.), som 
kommunerne tidligere er blevet opfordret til at etablere. 
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Bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme har allokeret 250.000 kr. til projekterne, mens Dansk 
Kyst- og Naturturisme har afsat yderligere 250.000 kr. Endvidere forventes bidrag fra øvrige samar-
bejdspartnere, herunder VisitDenmark. 
 
3. Udvikling af stærke feriesteder 
 
Et helt centralt indsatsområde i planen er, at 18 stærke feriesteder 
skal udvikles langs Vestkysten. Under indsatsområdet indgår bl.a. 
anbefalinger til en generel prioritering af udviklingsindsatsen i ferie-
stederne og anbefalinger til at udarbejde strategisk-fysiske planer 
for stederne, som kan bane vej for såvel offentlige som private inve-
steringer i området. 
 
I flere feriesteder er der allerede en indsats i gang, som bl.a. omfat-
ter fysiske planer.  
 
Derudover forventes igangsat pilotprojekter 3 – 5 steder langs ky-
sten allerede fra sensommeren 2018. Planerne finansieres af de på-
gældende kommuner med bidrag fra Realdania og evt. øvrige par-
ter. 
 
Der har tidligere været dialog om at igangsætte en indsamling af teledata mv. med udgangspunkt i 
feriestederne. Dataindsamlingen er midlertidigt udskudt. 
 
Sekretariatet og Dansk Kyst- og Naturturisme vil tage en dialog med alle kommunerne om forvent-
ninger og prioriteringer til det videre arbejde i de udvalgte stærke feriesteder.  
 
4. Eksempelprojekt om profilstrande 
 

Under indsatsområdet ”Naturen som hovedattraktion” indgår forslag om 
at skabe øget differentiering af strandene langs Vestkysten; Nogle 
strande skal have/fastholde en rendyrket ”fred-og-ro” profil, mens andre 
udvalgte strande i tilknytning til feriestederne kan udvikle sig som profil-
strande med zoner for faciliteter og aktivitetsmuligheder. 

 
Første skridt i tiltaget er at gennemføre eksempelprojekter med det formål at afklare, hvilke mulighe-
der den gældende planlovgivning skaber herfor. Samtidig skal eksempelprojekterne afklare i hvilke 
forskellige retninger, strandene kan udvikle sig i forhold til udviklingen i efterspørgsel efter vands-
portsaktiviteter mv. 
 
Som led i udarbejdelsen af Udviklingsplanen har været gennemført en dialog med Trygfonden og Fri-
luftsrådet, som gerne følger og bidrager til det videre arbejde.  
 
Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner har taget initiativ til at samle interesserede kommuner til 
et opstartsmøde, med foreløbigt positivt tilsagn fra Jammerbugt, Varde og Tønder kommuner. 
 
Første møde er den 26. juni 2018. 
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5. Øvrige understøttende aktiviteter 
 
Udviklingsplanen peger på en række tiltag, som allerede i dag løftes i regi af Dansk Kyst- og Naturtu-
risme. Derudover vil den nye organisering af den offentlige turismefremmeindsats kunne bidrage til 
implementering af tiltag fra Udviklingsplanen. 
 
I forhold til følgende tiltag fra Udviklingsplanen igangsættes – eller er i forvejen igangsat – en indsats 
i regi af bl.a. Dansk Kyst- og Naturturisme: 
 
a) Tiltag om udvikling af destinationer på tværs af feriesteder. Dansk Kyst- og Naturturisme har 

bidraget til etablering af vækstprojekter på grundlag af samarbejde mellem feriesteder, hvilket 
pt. har resulteret i etablerede vækstprojekter i Blokhus-Løkken og Vestkystens turismevækst-
klynge (fra Søndervig til Blåvand). Indsatsen forventes at fortsætte og omfatte yderligere områ-
der. 
 

b) Tiltag for at få flere feriehuse i spil. Som led i den politiske aftale om dele- og platformsøkono-
mien er bundfradraget for udlejning af sommerhuse er sat op og der er afsat midler til at iværk-
sætte en kampagne over de næste tre år for at få flere danskere til at udleje sommerhuset. Visit-
Denmark udmønter initiativet i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Feriehusud-
lejernes brancheforening. 
 

c) Tiltag for ny overnatningskapacitet på eksisterende arealer. Dansk Kyst- og Naturturisme har 
iværksat testprojekter af forretningsmodeller for nye former for overnatningskapacitet på cam-
pingpladser og lystbådehavne. Udvalgte steder på Vestkysten indgår i forløbet. 
 

d) Tiltag for at styrke adgangen til kapital og tiltrække eksterne investorer og nye operatører. 
Dansk Kyst- og Naturturismes indsats for at tiltrække investeringer fortsætter, og der gennemfø-
res en intensiveret dialog med kommuner på Vestkysten om mulige arealer og beredskab for 
håndtering af investorer. 

 
Som led i implementeringen af Udviklingsplan for Vestkysten vil Dansk Kyst- og Naturturisme fort-
sætte – og om muligt forstærke – ovenstående indsatser med et særligt blik for Vestkysten. Projek-
terne løses i løbende bilateral dialog med de relevante kommuner, og erfaringer og opsamlet viden 
videreformidles til gruppen af kerneaktører på Vestkysten på de to årlige møder.  
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Til Frederikshavn Byråd 
 
 
Idet der pr. 1. januar 2018 er valgt nyt byråd i Frederikshavn Kommune, har vi i overensstemmelse med 
god offentlig revisionsskik i det efterfølgende redegjort for vores opfattelse af samarbejdet og for lov-
givningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar. 
 
 
 OPGAVER OG ANSVAR 

 

1.1 LEDELSENS OPGAVER OG ANSVAR 

 
Byrådet (den kommunale ledelse) har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet i overensstemmelse med 
lovgivningens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af kommunens aktiviteter 
og pengestrømme. 
 
Byrådet behandler det af økonomiudvalget udarbejdede forslag til årsregnskab. Byrådet tager stilling 
til, om regnskabet foreligger i foreskreven form, hvorefter regnskabet sendes til BDO Statsautoriseret 
revisionsaktieselskab (”BDO”). Byrådet kan give BDO særlige instrukser i forbindelse med revisionen af 
regnskabet. 
 
Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt økonomiudvalget og - for så 
vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudval-
get - tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, træffer Byrådet i et møde afgørelse 
med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. 
 

1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning 

 
Det er byrådets overordnede ansvar, at der er opbygget hensigtsmæssige administrative systemer og 
tilrettelagt en hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af økonomien, samt at 
love og andre regler overholdes. 
 
Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et 
regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regn-
skabsvæsenet. 
 
Regulativet tilstilles BDO, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i 
kraft. 
 
Den administrative ledelse tilrettelægger kommunens registreringssystemer, interne kontrolsystemer 
og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen med henblik på at give et pålideligt grundlag for udarbej-
delsen af regnskabet. 
 
Dette indebærer, at der skal tilrettelægges en forvaltning, der omfatter de nødvendige økonomisty-
rings- og regnskabssystemer, herunder interne kontroller, så der kan aflægges et pålideligt regnskab, 
der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingsmæssige forudsætninger, 
og at de tilsigtede resultater er opnået inden for de udstukne rammer. Det påhviler den daglige ledelse 
at sørge for, at kommunens bogføring og arkivering af regnskabsmateriale sker under iagttagelse af 
Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. 
 
Det er Byrådets ansvar, at kommunens mål, strategier og handlingsplaner foreligger, og at der foreta-
ges resultatopfølgning. Økonomiudvalget har ansvaret for at aflægge regnskab for anvendelsen af mid-
lerne. 
 
Ved forvaltningen er Byrådet forpligtet til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn, og at for-
mueforvaltningen foregår betryggende. 
 

1.1.2 Tilsigtede og utilsigtede fejl 
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Det er Byrådets opgave at påse, at tilsigtede og utilsigtede fejl eller mangler - så vidt muligt - forebyg-
ges og opdages. Det kan ske gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registrerings- og kontrol-
systemer, herunder fastlæggelse af it-sikkerhedspolitik baseret på en vurdering af kommunens it-risici. 
Herved opnås den bedste sikkerhed for, at alle oplysninger og transaktioner kommer korrekt til udtryk i 
årsregnskabet, ligesom de er det bedste værn mod fejl og uregelmæssigheder. 
 

1.1.3 Oplysninger af betydning for revisionen 

 
Byrådet skal ifølge lovgivningen give revisor de oplysninger, som anses af betydning for revisionen af 
kommunen. 
 
Byrådet skal endvidere give os ubegrænset adgang til at foretage de undersøgelser af kommunen, vi 
finder nødvendige, samt sørge for, at vi får ubegrænset adgang til de oplysninger og den bistand, som 
vi anser for nødvendig for at udføre revisionen af kommunen. Forpligtelsen til at tilvejebringe og med-
dele oplysninger til revisionen omfatter alle dele af de under Byrådet hørende regnskabsområder. 
 

1.2 REVISORS OPGAVE OG ANSVAR 

 

1.2.1 Årsregnskab, revisionspåtegning og revisionsberetninger 

 
Det er vores opgave at revidere det årsregnskab, som Byrådet har sendt til revision. 
 
Vi vil udføre vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning, herunder bekendtgørelse nr. 965 af 28/6 2016 om kommunal og re-
gional revision. Dette kræver, at vi overholder FSR – danske revisorers Etiske regler samt planlægger og 
udfører handlinger med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder 
væsentlig fejlinformation.  
 
I henhold til god offentlig revisionsskik skal vi regelmæssigt kritisk gennemgå kommunens regnskabsfø-
ring med henblik på at påse, at kommunens registreringssystemer udgør et pålideligt grundlag for års-
regnskabet. Vi skal i forbindelse hermed vurdere de etablerede kontrolforanstaltninger med henblik på 
at efterprøve, om disse er betryggende. 
 
Vi skal efterprøve, om regnskabet er korrekt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaf-
læggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og an-
dre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere skal vi vurdere, om udførel-
sen af Byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er 
varetaget økonomisk hensigtsmæssigt. 
 
Offentlighedens tillidsrepræsentant 
Under vores revision, erklæringsafgivelse og rapportering er vi efter lovgivningen pålagt at optræde 
som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi, når vi tager stilling til indhold og 
præsentation af oplysninger i årsregnskabet og andre opgørelser, skal varetage hensynet til andre regn-
skabsbrugere end Byrådet. 
 
Loven medfører, at revisor ikke må udføre erklæringsopgaver, når der foreligger omstændigheder, der 
er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. Som følge heraf 
skal vi foretage en særskilt vurdering af vores uafhængighed i forbindelse med rådgivnings- og assi-
stanceopgaver inden accept af opgaven. 
 

1.2.2 Væsentlig fejlinformation m.v. 

 
Hvis vi under vores arbejde identificerer væsentlig fejlinformation, der enten skyldes besvigelse, eller 
en formodet besvigelse eller fejl, skal vi orientere kommunens øverste administrative ledelse herom. 
 
Såfremt væsentlig fejlinformation, der er meddelt til kommunens øverste administrative ledelse, ikke 
berigtiges eller afklares, skal vi orientere Byrådet herom, ligesom forholdet skal beskrives i en revisi-
onsberetning. 
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 REVISIONENS TILRETTELÆGGELSE OG UDFØRELSE 
 
Revisionen tilrettelægges og udføres med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregn-
skabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 
 
Under revisionsarbejdet tager vi hensyn til risikoen for, at væsentlige besvigelser kan forekomme bl.a. 
gennem valg af metoder og omfanget af revisionsindsatsen. Ved besvigelser forstår vi bevidst fejlinfor-
mation eller misbrug af aktiver. Besvigelser søges normalt skjult eller tilsløret for omverdenen og revi-
sor. Hvis der forekommer besvigelser, er der derfor som udgangspunkt forøget risiko for, at årsregnska-
bet indeholder væsentlig fejlinformation. Vi vil i den forbindelse indhente ledelsens vurdering af risi-
koen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, ledelsens 
vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, den har indført for at imødegå sådanne risici, samt le-
delsens kendskab til eventuelle konstaterede eller igangværende undersøgelser om besvigelser.    
 
Får vi mistanke om, at besvigelser forekommer, vil vi, sædvanligvis i samråd med ledelsen, iværksætte 
undersøgelser med henblik på at få mistanken af- eller bekræftet.   
 
Uanset at vi ved planlægningen og udførelsen af vores revision tager hensyn til risikoen for besvigelser, 
er vi ikke ansvarlige for at hindre besvigelser. 
 
Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og under iagt-
tagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ og internationale revisionsstandar-
der. 
 
Den kommunale styrelseslovs § 42 og kommunens revisionsregulativ er rammerne for tilrettelæggelsen 
og udførelsen af vores revision, der omfatter 

• finansiel revision 

• juridisk - kritisk revision 

• forvaltningsrevision. 
 
Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurde-
ringer af de tilrettelagte interne kontroller. 
 
Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i 
regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. 
 
Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om Byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øv-
rige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt. 
 
Med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at kommunens administration er varetaget økono-
misk hensigtsmæssigt, udfører vi forvaltningsrevision i henhold til styrelseslovens bestemmelser og i 
overensstemmelse med SOR standarderne 5 – 7.  
 
Revisionen vil hovedsagelig omfatte regnskabsposter og andre områder, hvor der er risiko for væsent-
lige fejl eller mangler. 
 
I forbindelse med vurdering af væsentlige revisionsområder, og dermed risikoen for at væsentlige fejl 
kan opstå, anvender BDO et væsentlighedssystem, og beregner et væsentlighedsbeløb. 
 
Områder, hvor vi vurderer, at sandsynligheden for forekomsten af væsentlige fejl og mangler er lille, 
revideres sædvanligvis på et overordnet niveau, eksempelvis gennem analyser. 
 
Ved enhver revision er der risiko for, at væsentlig fejlinformation ikke afdækkes, selv om revisionen 
udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 
 
Indgås der særlig aftale med den administrative ledelse eller Byrådet om detaljeret kontrol på be-
stemte områder, vil dette blive omtalt i revisionsberetningen. 
 

2.1 REVISIONENS TILRETTELÆGGELSE 
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Tilrettelæggelsen af revisionen foretages på grundlag af vores kendskab til Frederikshavn Kommune 
samt drøftelser med ledelsen. På dette grundlag foretages en helhedsvurdering af kommunen, de til-
knyttede risici af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen, de tilrettelagte forretningsgange samt 
interne kontroller på det regnskabsmæssige område. 
 
Ved tilrettelæggelsen af revisionen overvejer vi risikoen for, at der kan forekomme væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskabet som følge af besvigelser eller fejl. Forekommer der besvigelser, er der øget ri-
siko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, idet besvigelser sædvanligvis tilsløres 
eller holdes skjult. 
 
Uanset at vi ved revisionen tager hensyn til risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, er vi 
ikke ansvarlige for at hindre dette. 
 
Såfremt vi under revisionen konstaterer forhold, der kan indikere, at der er væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet - som følge af besvigelser eller fejl - udvides revisionen med henblik på afklaring heraf. 
 

2.2 REVISIONENS UDFØRELSE 

 
Ved tilrettelæggelse af revisionen forudsætter vi som udgangspunkt, at de etablerede forretningsgange 
samt kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer sikkerhedsmæssigt betryggende. 
 
For at påse at disse forudsætninger er opfyldt, vurderes og testes udvalgte dele af de tilrettelagte for-
retningsgange samt kontroller for væsentlige områder, herunder også kommunens administrative it-
anvendelse. 
 
Vi lægger vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen af det enkelte område. Vi fokuse-
rer på kommunens målsætninger og strategier for området, samt hvorvidt de tilrettelagte procedurer 
og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er sammen-
hæng mellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig 
forvaltning af området. 
  
Vi undersøger, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de 
er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m., ligesom 
det undersøges, om tilsynsmyndighedens godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil en sådan 
kræves. 
  
Revisionen omfatter endvidere en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis og de regnskabs-
mæssige skøn, som kommunens ledelse har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med formkravene i de gældende konteringsregler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
 
Det kontrolleres, om de i balancen opførte aktiver og passiver har været undergivet fornøden kontrol, 
ligesom det undersøges, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasing-
aftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret. 
 
Det gælder generelt, at revisionen udføres ved stikprøver og omfanget af tests fastlægges ud fra vores 
samlede vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation.  
 
Vi vil under vores arbejde altid sikre, at vi overholder persondataloven samt behandler modtagne infor-
mationer fortroligt. 
 

2.2.1 Efterfølgende begivenheder 

 
Vi undersøger, om alle væsentlige begivenheder - indtil datoen for revisionspåtegning, som i henhold 
til gældende regnskabsregler kan kræve regulering af eller oplysning i årsregnskabet - er identificeret 
og korrekt indarbejdet. 
 

2.2.2 Ledelsens regnskabserklæring 
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I forbindelse med regnskabsaflæggelsen indhenter vi en skriftlig erklæring fra borgmesteren og kommu-
naldirektøren om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet, hvor vi ikke kan forvente, at der 
eksisterer andet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 
 
Den skriftlige erklæring kan eksempelvis omfatte årsregnskabets fuldstændighed, herunder oplysning 
om pantsætninger, kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtelser, retssager, be-
svigelser, ledelsesberetning, forsikringsforhold, begivenheder efter balancedagen samt andre vanske-
ligt reviderbare områder. 
 
Erklæringen skal ligeledes indeholde udtalelse om, at det er borgmesterens og kommunaldirektørens 
opfattelse, at effekten af eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregnskabet, som er fundet 
under revisionen, er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Erklæ-
ringen vedhæftes en oversigt over disse forhold. 
 
 
 RAPPORTERING OM DEN UDFØRTE REVISION 

 

3.1 REVISIONSPÅTEGNING AF ÅRSREGNSKABET 

 
Konklusionen på den udførte revision meddeles ved revisionspåtegning af årsregnskabet. En revisions-
påtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold indebærer, 

• at årsregnskabet er revideret, 

• at årsregnskabet er korrekt opstillet på grundlag af bogføringen, 

• at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stil-
ling ultimo året samt  

• at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret er i overensstemmelse med Økonomi- 
og Indenrigsministeriets bestemmelser samt andre krav til regnskabsaflæggelsen. 

 
Vi skal i vores revisionspåtegning beskrive de centrale forhold i revisionen. Dette er et krav i henhold 
til bekendtgørelse nr. 965 af 28. juni 2016 om kommunal og regional revision. De centrale forhold i re-
visionen vil være en beskrivelse af de væsentligste områder, som vi har revideret. Vi vil ved revisionens 
afslutning drøfte dem med den administrative ledelse. 
 

3.2 RAPPORTERING TIL BYRÅDET 

 
Rapportering til Byrådet om den udførte revision og konklusion herpå sker via revisionsberetninger. 
 
Vi skal afgive en afsluttende beretning om revisionen af årsregnskabet og beretninger i årets løb, når 
det er foreskrevet, eller vi finder det hensigtsmæssigt. 
 
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal gives en revisionsbemærkning, hvis 

• regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger, 

• der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser, 

• lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom, 

• der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kon-
trolmæssig henseende, idet vi samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede 
mangler, 

• de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt. 
 
Vi rapporterer til den administrative ledelse i form af breve, besøgsrapporter og notater. Vores rappor-
tering er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen. 
 
Såfremt der konstateres væsentlige mangler i bogholderi eller regnskabsvæsen, vil revisionsberetnin-
gen indeholde en omtale heraf. 
 
Såfremt den udførte revision giver anledning til kritiske bemærkninger, eller hvis der er oplysninger af 
væsentlig betydning for kommunens finansielle stilling, som vi ønsker at gøre Byrådet bekendt med, 
indføres disse i revisionsberetningens bemærkningsafsnit. 
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Vores bemærkninger i revisionsberetninger og eventuelt andre rapporter er ikke ensbetydende med, at 
vi begrænser vores ansvar for årsregnskabets rigtighed, idet en sådan ansvarsbegrænsning kun kan fo-
retages ved forbehold i revisionspåtegningen på årsregnskabet. 
 

3.2.1 Forbehold eller fremhævelse af forhold i revisionspåtegningen 

 
Såfremt vi bliver opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller fremhævelse af forhold i 
regnskabet i revisionspåtegningen på årsregnskabet, orienterer vi Byrådet i en revisionsberetning eller 
på anden vis for at give mulighed for hurtig reaktion og afhjælpning af forholdet. Dette gælder også, 
hvis vi får mistanke om - eller bliver opmærksom på - væsentlige besvigelser eller andre uregelmæssig-
heder. 
 

3.2.2 Udført assistance, rådgivning m.v. 

 
I revisionsberetningen omtaler vi opgaver, hvor vi har afgivet særlige erklæringer eller rapporter. 
 

3.2.3 Fremsendelse 

 
Fremsendelse af revisionsberetninger til Byrådets medlemmer vil ske gennem kommunen.  
 
Byrådets formand skal, jf. styrelseslovens § 42 b, sørge for, at revisionens beretninger udsendes til By-
rådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.  
 

3.2.4 Interne specifikationer 

 
Interne specifikationer, rapporter samt perioderegnskaber og budgetopfølgninger anvendes - i lighed 
med kommunens øvrige regnskabsmateriale - som led i revisionen af årsregnskabet. Det anvendte ma-
teriale er ikke underlagt særskilt erklæringspligt. 
 
 
 REVISORS ARBEJDSDOKUMENTATION 

 
Arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder elektroniske data, der tilvejebringes som dokumen-
tation for den udførte revision, tilhører alene revisor. 
 
Arbejdspapirer m.v. dokumenteres i vidt omfang elektronisk, og som følge heraf udvikles forskellige 
programmer og filer. Sådanne programmer og filer er alene udviklet til revisors eget brug. 
 
Såfremt det findes hensigtsmæssigt at udlevere arbejdspapirer eller filer til kommunen, sker dette un-
der forudsætning af, at kommunen alene anvender filerne til eget brug. 
 
Vi påtager os intet ansvar for kommunens - eventuelle - egen anvendelse af filerne og eventuelle inde-
holdte data, med mindre der indgås særskilt skriftlig aftale om vores assistance med udvikling af fi-
lerne til kommunen samt vores ansvar i tilknytning hertil. 
 
 
 KVALITETSKONTROL 

 
Vi er underlagt regler om lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket bl.a. medfører, at Erhvervsstyrelsen vil fo-
retage kvalitetskontrol af vores arbejde. Ligeledes er vi underlagt intern kvalitetskontrol, hvor vores 
kolleger foretager kvalitetskontrollen. Dette medfører, at vores arbejdsdokumentation stikprøvevis bli-
ver udvalgt til kvalitetskontrol.  
 
Medlemmer af Erhvervsstyrelsen og de personer, som forestår den interne kvalitetskontrol, er under-
lagt tavshedspligt. 
 
 RÅDGIVNING, ASSISTANCE MV. 

 
Revisionen af årsregnskabet omfatter ikke assistance med kommunens bogføring, udarbejdelse af års-
regnskab eller andre regnskabsopstillinger. 
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BDO vil og kan alene yde rådgivning og anden assistance, hvis dette er tilladt i henhold til gældende 
habilitets- og uafhængighedsregler. 
 
 
 OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSREGNSKABER, DOKUMENTER M.V. 

 
Kommunen er forpligtet til at indhente BDO’s forhåndstilkendegivelse, såfremt årsregnskabsmateriale, 
der inkluderer revisionspåtegning, ønskes offentliggjort i en form, som afviger fra den, som vi har for-
synet med revisionspåtegning. 
 
 
 KOMMUNIKATION VIA INTERNETTET OG E-MAIL 

 
Det følger af BDO’s it-politik, at fortroligt materiale kun må sendes over internettet, hvis det er kryp-
teret med stærk kryptering, eller hvis modtageren skriftligt har givet os tilladelse til at sende materia-
let ukrypteret. 
 
Denne kommunikationsform er forbundet med en vis risiko for brud på fortrolighed. BDO påtager sig 
intet ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå, som følge af anvendelsen af denne kommunikati-
onsform. 
 
Vi vil sikre, at vi overholder persondataloven samt behandler informationer fortroligt. 
 
 
 FRATRÆDELSE SOM REVISOR 

 
Ved fratræden skal vi underrette den tiltrædende revisor om grunden til vores fratræden. Ved fratræ-
den har vi pligt til at give den tiltrædende revisor adgang til relevante oplysninger om kommunen, som 
revisors erklæring vedrører, og vi skal give en fyldestgørende forklaring på årsagen til vores fratræden. 
 
 

 AFSLUTNING 
 
Ved rapportering til Byrådet vil der blive henvist til nærværende revisionsberetning, som forudsættes 
udleveret til nye medlemmer af Byrådet. 
 
Revisionsberetningen tilpasses og fornyes, når der sker ændringer i kommunens eller i revisionsmæssige 
forhold, eller såfremt BDO af andre årsager finder det passende. 
 
 

 Aalborg, den 2. juli 2018 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 

 
 
Søren Peter Nielsen Jan Hansen 
Statsautoriseret revisor Registreret revisor 
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Til Frederikshavn Byråd 
 
 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2017 

 

1.1 INDLEDNING 

 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 2. juli 2018 afsluttet revisionen af Frederikshavn 
Kommunes regnskab for året 2017. 
  
I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Frederikshavn Kommune afgives 
hermed beretning om den udførte revision. 
 
Revisionen har omfattet siderne 5 – 7, 47 – 86, 112 – 118, 163 – 172, 181 – 182, 197 – 199, 223 – 232, 252 
– 257, 268 – 273, 283 – 285, 295 – 306, 314 – 347, 349 – 353 i bilag til årsberetning 2017, for Frederiks-
havn Kommune. 
  
Hovedtallene udviser (mio. kr.): 
 

 Oprindeligt 
 budget 

Regnskab 

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)    

Resultat af ordinær driftsvirksomhed ............................  
Resultat af det skattefinansierede område......................  
Resultat af forsyningsvirksomhederne ............................  

152,1 
75,2 
0,5 

196,3 
94,9 
0,1 

Balance Ultimo 2016 Ultimo 2017 

Aktiver .................................................................  
Egenkapital ............................................................  

4.754,1 
2.565,2 

4.809,5 
2.645,8 

Positive tal = overskud/tilgodehavender.  
Negative tal = underskud/gæld. 
 

1.2 LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING 

 
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet 
en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet 2017. 
 
 

1.3 IKKE-KORRIGEREDE FORHOLD 

 
I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i 
årsregnskabet. 
 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 er der konstateret forhold, som ikke er korrigeret i 
årsregnskabet, idet ledelsen har vurderet dem værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for 
årsregnskabet. Denne oplysning gives for at sikre, at byrådet er orienteret herom: 
 

 Optagelser af statstilskud og refusioner på forkert funktion i balancen – forholdet uddybes i af-
snit 6.13. 

 

1.4 REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION 

 
Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer 
til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. 
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Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:  
 
”DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
Til byrådet i Frederikshavn Kommune 
 
 
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Frederikshavn Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, jfr. siderne 5 – 7, 47 – 86, 112 – 118, 163 – 172, 181 – 182, 197 – 199, 223 – 232, 252 – 257, 268 – 
273, 283 – 285, 295 – 306, 314 – 347, 349 – 353 i ”Bilag til årsberetning 2017”, der omfatter regnskabs-
opgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal: 
 

 Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 196,3 mio. kr. 

 Resultat af det skattefinansierede område på 94,9 mio. kr. 

 Resultat af forsyningsvirksomheder på 0,1 mio. kr. 

 Aktiver i alt på 4.809,5 mio. kr. 

 Egenkapital i alt 2.645,8 mio. kr. 
 
Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision mv. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udfø-
res på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder 
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregn-
skabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revi-
sorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnå-
ede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i 
bekendtgørelse om kommunal og regional revision. 
 
Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer, 
der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag, 
for en detaljeret oplistning af opgaver. 
 
Vi blev af byrådet første gang antaget som revisor for Frederikshavn Kommune for regnskabsåret 2012 
og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 6 år frem til og med regnskabsåret 2017. Vi 
blev genantaget efter en udbudsprocedure i efteråret 2016.  
 
Centrale forhold ved revisionen 
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved 
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2017. Disse forhold blev behandlet som led i vores 
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen 
særskilt konklusion om disse forhold. 
 
Sociale udgifter med statsrefusion 
Refusionen af de sociale udgifter udgør 265,5 mio. kr. og består hovedsageligt af refusion af overfør-
selsindkomster. 
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Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion 
det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på 
dette område, som refunderes af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretnings-
gange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydel-
ser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold 
til gældende love og regler.  Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver, 
at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvå-
ger, at disse bliver fulgt. 
 
Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefusion har 
været: 
 

 Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på 
områder med statsrefusion på det sociale område. 

 Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt 
udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udført vores handlinger i henhold til bekendt-
gørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, 
Udlændinge - og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Under-
visningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen). 

 Vi har revideret statsrefusionsskemaet for 2017. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabs-
væsen, revision m.v. medtaget det af byråd godkendte årsbudget for 2017 som sammenligningstal i 
årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, 
revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kom-
muners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgø-
relse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og op-
retholder professionel skepsis under revisionen.  
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Herudover:  
 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.   

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kom-
munens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fort-
sætte driften. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i ”Årsberetning 
Regnskab 2017” og ”Bilag til årsberetning 2017”, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæ-
ring herom. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om disse. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den 
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi 
på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysnin-
ger, skal vi rapportere om dette forhold.  
 
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 
 
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 
 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse 
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og ef-
fektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig re-
vision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, 
om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
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processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.  
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse”. 
 
 

1.5 REVISIONENS BEMÆRKNINGER 

 

1.5.1 Generelt 

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført 
under afsnit 1.5.2. 
 
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis 

 regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger 

 der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser 

 lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom 

 der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kon-
trolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konsta-
terede mangler 

 foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt 

 udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigts-
mæssig måde 

 

1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet  

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 

1.5.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre 
forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. 
 
Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning. 
 
 
 REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI 

 
Revisionen udføres ved stikprøver, med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretnings-
gange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves 
det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse 
med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. 
 
I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger samt den 
øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 
 
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien 
skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af 
betydning for årsregnskabet. 
 
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øv-
rigt, har vi, i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2017, identificeret områ-
der med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet. 
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2.1 VÆSENTLIGHEDSNIVEAU 

 
Målet med revisionen af regnskabet er at sætte BDO i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt 
regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets 
krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. 

 
Ved udarbejdelse af revisionsplanen fastlægger BDO et acceptabelt væsentlighedsniveau for at afdække 
beløbsmæssig væsentlig fejlinformation. Både beløbets størrelse (kvantitativ) og arten (kvalitativ) af 
fejlinformationen vurderes.  
 
Væsentlighedsniveauet fastlægges for regnskabet som helhed, og væsentlighedsniveauet anvendes både 
i planlægningsfasen og ved afslutning af revisionen. 
 
I planlægningsfasen har væsentlighedsniveauet betydning for vores bedømmelse af revisionsindsatsen 
på de enkelte områder. Områder, som beløbsmæssigt er over væsentlighedsbeløbet, skal undergives 
revision. 
 
Ved afslutningen af revisionen har væsentlighedsbeløbet betydning for, om vi kan afgive erklæring 
uden forbehold. Knytter en væsentlig fejl sig til en enkelt regnskabspost, kan der blive tale om, at der 
alene tages forbehold for den konkrete regnskabspost. 
 
Væsentlighedsniveauet er bestemmende for, hvor stor en fejl vi kan acceptere uden at tage forbehold 
for, om regnskabet er rigtigt. 
 
Med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes størrelse har vi anvendt et væsentlighedsniveau på 90 
mio. kr. 
 
Herudover tager vi hensyn til den operationelle risiko (politiske risiko), så der på områder med særlig 
bevågenhed vil være et langt lavere væsentlighedsniveau. Det kunne blandt andet være på følgende 
områder:  

 Vederlæggelse af politikere 

 Repræsentationsudgifter 

 Udbetalinger til enkeltpersoner 
 
Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i 
øvrigt til vores beretning om revisionsaftale (beretning nr. 9). 
 

2.2 DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER 

 
Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, 
at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at års-
regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. 
  
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgel-
ser af formodede besvigelser. 
  
Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. 
 

2.3 DEN LØBENDE REVISION 

 
Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet 
med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for 
løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels 
at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. 
 
Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområ-
derne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuse-
ret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedu-
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rer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sam-
menhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæs-
sig forvaltning af området. 
 

2.4 JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION, JF. STANDARD FOR OF-

FENTLIG REVISION (SOR 6 OG 7)  

 
Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision 
og løbende forvaltningsrevision. 
 
Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den fi-
nansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.  
  
Vi skal således fremhæve følgende afsnit i denne revisionsberetning, hvor forvaltningsrevision og juri-
disk-kritisk revision er udført integreret med den finansielle revision: 
 

 Afsnit 3 om revision af kommunens interne it-kontroller (forvaltningsrevision) 

 Afsnit 4.2 om bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller 

 Afsnit 5.1 om forretningsgange og sagsrevision på løn- og personaleområdet 

 Afsnit 7.2.4 om forretningsgange på de sociale områder. 
 
Forvaltnings- og juridisk-kritisk revision har i 2017 været Frederikshavn Kommunes styring af det speci-
aliserede socialområde for henholdsvis børn og voksne. 
 
Der henvises til konklusionerne i bilag 6 og 7. 
 

2.5 DEN AFSLUTTENDE REVISION 

 
Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, 
at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og 
stilling. 
 
 
 REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER 

 
Omfang 
Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontrol-
ler for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. 
 
Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme 
omfang hvert år. I 2017 har revisionen omfattet følgende områder: 

 Adgangssikkerhed til økonomistyringssystem og sociale systemer, herunder brugeradministra-
tion, brugerrettigheder, adgangskontrol og systemadministration. 

 Fysisk adgang til serverrum 

 Outsourcing af centrale it-systemer, herunder kommunens egne kontroller samt indhentelse og 
vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører. 

 
Revisionen har desuden omfattet krav i henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regn-
skabsvæsen, revision mv. i forhold til it-anvendelsen samt elementer af forvaltningsrevision inden for 
it-organisation, it-politikker og it-risikovurderinger. Gennemgangen har også omfattet en overordnet 
gennemgang af Cybersikkerhed og status på arbejdet med GDPR. Endvidere har revisionen omfattet en 
opfølgning på konstaterede svagheder fra sidste år. 
 
Det udførte arbejde 
Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it samt 
systembrugere. 
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Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontroller, her-
under gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne it-kontroller og 
dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, hvor dette er relevant. 
 
Vi har baseret revisionen på ekstern revisorerklæring med høj grad af sikkerhed for de dele af it-syste-
merne, som KMD A/S er ansvarligfor i henhold til aftale med kommunen. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæs-
sige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af 
data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere 
er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgå-
ede områder er tilfredsstillende. 
 
Vi har dog ved revisionen konstateret svagheder i forretningsgangene og de interne kontroller, der kan 
afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:  

 

1. Vi anbefaler, at kommunen indfører en dokumenteret, periodisk gennemgang af brugere med ad-
gang til kommunens serverrum for at sikre at adgang til dette serverrum kun er tildelt ud fra et ar-
bejdsbetinget behov. 
 

 
Vores øvrige anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller i øvrigt er meddelt 
kommunen i et ledelsesbrev af 28. maj 2018. 
 
 
 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER 

 

4.1 PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING 

 
Vi har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og herunder vurderet, om principperne 
fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæ-
sen m.v. udøves i praksis.  
 
Konklusion 
Det er fortsat vores opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver ram-
men og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller 
og ledelsestilsynet. 
 
I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomisty-
ring fungerer i praksis.  
 

4.2 BILAGSBEHANDLING, FUNKTIONSADSKILLELSE OG INTERNE KONTROLLER 

 
Vi har valgt at sætte fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedta-
get i principperne for økonomistyring. 
   
Principperne indeholder følgende grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i kom-
munen:  

 Bilagene kræver alene elektronisk attestation før bogføring og betaling. Dette gælder dog ikke 
manuelle betalinger, som kræver attestation af 2 personer, forinden der kan ske udbetaling. 

 Den ledelsesmæssige kontrol af øvrige bilag er integreret i de budgetansvarliges almindelige le-
delsestilsyn ud fra en afvejning af risiko og væsentlighed. Det fremgår af principperne for øko-
nomisk styring, at de budgetansvarlige har pligt til at tilrettelægge, beskrive, udføre og doku-
mentere et økonomisk ledelsestilsyn.  

 Økonomiafdelingen bistår fagforvaltningerne ved at foretage kontroller med overholdelsen af 
forretningsgangene omkring bogføring og betaling – økonomisk ledelsestilsyn. 
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 Der er i økonomisystemet indlagt særlige systemmæssige begrænsninger, bl.a. har de enkelte 
brugere kun adgang til at bogføre indenfor eget profitcenter eller arbejdsområde. Endvidere har 
brugerne ikke adgang til at ændre i betalingsstrømmen på elektroniske fakturaer, og oprettelse 
af nye leverandører i systemet, hvilket betyder, at betaling til en ikke NemKonto kræver god-
kendelse af 2 personer. 

 
Vi har undersøgt, om bilagsbehandlingen følger disse regler og i det hele taget er tilrettelagt hensigts-
mæssigt og betryggende. 
  
Der er ikke etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kon-

trollerende funktioner i kommunen. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller 

utilsigtede handlinger eller mangler. 

 

Ledelsen har etableret interne kontroller til imødegåelse af disse risici. Blandt andet er der kontrol af 
pengestrømme, som ikke er omfattet af NemKonto, budgetansvarliges ledelsestilsyn, systemansvarliges 
kontroller af indberetninger og kontrol af brugere med særlige rettigheder.  
 
Økonomiafdelingen bistår de øvrige fagforvaltninger med at foretage kontrol af overholdelse af forret-
ningsgange omkring bogføring og betalinger, herunder også om der udføres tilstrækkelig ledelsestilsyn 
af de budgetansvarlige (Intern revision).  
 
 
Konklusion 
Sammenfattende er det vores vurdering, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed 
er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette begrunder vi bl.a. med, at Økonomi-
afdelingen har etableret et tæt tilsyn med bilagsbehandlingen ved de enkelte bogføringsenheder. Heri-
gennem opsamler Økonomiafdelingen løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlingen og det økono-
miske ledelsestilsyn. 
 

4.3 BEHOLDNINGSEFTERSYN OG GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER 

 
Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 15. august 2017, som har omfattet kontrol af til-

stedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og ventende remitte-

ring.  

 

Vi har undersøgt, om den etablerede kassevirksomhed fungerer betryggende og følger reglerne for kas-

sekontrol m.v., som beskrevet i principperne for økonomistyring. 

 

Endvidere har vi vurderet de generelle forretningsgange for afstemning af balancekonti.  

 

Vi har ved vores gennemgang af afstemninger af balancekonti haft fokus på, at balancens poster lø-
bende bliver afstemt og udlignet, så der ikke opstår uafklarede mellemværender og differencer med 
borgere, virksomheder og myndigheder. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som 
byrådet har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de kontante og likvide be-
holdninger. 
 
Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balan-
cens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprø-
ver på udvalgte balanceposter. 
 

4.4 BILAGSREVISION PÅ UDVALGTE OMRÅDER 

 
Vi har gennemgået en stikprøve af regnskabsbilag inden områderne: 

 

 Transport og infrastruktur 
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 Folkeskole 

 Dagtilbud m.v. til børn og unge 

 Fællesudgifter og administration 

 

Konklusion 

Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer. 

 

4.5 ØVRIGE FORHOLD 

 

Nye regler i EU-persondataforordningen 

Fra den 25. maj 2018 bortfaldt den danske persondatalov, og de nye regler i EU-persondataforordnin-
gen skal anvendes ved behandlingen af personoplysninger. EU-persondataforordningen stiller krav til 
den dataansvarlige om, at registrering og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse 
med udtrykkeligt angivne og legitime formål, at behandlingen skal være rimelig og gennemsigtig i for-
hold til den registrerede, og at både den dataansvarlige og databehandleren er underlagt dokumentati-
onskrav i forhold til opfyldelse af forordningen. Det kan være forbundet med sanktioner og herunder 
bødestraf såvel for virksomheder som offentlige myndigheder ikke at overholde forordningen. 
 

Vi anbefaler, at ledelsen fortsat har fokus på at sikre efterlevelse af forordningen på alle væsentlige 
punkter. 

 
 LØN- OG PERSONALEOMRÅDET 

 

5.1 FORRETNINGSGANGE OG SAGSREVISION 

 
Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for 2017. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne 
omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. 
  
Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsent-
lig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi ud-
valgt en række lønsager til test af forretningsgangene. 
 
I lønsagerne har vi bl.a. påset,   

 at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev 

 at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overens-

komst 

 at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn  

 at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse 

 at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats. 

 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er 
betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gen-
nemgåede stikprøver. 
 
 
 REVISION AF ÅRSREGNSKABET  

 

6.1 ÅRSREGNSKABETS OPBYGNING OG INDHOLD 

 
Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkra-
vene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler. 
 
Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2016 er foretaget ændringer i kommunens regn-
skabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere vurderet, om de fore-
tagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, og om de er til-
strækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.  
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med 
formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
 

6.2 FORRETNINGSGANGE FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN 

 
Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang 
har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af 
procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre sty-
ringssystemer. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret 
meget tilfredsstillende.  
 

6.3 BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL 

 
Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, 
meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. 
  
Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gæl-
dende regler.   
 
Konklusion 
Der er på Børne- og Ungdomsvalgets område et merforbrug på 21,1 mio. kr., som det politiske niveau 
løbende er orienteret om igennem budgetopfølgningerne. Herudover har vi i det aflagte regnskab ikke 
konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overens-
stemmelse med gældende regler. Endeligt har vi ikke konstateret forhold, der rejser tvivl om going 
concern. 
 
 

6.4 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER 

 
Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelin-
ger og meddelte oplysninger. 
 
Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse med kon-
teringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet. 
 
 

6.5 REFUSION AF KØBSMOMS  

 
Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gæl-
dende regler.  

Ved gennemgangen af området har vi blandt andet påset, at der er tilrettelagt en forretningsgang, der 
sikrer,  

 at der afregnes 17,5 % af tilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger med flere 

 at der sker tilbagebetaling af købsmoms ved salg af anlæg, når salget sker inden der er gået 5 
år fra godkendelse af anlægsregnskabet. 
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og korrekt optaget i 
regnskabet. 

 

6.6 LØNNINGER OG VEDERLAG  

 
Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold til interne 
kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne 
CPR-numre mv. 
 
Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsfor-
mænd og byrådsmedlemmer. 
 
Lønudbetalingen til den administrative ledelse og personalet på Løn- og personalekontoret er stikprø-
vevist gennemgået. 
 
Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kon-
trolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt. 
 
Konklusion 
Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens 
gældende retningslinjer. 
 
Gennemgangen af vederlag m.v. til politikere og lønudbetalingen til den administrative ledelse samt 
Løn- og personalekontorets personale har vist, at der ikke er foretaget væsentlige fejludbetalinger. 
  
Det er dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til SKAT. Samtidig er 
årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret. 
 
 

6.7 BEREGNING AF FORÆLDRETAKSTER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 

 
Vi har gennemgået kommunens beregning af forældretakster på daginstitutionsområdet for at sikre, at 
de er i overensstemmelse med gældende regler.  
 
De gennemgåede takster er for regnskabsår 2018. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at takstberegningen generelt er i overensstemmelse med gældende regler. 
 
 

6.8 KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF DE REGIONALE SUNDHEDSOPGAVER 

 
Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i 
overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet. 
 
 

6.9 ANLÆGSVIRKSOMHED  

 
Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt sondring 
mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret 
under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene 
behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens principper for økonomistyring 
overholdes. 
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Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt 
gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen. 
 
Konklusion 
Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse 
med gældende regler og kommunens retningslinjer. 
 
 

6.10 FORSYNINGSOMRÅDET 

 
Forsyningsvirksomhederne skal “hvile i sig selv”. Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække 
skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til øvrige kommu-
nale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter affaldshåndtering. 
 
Vi har ved revisionen påset: 

 at administrationsudgifter er opgjort tilstrækkeligt objektivt 

 at renter af mellemværender med forsyningsvirksomheden er beregnet og bogført i overens-
stemmelse med gældende krav (afhængig af den praktiske løsning) 

 at mellemværender med forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i balancen 
 
Konklusion 
Kommunen har oplyst, at beregningen af administrationsudgifter er baseret på en beregning af ældre 
dato, hvorfor kommunen vil gennemgå beregningen i 2018.  
 
Herudover har vi konstateret, at kommunens registrering fuldt ud lever op til Budget- og regnskabssy-
stemets krav omkring opdeling af driften og balancen. 
 
Det er vores vurdering, at forsyningsvirksomhederne over tid “hviler i sig selv”. Driften og mellemvæ-
rende med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i regnskabet. 
 
 

6.11 INDBERETNING TIL FORSYNINGSSEKRETARIATET MV.   

 
De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er omdannet til aktie-
selskaber med 100 % kommunalt ejerskab.  
 
I forbindelse med kommunens indberetning i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14. oktober 2010 
om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevands-
forsyninger for 2016, skal vi i henhold til § 3 i bekendtgørelsen afgive revisionserklæring om rigtigheden 
og fuldstændigheden af kommunens indberetning i henhold til § 2 i bekendtgørelsen. 
 
Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle 
indberetninger, der foretages efter den 31. december 2011. 
 
Konklusion 
Vi har afgivet revisorerklæring for kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet for 2017. Erklæ-
ringen er afgivet med forbehold, da der på tidspunktet for afgivelse af erklæring dels  

 ikke var aflagt årsrapport for Frederikshavn Forsyning samt datterselskaberne for 2017, og vi 
havde derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger 
og vederlag, og dels 

 er det ikke dokumenteret, at vejafvandingsbidrag på 4 % afspejler de faktiske omkostninger. 
 
Begge forbehold er afgivet af forsyningsselskabets revisor. 
 
6.12 Opkrævning af garantiprovision 
 
Der har igennem en årrække været tvivl om mulighederne for opkrævning af provision ved garantistil-
lelse for forsyningsselskaber, samt om hvorvidt det var et krav eller ej. 
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Kommunernes Landsforening (KL) har således i sektorskrivelse 2016 og 2017 om forsyningsvirksomheder 
foretaget en opsamling på, hvilke regler der må antages at være gældende. Efter KL’s opfattelse er 
grundreglen omkring garantiprovision, at hvis der stilles en lånegaranti for et forsyningsselskab, der 
opererer på et marked, så skal der opkræves en provision af denne. Provisionen skal fastsættes indivi-
duelt i hvert enkelt tilfælde og være fastsat på markedsvilkår. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har tidligere fastslået, at det påhviler en kommune at ”udfolde rime-
lige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsmæssige vilkår indebæ-
rer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre 
finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Der må 
dog tilkomme kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb”. 
 
Det er kommunens afgørelse, hvad garantiprovisionen skal udgøre, men det saglige grundlag for afgø-
relsen skal udarbejdes individuelt i hvert enkelt tilfælde. En kommune kan således ikke fastsætte ge-
nerelle retningslinjer herfor.  
 
Byrådet i Frederikshavn Kommune har vedtaget, at garantiprovisionen opkræves årligt for garantier 
stillet efter 2011 med 0,75 % af lånets restgælden. 
 
Kommunen har oplyst, at garantistillelser overfor private varmeværker fra før 2012 beregnes der ikke 
garantiprovision af.  
 
Der er i 2015 afsagt en dom i Vestre Landsret om en kommunes garantiafgivelse over for to fjernvarme-
selskaber og herunder krav til opkrævning af garantiprovision. Dommen fastslår, at en kommunes be-
gunstigelse af et fjernvarmeselskab via en garanti uden betaling af provision er statsstøtte, og at kom-
munens afgørelse om at give en vederlagsfri garanti er ugyldig. 
 
På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling, at kommunen gennemgår tidligere afgivne kom-
munale garantier med henblik på en vurdering af om kommunale garantier afgivet før 2012, jf. oven-
stående, skal pålægges opkrævning af garantiprovision. 
 
 

6.13 BALANCEN  

 
Generelt 
Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om ba-
lancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retnings-
linjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner. 
 
Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset:  

 at posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kom-
muner og kommunens regnskabspraksis 

 at materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskarto-
tekets oplysninger, og at til- og afgange er korrekt registeret i anlægskartoteket 

 at finansielle anlægsaktiver er korrekt indregnet, herunder at aktier, andelsbeviser og ejeran-
dele i § 60-virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele 

 at omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret  

 at likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret 

 at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt 

 at indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gældende 
regler 

 at gældsforpligtelser er korrekt indregnet og periodiseret. 
 
Vi har nedenfor redegjort nærmere for vores gennemgang af de enkelte områder: 
 
Anlægsaktiver 
Anlægsaktiverne består af materielle og finansielle anlægsaktiver. 
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Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgan-
gen, stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være 
til vedvarende brug. 
  
Vi har stikprøvevis kontrolleret ejerforholdet af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis 
kontrolleret årets til- og afgange.  
 
Endelig har vi gennemgået de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i 
overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis og efter gældende regler.  
 
Omsætningsaktiver 
Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og likvide beholdninger. 
 
Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december og er 
afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet. 
 
Vi har påset, at værdien af kommunens fysiske anlæg til salg er opgjort i overensstemmelse med gæl-
dende regler.  
 
Vi har gennemgået kommunens kortfristede tilgodehavender og på baggrund heraf er det vores opfat-
telse, at disse ikke indeholder væsentlige tabsrisici.  
 
Hensættelser 
Hensatte forpligtigelser består af tjenestemandspensioner, arbejdsskader og fratrædelsesbeløb ved 
åremålsansættelse. 
 
Vi har gennemgået forpligtigelserne, herunder kontrolleret årets til- og afgange, samt påset at de er 
optaget i kommunens årsregnskab efter gældende regler.  
 
Gæld 
Gæld består af langfristede gældsforpligtigelser og kortfristede gældsforpligtigelser.  
 
Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de optagne lån. Vi har kontrolleret, at den 
optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer. Herunder har vi fore-
taget en gennemgang af nye lån. 
 
Den kortfristede gæld består især af andel af langfristet gæld samt sædvanlige gældsposter. Vi har 
gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til kommunens betalinger i 
2018.  
 
Konklusion på revision af balancen 
Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretnings-
gange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.  
 
Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i ba-
lancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner og kom-
munens regnskabspraksis.  
 
Kommunens ejerandel i Frederikshavn Forsyning A/S er i overensstemmelse med Budget- og regnskabs-
systemets regler indregnet med 2.502,8 mio. kr. opgjort på grundlag af selskabets regnskab for 2016. 
Til orientering kan oplyses, at kommunens ejerandel ifølge forsyningens regnskab for 2017 er ændret til 
2.524,3 mio. kr. Årsagen hertil er primært, at forsyningen har haft et overskud i 2017 på 21,5 mio. kr., 
som er overført til egenkapitalen. 
 
Tilsvarende er gældende for Skagen Havn som er indregnet i kommunens årsregnskab 2017 for i alt 
229,3 mio. kr. på baggrund af selskabets 2016 regnskab. Selskabets årsregnskab for 2017 udviser at 
kommunens ejerandel udgør 242,6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at selskabet har haft et overskud 
på 7,1 mio. kr., som er overført til egenkapitalen.  
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Endeligt har vi konstateret, at der er tilskud, refusioner m.v. for 24,7 mio., som er optaget som kortfri-
stet gæld, men som iflg. konteringsreglerne skulle have været optaget som kortfristet tilgodehavender. 
Forholdet har ingen driftsmæssig betydning og balancen mellem aktiver og passiver er uændret.  
 
 

6.14 PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER 

 
Vi har gennemgået pantsætninger og eventualposter, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelses-
erklæring. 
 
Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer. 
 

6.15 LÅNOPTAGELSE 

 
Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at 
denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området. 
 
Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af 
udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger.  
 
Konklusion 
Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler. 
 
 
 REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION 

 
Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det 
sociale område.  
 
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 
 
Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens om-
fang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. 
 

7.1 REVISIONSERKLÆRING VEDRØRENDE DE SOCIALE IT-SYSTEMER 

 
I bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse 
og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlæn-
dinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisions-
bekendtgørelsen) er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kom-
munen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Børne- og Socialministeri-
ets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og øvrige ministeriers ressort-
områder. 
 
Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system 
fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i 
systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. 
 
Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller 
tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end 
den dataansvarlige kommune. 
 
Konklusion  
Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de 
den 21. marts 2018 udarbejdede erklæringer for 2017, som kommunen har fået fremsendt fra KMD. 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har over for os oplyst, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt 
ud er i overensstemmelse med kravene i § 26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 
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om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område, for så vidt an-
går, ”at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte 
transaktioner”. 
 
Vi er bekendt med, at der er taget kontakt til KMD for at udarbejdes en erklæring på registreringssy-
stemerne fra KMD, som fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse. 
 
 

7.2 LØBENDE REVISION  

 

7.2.1 Generelt 

 
De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som 
er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overens-
stemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau. 
 

7.2.2 Formål 

 
Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, 
herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de soci-
ale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. 
  
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 1591 af 
15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder 
inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministe-
riets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder. 
 

7.2.3 Revisionens omfang og udførelse 

 
Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige 
vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. 
 
Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng med de anvendte revisionsmetoder, test af kon-
troller og substansrevision. 
 
Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlig-
hed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier:  

 nyetablerede sager 

 sager af væsentlig økonomisk karakter 

 sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter 

 sager efter revisors vurdering. 
 
Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sa-
gerne.  
 
Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger 
samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er 
taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden 
for de forskellige områder.  
 
Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har 
udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornø-
dent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke 
udbetales uforenelige ydelser. 
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7.2.4 Forretningsgange 

I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kom-
munen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen.  
 
Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretnings-
gange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for føl-
gende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis: 

 Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogram og introduktionsforløb og ydelser til ud-
lændinge omfattet af integrationsloven) 

 Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, SEL §§ 41 og 42) 

 Revalidering (herunder ressourceforløb og fleksjob/flekslønstilskud) 

 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige). 
 
Vi har foretaget test af kontroller i en række personsager for at efterprøve kommunens forretnings-
gange, kvalitetskontrol og andre interne kontroller.  
 
Konklusion 
Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange 
m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. 
 

7.2.5 Personsager 

 
På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af personsager. 
 
Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk kritisk revi-
sion inden for følgende områder: 

 Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogram og introduktionsforløb og ydelser til ud-
lændinge omfattet af integrationsloven) 

 Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, SEL §§ 41 og 42) 

 Revalidering (herunder ressourceforløb og fleksjob/flekslønstilskud) 

 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige). 
 
Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang 
På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i 
overensstemmelse med gældende regler.  
 
På følgende områder har vi alene fundet få eller ingen fejl:  

 Integrationsydelse  

 Hjælp i særligt tilfælde integrationsloven 

 Kontanthjælp 

 Uddannelseshjælp 

 Sygedagpenge 

 Flekslønstilskud 

 Forsikrede ledige 

 Servicelovens §41 

 Servicelovens §42 

 Advokatbistand 
 
På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for en opstramning af sagsadministrationen:  
 
Integration 
I 5 ud af 6 gennemgåede sager er der ikke inden for 1 måned efter overtagelse af integrationsansvaret 
givet et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskud efter ITL §§23 b og c.   
 
Vi har fået oplyst, at der er arbejdet med omlægning af indsatsen, således at kommunen i fremtiden 
overholder lovgivningens krav om første aktivitet indenfor de første 4 uger i integrationsperioden.  
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På følgende områder er der efter vores vurdering behov for øget fokus på sagsadministrationen: 
 
Hjælp i særlige tilfælde - integration   
I 2 ud af 3 sager er konteringen af flytteudgifter ikke foretaget korrekt.  
Afdelingen vil generelt gennemgå sagerne for samme fejl og der vil blive udarbejdet en fremadrettet 
snitflade, således at fejlen ikke sker igen. 
 
Fleksjob – opfølgning 
I 1 ud af 2 sager er opfølgning ikke foretaget rettidigt.  
Afdelingen har iværksat en procedure der sikrer, at de rette opfølgningsadviser kommer til den virk-
somhedskonsulent som skal følge op i disse sager  
 
Ressourceforløb – opfølgning 
I 1 ud af 3 sager er der ikke afholdt mindst 6 samtaler inden for 12 måneder.  
 
Der henvises til bilag 1, 2 og 3, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet af den 
udførte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt og opfølgning på 
decisionsskrivelse vedrørende 2016 og tidligere år. 
 
 

7.3 AFSLUTTENDE REVISION 

 

7.3.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion 

 
Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvi-
dere stikprøvevist undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusions-
anmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. 
 
Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tid-
ligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne. 
 
Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt afregning af A-skat mv.  
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministerier-
nes regler for området samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bog-
føringen. 
 

7.3.2 Socialt bedrageri 

 
I bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse 
og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlæn-
dinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisions-
bekendtgørelsen) er der fastsat et krav om, at vi skal påse, at kommunen har etableret procedurer til 
at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder 
omfattet af denne bekendtgørelse samt for sagsoplysning på Udbetaling Danmarks sagsområde, jf. § 11 
i lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryggende vis. 
 
Vi har ved vores revision påset: 

 om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer 

 hvordan kontrollen er organiseret 

 om kommunen har en procedure for håndtering af oplysninger mellem afdelinger, fra andre 
myndigheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske eller manuelle 
kontroller. Herunder om kommunen har nedsat en kontrolgruppe 

 om kommunen har en procedure for tilbagebetalingskrav. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang 
til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser. 



264 

 
 

 
 

7.4 TEMAREVISION OMHANDLENDE KOMMUNERNES HJEMTAGELSE AF STATSREFUSION EFTER SER-

VICELOVENS § 181  

Indledning 

I henhold til Børne- og Socialministeriets skrivelse af 15. juli 2017 samt vejledning af 29. september 
2017 er vi blevet bedt om at udføre temarevision i 2017 omhandlende kommunernes hjemtagelse af 
statsrefusion efter servicelovens § 181.  

Det følger af servicelovens § 181, stk. 2 og 3, at staten afholder kommunernes udgifter til udlændinge, 
som har fået opholdstilladelse efter nærmere angivne bestemmelser i udlændingeloven, jf. servicelo-
vens § 181, stk. 1.  

Servicelovens § 181, stk. 2 og 3, angiver nærmere bestemt, hvilke udgifter afholdt til udlændinge med 
opholdstilladelse kommunerne kan hjemtage statsrefusion for, og hvilke betingelser som skal være op-
fyldt, før statsrefusionen kan hjemtages. 
 
De kommunale revisorer skal ved temarevisionen konkret undersøge og besvare følgende fokuspunkter: 
 

1. Har den enkelte kommune tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for 
sagsbehandlingen, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 29, stk. 1, som sikrer, at kommunen anmelder 
de korrekte refusionskrav? 
 

2. Er det dokumenteret i sagsbehandlingen, når kommunerne hjemtager refusion i henhold til ser-
vicelovens § 181, stk. 3, nr. 1, 

a. at der er tale om en person omfattet af personkredsen i § 181, stk. 1,  
b. at der er tale om et døgnophold, og 
c. at kravene om personbogføring for udgifter, hvor der hjemtages refusion, er opfyldt? 
 

3. Hjemtager kommunerne refusion efter servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2, for udgifter, som er 
afholdt efter det uledsagede flygtningebarn er fyldt 18 år? 
 

4. Hjemtager kommunerne refusion for brug af rådgivning til udlændinge med opholdstilladelser 
efter servicelovens § 11, stk. 3 i tilfælde, hvor der er tale om en almindelig integrationsindsats? 

 
Temarevisionen skal således tilrettelægges, så der skabes klarhed over, hvorvidt kommunens sagsgang 
og ledelsestilsyn sikrer, at kommunen hjemtager den korrekte statsrefusion i henhold til Servicelovens § 
181. 
 
Vi har gennemført vores revision vedrørende temarevisionen i perioden februar - april 2018. Vi har fore-
taget en gennemgang af de tilrettelagte forretningsgange på området og har foretaget gennemgang af 
et antal personsager.   
 
Vi vil dog gøre opmærksom på, at vi ved udførelse af sagsgennemgang af fokuspunkt 4 vedrørende råd-
givning efter servicelovens § 11, stk. 3 ikke har vurderet, om indsatsen er tilstrækkelig og relevant i 
forhold til det enkelte barns eller unges behov. Dette anser vi som en faglig bedømmelse af sagerne. 
 
Konklusion på de udførte fokuspunkter 
 
Fokuspunkt 1 vedrørende forretningsgange 
Det er vores vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange 
for hjemtagelse af 100 % refusion, jf. reglerne i § 181 i Lov om social service.  
 
Fokuspunkt 2 vedrørende refusion jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1 
Kommunen har ingen udgifter der berettiger til refusion jf. servicelovens §181, stk. 3 nr. 1 
 
Fokuspunkt 3 vedrørende refusion efter servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2 
Kommunen har ingen udgifter der berettiger til refusion jf. servicelovens §181, stk. 3 nr. 2 
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Fokuspunkt 4 vedrørende refusion af udgifter efter servicelovens § 11, stk. 3 
Det er vores vurdering, at kommunen har hjemtaget refusion korrekt i sager, hvor der er afholdt udgifter 
til forebyggende foranstaltninger, jf. § 11, stk. 3 i Lov om social service, og hvor der kan hjemtages 
refusion, jf. § 181, stk. 2 i Lov om social service.  
 
Det er vores vurdering, at udgifter afholdt til forebyggende foranstaltninger, jf. § 11, stk. 3 anmeldt til 
refusion, jf. § 181, stk. 2, skal omfatte en indsats, der ligger ud over den traditionelle integrationsind-
sats.   
 
Revisors anbefaling til kommunen 
Vores gennemgang har ikke givet anledning til væsentlige anbefalinger i forhold til yderligere konkrete 
tiltag vedrørende kommunens hjemtagelse af refusion, jf. reglerne i § 181 i Lov om social service.  
 
 
 AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV. 

 

8.1 REVISIONSBERETNINGER AFGIVET TIL FREDERIKSHAVN BYRÅD 

 
Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delberetninger: 
 
Beretning om Nr. Dato 
 Revisionsaftale  9 2. juli 2018 
 

 

8.2 ØVRIGE REDEGØRELSER AFGIVET TIL FREDERIKSHAVN KOMMUNE 

 Notat vedrørende bogføring af eksternt administrerede kommunale almene ældreboliger 

 Notat vedrørende kontering af udgifter til fagprogrammel og anskaffelse af fagbaserede IT-
systemer 

 
 

8.3 DIALOG MED POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE 

 Dialog om den overordnet revisionsplan med direktør for økonomi og økonomichef den 25. sep-
tember 2017 

 Dialog vedrørende afsluttende beretning med direktør for økonomi og økonomichef den 12. juni 
2018 
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8.4 PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER 

 
Der henvises til oversigten i bilag 5. 
 
 
 REVISORS ERKLÆRING  

 
Vi erklærer, at 
 

 vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser 

 vi under revisionen har modtaget alle de forklaringer, oplysninger, dokumenter mv. som vi har 
anmodet om. 

 
Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO lever op til kravene i Bekendtgørelse 965 af 28. 
juni 2016 om Kommunal og regional revision, herunder Revisorlovens §24 a og b.  
 
 

 Aalborg, den 2. juli 2018 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 

 
 
 
Søren Peter Nielsen Jan Hansen 
Statsautoriseret revisor Registreret revisor 
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BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 
 
 
 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2017 

 
 

 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og 
 Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2017 
 

 
Kommunenavn: Frederikshavn 
 
Revideret af: BDO 
 
Beskæftigelsesministeriet 
 
Funktion Sagsområde Regler Antal ud-

valgte sa-
ger 

Væsentlige 
fejl uden 
refusions-
mæssig be-
tydning 
 
 
 
 
(Antal note-
res) 

Væsentlige 
fejl med re-
fusions-
mæssig be-
tydning 
 
 
 
 
(Antal note-
res) 

Systema-
tiske/ge-
nerelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske/ge-
nerelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kommen-
tarer ved-
rørende 
konstate-
rede fejl 
 
 
(Henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området ad-
ministreres 
generelt i 
overensstem-
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisions 
bemærk-
ninger 
  
(Noteres 
ved angi-
velse af 
samme 
nummere-
ring som 
fremgår af 
revisions-
beretnin-
gen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal note-
res) 

Funktion 
5.57.73,  
5.57.75 og 
8.51.52 

Kontant-og uddannelseshjælp. 
Udbetaling, beregning og konte-
ring. Rådighedsvurdering og 
sanktionering. 
Særlig støtte (medfinansiering 
og tilbagebetaling) 

LAS  6 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.57.75 
samt 5.57.73 

Aktivering (bortset fra løntil-
skud), kontaktforløb, jobplaner 
mv. til kontant- og uddannel-
seshjælpsmodtagere 

LAB  5 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.57.73.  
5.58.80 
8.51.52 

Revalidering inkl. For-revalide-
ring  
 

LAS kap. 6 
 

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 
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Funktion   
5.57.71, 
5.68.73, 
5.68.75, 
5.68.79, 
5.58.80, 
5.58.81, 
5.58.82, 
5.58.83, 
5.68.91 og 
5.68.98 

Tilskud til udgifter til hjælpe-
midler og befordringsgodtgø-
relse m.v. til alle målgrupper, 
tilskud til jobrotation og vok-
senlærlinge, løntilskud til alle 
målgrupper, skånejob, isbryder-
ordning, personlig assistance og 
vejledning og opkvalificering af 
15-17 årige 

LAB kap. 12, 13 
a-b, 14, 15 og 
18 samt lov om 
kompensation 
til handicap-
pede i erhverv 
m.v. 

1 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.68.90 

Driftsudgifter og mentorstøtte, 
hvor refusion ydes under et rå-
dighedsbeløb 

LAB kap. 8 a, 9 
b og 10 m.v. 
LAB §§ 73 b, 81 
a, 83 og 99 

2 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.58.81 
8.51.52 

Fleksjob 
 

LAB §§ 69 - 75  4 

1 0 Nej Nej 

Afsnit 
1.3.1 

Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.58.83 

Ledighedsydelse 
 
 

LAS kap. 7 0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion 
5.57.71 og 
8.51.52 

Sygedagpenge 
 

Lov om syge- 
dagpenge  

2 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.68.97 

Seniorjob Lov om senior-
job 

3 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.68.96 
 

Servicejob (løntilskud) 
 

Lov om ophæ-
velse af lov om 
servicejob 

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion 
5.57.78,  
 

Forsikrede ledige 
(medfinansiering af a-dag-
penge, opfølgning kontaktforløb 
og tilbud) 

§ 82 a i lov om 
arbejdsløsheds-
forsikring m.v. 
og LAB  

3 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.58.82 
8.51.52 
 

Forsørgelse og aktivering (bort-
set fra løntilskud) af personer i 
ressourceforløb, der modtager 
ressourceforløbsydelse, inkl. 
mentor. 

LAB kapital 12 
a 

3 

1  0 Nej Nej 

Afsnit 
1.3.2 

Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.58.82 
 
 

Forsørgelse og aktivering (bort-
set fra løntilskud) af personer i 
jobafklaringsforløb, der modta-
ger ressourceforløbsydelse, 
inkl. mentor. 

LAB kapital 12 
b. 

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion  
5.57.78 og 
5.57.79 

Midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse (medfinansiering af mid-
lertidig arbejdsmarkedsydelse 

LAB kapitel 13 
d og lov om ar-

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 



269 

 
 

og tilhørende aktiveringsudgif-
ter bortset fra løntilskud) 
 

bejdsløsheds-
forsikring § 52 
o. 

Funktion 
5.57.79 

Kontantydelse og dertilhørende 
aktiveringsudgifter (bortset fra 
løntilskud)  
 

LAB kapitel 13 
e og lov om 
kontantydelse 

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion 
5.57.72 

Hjælp i særlige tilfælde (en-
keltudgifter, sygebehandling, 
samværsret med børn, flytning) 
 

LAS kap. 10 0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion 
0.25.11 
0.25.18 
7.32.23 
8.32.23 
9.32.23 

Beboerindskudslån Lov om indivi-
duel bolig-
støtte 

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion 
5.48.67 

Personlige tillæg til pensioni-
ster 
 

Lov om social 
pension kap. 2 
og Bekendtgø-
relse af lov om 
højeste, mel-
lemste, forhø-
jet almindelig 
og almindelig 
førtidspension 
m.v. kap. 2 

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

 
 
 
 
 
LAS - Lov om aktiv socialpolitik, 

 

 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på Beskæfti-
gelsesministeriets område 

 X 

 
 

Udfyldt af: Peter Barslund 
(revisors navn) 
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1.1 INDLEDNING 

 
Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporte-
ringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud 
samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetnin-
gen for 2017 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministe-
riets ressortområde.  
 
Bilaget indeholder:  

• Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2016 og tidligere år 
• Den tværministerielle oversigt 
• Redegørelse for personsagsgennemgang 
• Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager. 

 

1.2 OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER FOR 2016 OG EVT. TIDLIGERE 

Jf. decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 5. februar 2018 ses ingen for-
hold til opfølgning. 
 

1.3 PERSONSAGSGENNEMGANG 

 
I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er 
konstateret ved sagsgennemgangen. 
 

1.3.1 Fleksjob 

Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbeta-
lings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

 I 1 sag er der ikke foretaget rettidig opfølgning efter 2½ år 
 

1.3.2 Ressourceforløb 

Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbeta-
lings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

 I 1 sag er der ikke afholdt mindst 6 samtaler inden for 12 måneder 
 
 

1.4 FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG 

 
Vi har for 2017 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: 

 

 Revalidering (senest revideret i 2015) 

 Ledighedsydelse (senest revideret i 2015) 

 Servicejob (senest revideret i 2015) 

 Jobafklaringsforløb (senest revideret i 2016) 

 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse  

 Kontantydelse og dertilhørende aktiveringsudgifter (senest revideret i 2016) 

 Hjælp i særlige tilfælde, LAS kap. 10 (senest revideret i 2015) 

 Beboerindskudslån (senest revideret i 2015) 

 Personlig tillæg til pensionister senest revideret i 2016) 
 
Vi har i 2017 fravalgt personsagsgennemgang på midlertidig arbejdsmarkedsydelse og servicejob, da der 
ingen eller få udgifter er på området.  
 
Vedrørende områderne revalidering, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb, kontantydelse og dertilhø-
rende aktiveringsudgifter, hjælp i særlig tilfælde LAS kap. 10, beboerindskudslån og personlig tillæg til 
pensionister er personsagsgennemgang fravalgt, da områderne ikke har givet anledning til fejl og mangler 
tidligere år og vil indgå i 3 års planen. 
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BILAG 2, BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET 
 
 
 TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2017 

 
 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Børne- og Socialministeriets områder - regnskabsåret 2017 
 

 
Kommunenavn: Frederikshavn  
 
Revideret af: BDO 
 
Børne- og Socialministeriet 
 

Funktion Sagsområde Regler Antal ud-
valgte sa-
ger 

Væsentlige 
fejl uden 
refusions-
mæssig be-
tydning 
 
 
 
 
(Antal no-
teres) 

Væsentlige 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal no-
teres) 

Systema-
tiske/ge-
nerelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema-
tiske/ge-
nerelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kommen-
tarer ved-
rørende 
konstate-
rede fejl 
 
 
 
 
(Henvisning 
til afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
administre-
res gene-
relt i over-
ensstem-
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisions-
bemærknin-
ger 
 
 
 
 
(Noteres 
ved angi-
velse af 
samme 
nummere-
ring, som 
fremgår af 
revisions-
beretnin-
gen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal note-
res) 

Funktion 
5.22.07 

Statsrefusion – Særligt dyre en-
keltsager 

SEL §§ 176 og 
176 a 
 

11 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
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Funktion 
5.25.10 
5.28.20 
5.28.21 
5.28.22 
5.28.23 
5.28.24 
5.32.32 
5.32.33 
5.32.34 
5.32.35 
5.35.40 
5.35.42 
5.35.45 
5.38.50 
5.38.52 
5.38.53 
5.38.58 
5.38.59 
5.57.74 

Hjælp til flygtninge 
(Udgifter med 100 % statsrefu-
sion) 

SEL § 181 2 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.57.72 
 

Merudgiftsydelse 
 

SEL § 41 1 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.57.72 
 

Tabt arbejdsfortjeneste 
 

SEL § 42 2 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.28.20 
 

Advokatbistand, aktindsigt mv. 
 

SEL § 72  1 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
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Funktion 
5.57.72 
 

Dækning af nødvendige merud-
gifter 
 

SEL § 100 0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion 
5.38.42 
 

Botilbud  
 

SEL § 109 1 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.38.42 

Botilbud 
 

SEL § 110 3 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

5.25.10 Refusionsberettigede udgifter 
vedrørende flygtninge 

Dagtilbudsloven 
§ 99 

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

 
SEL - Lov om social service 
 

 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på Social- og Indenrigsministeriets område  X 

 
 

 
 
 
 

Udfyldt af: Peter Barslund 
(revisors navn) 
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2.1 INDLEDNING 

 
Dette bilag er en særskilt redegørelse til Børne– og Socialministeriet på baggrund af de særlige rappor-
teringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud 
samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetnin-
gen for 2017 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Børne- og Socialmini-
steriets ressortområde.  
 
Bilaget indeholder:  

 Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2016 og tidligere år 

 Den tværministerielle oversigt 

 Redegørelse for personsagsgennemgang 

 Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager 
 

2.2 OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER VEDRØRENDE 2016 OG TIDLIGERE ÅR 

 
Jf. decisionsskrivelse fra Børne- og socialministeriet af 30. oktober 2017 ses ingen forhold til opfølg-
ning. 
 

2.3 PERSONSAGSGENNEMGANG 

 
Der er ved gennemgang af personsagerne ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. 
 

2.4 FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG 

 
Vi har for 2017 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: 
 

 Dækning af nødvendige merudgifter SEL §100 (senest revideret i 2016) 

 Refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge, Dagtilbudslovens §99 
 
Vi har i 2017 fravalgt personsagsgennemgang på refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge, 
Dagtilbudslovens §99, da kommunen ikke har udgifter er på området.  
 
Vedrørende området dækning af nødvendige merudgifter SEL § 100 er personsagsgennemgang fravalgt, 
da områderne ikke har givet anledning til fejl og mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen. 
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BILAG 3, UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET 
 
 
 TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2017 

 
 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2017 
 

 
Kommunenavn: Frederikshavn 
 
Revideret af: BDO 
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet 
 
Funktion Sagsområde Regler Antal ud-

valgte sa-
ger 

Væsentlige 
fejl uden 
refusions-
mæssig be-
tydning 
 
 
 
 
(Antal note-
res) 

Væsentlige 
fejl med re-
fusions-
mæssig be-
tydning 
 
 
 
 
(Antal note-
res) 

Systema-
tiske/ge-
nerelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske/ge-
nerelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kommen-
tarer ved-
rørende 
konstate-
rede fejl 
 
 
 
(Henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
administre-
res gene-
relt i over-
ensstem-
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisions 
bemærk-
ninger  
 
 
 
 
 
 
(Noteres 
ved angi-
velse af 
samme 
numme-
rering 
som frem-
går af re-
visions- 
beretnin-
gen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal note-
res) 

 Udarbejdelse af integrations-
kontrakt inden for 1 måned  

IL § 19 4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

 Løbende opfølgning på integra-
tionskontrakten 

IL § 20 2 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
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Funktion 
5.46.60 

Tilbud om integrationsprogram, 
herunder aktive beskæftigelses-
rettede tilbud og tilbud om or-
dinær danskuddannelse 
 

IL Kapitel 4 6 5  

0 Nej Nej 

Afsnit 
3.3.1 

Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.46.60 

Tilbud om introduktionsforløb, 
herunder aktive beskæftigelses-
rettede tilbud, tilbud om ar-
bejdsmarkedsrettet danskun-
dervisning (kun 1. halvår 2017) 
og ordinær danskuddannelse 
 

IL Kapitel 4a 0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion 
5.46.61 

Udbetaling af integrations-
ydelse til udlændinge omfattet 
af integrationsprogrammet og 
udbetaling af integrationsydelse 
til øvrige 
 

LAS kapitel 4 2 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.46.60  

Resultattilskud efter integrati-
onsloven  

IL § 45  9 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.46.60 

Henvisning til danskuddannelse 
efter danskuddannelsesloven 

Danskuddan-
nelseslovens §§ 
2, 2a og 2b 

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion 
5.46.61 

Hjælp i særlige tilfælde 
 

IL kapitel 6 3 0 2 

Nej Nej 

Afsnit 
3.3.2 

Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.46.60  

Grundtilskud, tilskud til uledsa-
gede mindreårige  

IL § 45 1 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 

Funktion 
5.46.65 

Udbetaling af repatrierings-
støtte m.v. og resultattilskud 
efter repatrieringsloven 
 

Repatrierings-
lovens §§ 7, 8 
og 13 

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion 
8.21.22 

Udbetaling af godtgørelse for 
deltagelse i IGU-skoleforløb  

Lov om inte-
grationsgrund-
uddannelse § 
10 

0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

Funktion 
0.25.11 

Refusion af nettoudgifter til 
midlertidig boligplacering af 
flygtninge  
 

IL § 45 a 0 

*  * * * 

* Ja * 

* 0 

IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark 
LAS – Lov om aktiv socialpolitik 
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 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område  X 

 
 

Udfyldt af: Peter Barslund 
(revisors navn) 
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3.1 INDLEDNING 

 
Dette bilag er en særskilt redegørelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på baggrund af 
de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om stats-
refusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til 
revisionsberetningen for 2017 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Ud-
lændinge-og Integrationsministeriet ressortområde.  
 
Bilaget indeholder:  

• Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2016 og tidligere år 
• Den tværministerielle oversigt 
• Redegørelse for personsagsgennemgang 
• Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager. 

 

3.2 OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER FOR 2016 OG EVT. TIDLIGERE 

 
Der skal i dette afsnit redegøres for, om der er fulgt op på Udlændinge- og Integrationsministeriets be-
mærkninger vedrørende regnskab 2016 (og eventuelt tidligere år), jf. ministeriets svarskrivelse til kom-
munen. 
 

3.3 PERSONSAGSGENNEMGANG 

 
I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er 
konstateret ved sagsgennemgangen. 
 

3.3.1 Tilbud om integrationsprogram 

Der er ved gennemgangen konstateret 5 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbeta-
lings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

 I 5 sager vedrørende integrationsprogrammet er der ikke inden for 1 måned efter overtagelsen 
af integrationsansvaret givet et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løn-
tilskud efter ITL §§23 b og c.  

 

3.3.2 Hjælp i særligt tilfælde 

Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbeta-
lings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

 I 2 sager vedrørende hjælp til flytteudgifter er konteringen ikke korrekt.  
 
Der er efterfølgende foretaget rettelser af konteringen af hjælp til flytteudgifter. 
 

3.4 FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG 

 
Vi har for 2017 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: 
 

 Tilbud om introduktionsforløb kap. 4a 

 Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven 

 Repatrieringsstøtte (senest revideret i 2016) 

 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU-skoleforløb 

 Refusion af nettoudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge 
 

Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU-skoleforløb samt refusion af nettoudgifter til midlertidig 
boligplacering af flygtninge er fravalgt, da områderne ikke er af væsentlig økonomisk betydning. 
 
Vedrørende områderne tilbud om introduktionsforløb og henvisning til danskuddannelse er der ikke fo-
retaget sagsrevision, men områderne er revideret som en del af refusionsopgørelsen. 
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Personsagsgennemgang på repatrieringsstøtte er fravalgt, da området ikke har givet anledning til fejl og 
mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen. 
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BILAG 4, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV  
 
 
Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav, 
hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.  
 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 
 
Byfornyelse 
 
Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter 
følgende: 
 

 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, herunder områderne: Områdefornyelse, bygningsfor-
nyelse, opkøb af nedslidte ejendomme, friarealer, kondemnering og byfornyelsesnævn. 

 
Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte be-
slutningstyper, herunder: 
 

 Bekendtgørelse nr. 168 af 4. februar 2015 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og 
udvikling af byer. 

 Bekendtgørelse nr. 811 af 23. juni 2016 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og 
udvikling af byer 

 
I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af kommunalbestyrelsen trufne 
beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse. 
 
Det er påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfat-
tet af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter. 
 
Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte poste-
ringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. 
 
Regnskaberne og opgørelserne er påset korrekt udarbejdet og i overensstemmelse med det reviderede 
regnskabsmateriale.  
 
Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter 
ikke har været til hinder herfor. Revisionen har givet overbevisning om, at statsrefusionsopgørelsen for 
regnskabsåret 2016 er retvisende, herunder at refusionsgrundlaget er i overensstemmelse med gæl-
dende lovgivning.  
 
Der henvises i øvrigt til Bilag 5, Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver. 
 
Efterfølgende redegøres for antal reviderede byfornyelsessager. Herudover er der særskilt redegjort for 
de enkelte fejl- og mangeltyper. I denne redegørelse er alle konstaterede fejl og mangler i den enkelte 
byfornyelsessag medtaget. Såfremt fejlen eller manglen er systematisk, er dette anført. 
 

 Der er gennemgået 2 sager, hvoraf 2 er uden fejl 

 Der forekommer ingen sager med fejl af udbetalings- eller refusionsmæssig betydning 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende reg-
ler. 
 
Øvrige ministerier 
 
Tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende regnskab: 

 Klippekort 2016 
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Tilskud fra Social- og Indenrigsministeriet 
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende regnskab: 

 Forebyggende magtanvendelse, Mariested 
 
 
Projektregnskaber med tilhørende revisionsprotokol 
Vi har i løbet af regnskabsåret 2017 forsynet følgende projektregnskaber med vores revisionserklæring 
samt afgivet en revisionsprotokol til tilskudsyderen: 
 

 Mere pædagogisk personale i dagtilbud 2016 

 Modelprojekt for traumatiserede flygtninge 

 Udvikling af den borgerrettede indsats, herunder samarbejdet mellem jobcenter og A-kasser 

 Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen 

 Ny cyklistvenlig trafikterminal 

 Ny trafikterminal 

 Jobrotationsprojekter 

 Alle børn cykler i Frederikshavn 

 Værdighedspuljen 

 Uddannelsesløft 

 Uddannelsespulje 
 
Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores opfat-
telse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskudsbrevs bestemmel-
ser samt at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål. 
 
De afgivne revisionsprotokoller er hver for sig ikke omfattet af § 42b, stk. 1, i Den kommunale Styrel-
seslov og er således ikke udsendt til de enkelte byråds-/kommunalbestyrelsesmedlemmer, men alene 
fremsendt til tilskudsyder samt kommunens administration. 
 
  



282 

 
 

BILAG 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER 
 
 
Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2017 
 
Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger: 
   

   Statsrefusion 

 Integration 

 

   Boliglån  

   Særlige dyre enkeltsager  

   Saldoopgørelse af momsrefusion  

   Revisorerklæring vedrørende kommunens administration af og indberetning til BOSSINF 

 Byfornyelse 2016 

 

   Indberetning til Landsbyggefonden 

 Anlægsregnskaber 

 Børneteateropgørelsen 

 Regnskaber for Grøn Ordning 

 Indsatsplanlægning 2012 - 2016 

 Uhævet feriegodtgørelse 

 Regnskabsskema - Musikskolen 

 

   Energiudlodning 

 Stoplovserklæring 

 Tværfaglig indsats i samarbejde med Familiehuset 

 Opgørelse af bruttodriftsindtægter, bruttoomkostninger samt fradrag i forbindelse med 
regulering af statstilskuddet vedrørende kommunale parkeringsindtægter 

 

 
Øvrige opgaver 
På følgende væsentlige områder har vi ydet kommunen bistand: 
 

 Moms på tilbageskødning af grund 

 Modregning af lønudgift til kommuneguider i parkeringsindtægter 

 Beregningsgrundlag for orto/kommunal tandregulering 

 Afklaring af spørgsmål vedrørende garantiprovision, -stillelse og kommunalfuldmagt 

 Konteringsregler for ydelser efter Servicelovens § 85 

 Tilsyn på kommunens plejecentre, hjemmepleje og dagtilbud 

 Kommentering af kommunens notat vedrørende momsforhold for bygninger og grunde 

 Lånefinansiering af udgifter til kystsikring 

 Afklaring af registreringsforhold – moms 

 Analyse af moms  

 Økonomistyring på børne- og ungeområdet 

 Indtægtsoptimering af statsrefusion på sociale ydelser for perioden 2014 - 2017 
 

Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uaf-
hængighed.  
 
Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med 
gældende bestemmelser om revisors uafhængighed. 
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BILAG 6, FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR BØRN 
 
 
OM FORVALTNINGSREVISION 
 

Formål 

BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det specialiserede socialområde inden for børneområdet 

i Frederikshavn Kommune i 2017. 

Formålet med forvaltningsrevisionen er at afdække om kommunen i sin styring af området har taget 

relevante styringsmæssige skridt i forhold til at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv indsats. 

Forvaltningsrevisionen afdækker ikke graden af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i den 

enkelte kommune, men derimod om kommunen anvender styringsteknologier og værktøjer, som sik-

rer kommunen forudsætningerne for en hensigtsmæssig styring af disse forhold. 

 
Revisionen er foretaget i forbindelse med den løbende forvaltningsrevision, der udføres i henhold til 

god offentlig revisionsskik og bestemmelserne for revision af kommunernes regnskab. 

 

Metode 

 

Forvaltningsrevisionen består konkret af en screening af kommunens nuværende styringspraksis og ud-

giftsniveau med henblik på at vurdere behovet for anbefalinger til den fremadrettede styring af områ-

det. Konkret er der foretaget en screening af følgende forhold: 

 

 Screening af den økonomiske udvikling 

 Screening af den faglige og økonomiske styring, herunder 

• Overordnet vurdering af faglig og økonomisk styring 

• Faglig styring/myndighedsudøvelse 

• Økonomisk og strategisk styring 

 

I forhold til at gøre forvaltningsrevisionen overskuelig, har vi afgrænset de ydelsesområder, som for-

valtningsrevisionen omfatter, til de oftest benyttede ydelser og/eller de mest omkostningstunge 

ydelser på det specialiserede socialområde for børn. Det betyder, at forvaltningsrevisionen fokuserer 

på følgende paragrafområder: 

 

 SEL § 41 - Merudgiftsydelse 

 SEL § 42 – Tabt arbejdsfortjeneste 

 SEL § 44 – Personlig hjælp og Ledsagelse 

 SEL § 50 – Børnefaglig undersøgelse 

 SEL § 52 – Foranstaltninger 

 SEL § 54 – Støtteperson 

 SEL § 66 - opholdssteder 

 SEL § 76 – Tilbud til unge fra 18-22 år 

 SEL § 84 - Aflastning 

 SEL § 140 - Handleplaner 

 SEL §§ 152 - 154 – Underretningspligt. 
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I forhold til at foretage en screening af den økonomiske udvikling er der samtidigt fokuseret på bud-

get- og regnskabstal indrapporteret til Danmarks Statistik. Konkret er der fokuseret på følgende 

funktioner og grupperinger: 

 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge 

 5.28.21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge 

 5.28.22 Plejefamilier 

 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 

 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber. 

 

Det skal påpeges, at det ikke er ved alle af de udvalgte paragrafområder, at der er 1:1 forhold mel-

lem paragraf og kontering. Dvs. at konteringen ved enkelte af ovenstående funktioner og grupperin-

ger dækker over mere end de paragrafområder forvaltningsrevisionen ser på. Det skal samtidigt på-

peges, at der ved screening af den økonomiske udvikling ikke er mulighed for at tage højde for even-

tuelle forskelle i konteringspraksis mellem kommuner. 

 

Screeningen af den økonomisk udvikling er i øvrigt karakteriseret ved følgende forhold: 

 

     Budget- og regnskabstal for udgiftsudviklingen i perioden 2012-2017 

    Budget- og regnskabstal for budgetafvigelsen i perioden 2010-2016 

    Nettodriftsudgifter 

     Sammenligning hele landet samt region 

     Fokus på budgetafvigelse samt udgiftsudvikling 

 

Screeningen af den faglig styring/myndighedsudøvelse samt økonomiske styring er i øvrigt karakteri-

seret ved følgende forhold: 

 

     Kommunen er bedt om at besvare et spørgeskema vedrørende faglig, økonomisk og strategisk 

styring, hvor de konkrete spørgsmål er formuleret med baggrund i gældende lov eller konkrete an-

befalinger opstillet til kommunernes styring af området. 

 

KONKLUSION PÅ FORVALTNINGSREVISION 
 
Screening af økonomisk udvikling 
 
Screening af den økonomiske udvikling på området viser, at Frederikshavn Kommune i regnskab 2016 

har et højere udgiftsniveau pr. indbygger end gennemsnittet blandt kommunerne i Region Nordjyl-

land samt landsgennemsnittet. Frederikshavn Kommune har dog historisk set haft et udgiftsniveau 

pr. indbygger, der lå under regions- og landsgennemsnittet. 

 

Frederikshavn Kommune oplever således generelt et udgiftsniveau, der er lavere eller på niveau med 

landsgennemsnittet. I forhold til grupperingen 5.28.20 (opholdssteder for børn) er udgiftsniveauet i 

Frederikshavn Kommune – sammen med resten af kommunerne i Region Nordjylland - dog højere end 

udgiftsniveauet på landsplan. 

 
Overordnet set har Frederikshavn Kommune, når man ser på samtlige paragraffer, en højere budget-

afvigelse end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Nordjylland. 
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Særligt for gruppering 5.28.21 (forebyggende foranstaltninger) og 5.28.23 (døgninstitutioner) har der 

siden 2013 været en relativ høj budgetafvigelse i form af et merforbrug. Budgetafvigelsen er højere 

sammenlignet med gennemsnittet for Region Nordjylland og landsgennemsnittet. 

 
Screening af faglig styring 

 
Frederikshavn Kommune har på den organisatoriske bane iværksat tiltag med henblik på at udvikle 

den faglige styring. Disse er – under forvaltningsrevisionen gennemførelse - endnu ikke fuldt ud im-

plementerede. Kommunen har derudover haft øje for udfordringerne på den ressourcemæssige bane. 

 
Screening af økonomisk styring 
 
Frederikshavn Kommune har fulgt økonomien tæt, herunder haft fokus på det økonomiske aspekt 

sammenholdt med den visiterede indsats. Kommunen har blandt andet identificeret et behov for at 

skabe flere interne støttetilbud. 

 
 
Kommunen har deltaget i et dialogmøde med BDO om resultater af forvaltningsrevisionen, og har mod-

taget et oplæg indeholdende tabelmateriale, som ligger til grund for konklusionen på forvaltningsrevi-

sionen. I dette materiale har vi endvidere anført følgende anbefalinger: 

 En kortlægning og analyse af budgetprocessen, herunder de anvendte budgetforudsætninger 
med henblik på at sikre et robust og realistisk budget for området 

 En kortlægning af enhedspriser og mængder pr. foranstaltningstype til brug for budgetlægning 
og budgetopfølgning, ledelsesinformation og til brug for at styrke visitationen 

 Et generelt servicetjek af kommunens økonomiske styring på det specialiserede børneområde 

 Et øget fokus på effektiv anvendelse af forebyggende foranstaltninger med henblik på at an-
bringe børn og unge i mindre indgribende foranstaltninger 

 En dybdegående screening af sagsbehandlingspraksis med fokus på blandt andet korrekte bevil-
linger (fagligt og økonomisk) og optimal opfølgning på sagerne. 

 

Det er overfor os oplyst, at direktionen har behandlet vores notat på mødet og at direktionen har 

konkluderet, at vores anbefalinger fra forvaltningsrevisionen af det specialiserede socialområde er 

dækket af med de allerede iværksatte initiativer, som derfor fortsættes og løbende suppleres med 

fokus på træfsikkerhed, og afdækning af serviceniveau, effektivitet og borgersammensætning. 
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BILAG 7, FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 
 
 
OM FORVALTNINGSREVISION 
 

Formål 

BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det specialiserede socialområde inden for voksenområ-

det i Frederikshavn Kommune i 2017. 

Formålet med forvaltningsrevisionen er at afdække om kommunen i sin styring af området har taget 

relevante styringsmæssige skridt i forhold til at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv indsats 

på det specialiserede voksenområde. 

Forvaltningsrevisionen afdækker ikke graden af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i den 

enkelte kommune, men derimod om kommunen anvender styringsteknologier og værktøjer, som 

sikrer kommunen forudsætningerne for en hensigtsmæssig styring af disse forhold. 

 

Revisionen er foretaget i forbindelse med den løbende forvaltningsrevision, der udføres i henhold til 

god offentlig revisionsskik og bestemmelserne for revision af kommunernes regnskab 

 
Metode 

 

Forvaltningsrevisionen består konkret af en screening af kommunens nuværende styringspraksis og ud-

giftsniveau med henblik på at vurdere behovet for anbefalinger til den fremadrettede styring af områ-

det. Konkret er der foretaget en screening af følgende forhold: 

 

     Screening af den økonomiske udvikling 

     Screening af den faglige og økonomiske styring, herunder 

• Overordnet vurdering af faglig og økonomisk styring 

• Faglig styring/myndighedsudøvelse 

• Økonomisk og strategisk styring 

 

I forhold til at gøre forvaltningsrevisionen overskuelig, har vi afgrænset de ydelsesområder, som for-

valtningsrevisionen omfatter, til de oftest benyttede ydelser og/eller de mest omkostningstunge 

ydelser på det specialiserede socialområde for voksne. Det betyder, at forvaltningsrevisionen foku-

serer på følgende paragrafområder: 

 

 SEL § 85 – Socialpædagogisk støtte i eget hjem 

 SEL § 96 – BPA 

 SEL §100 – Dækning af nødvendige merudgifter. 

 SEL § 103 – Beskyttet beskæftigelse 

 SEL § 104 – Aktivitets – og samværstilbud 

 SEL § 107 – Midlertidige botilbud 

 SEL § 108 – Længerevarende ophold i botilbud 

 

I forhold til at foretage en screening af den økonomiske udvikling er der samtidigt fokuseret på bud-

get- og regnskabstal indrapporteret til Danmarks Statistik. Konkret er der fokuseret på følgende funk-

tioner og grupperinger: 

 

 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 

 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 



287 
 

 
 

 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 

 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) 

 5.32.003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 

 5.32.013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 

 5.33.004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funkti-

onsevne eller særlige sociale problemer 

 5.72.010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 

 

Det skal påpeges, at det ikke er ved alle af de udvalgte paragrafområder, at der er 1:1 forhold mel-

lem paragraf og kontering. Dvs. at konteringen ved enkelte af ovenstående funktioner og grupperin-

ger dækker over mere end de paragrafområder forvaltningsrevisionen ser på. Det skal samtidigt på-

peges, at der ved screening af den økonomiske udvikling ikke er mulighed for at tage højde for evt. 

forskelle i konteringspraksis mellem kommuner. 

 

Screeningen af den økonomisk udvikling er i øvrigt karakteriseret ved føl-

gende forhold:  

 Budget- og regnskabstal for udgiftsudviklingen i perioden 2012-2017 

 Budget- og regnskabstal for budgetafvigelsen i perioden 2010-2016 

 Nettodriftsudgifter 

 Sammenligning hele landet samt region 

 Fokus på budgetafvigelse samt udgiftsudvikling 

 
Screeningen af den faglig styring/myndighedsudøvelse samt økonomiske styring er i øvrigt karakteri-

seret ved følgende forhold: 

 

 Kommunen er bedt om at besvare et spørgeskema vedrørende faglig, økonomisk og strategisk 

styring, hvor de konkrete spørgsmål er formuleret med baggrund i gældende lov eller konkrete 

anbefalinger opstillet til kommunernes styring af området 

 
KONKLUSION PÅ FORVALTNINGSREVISION 
Screening af økonomisk udvikling 

 

Screening af den økonomiske udvikling viser, at Frederikshavn Kommune i perioden har et markant 

højere udgiftsniveau pr. indbygger end gennemsnittet blandt kommunerne i Region Nordjylland og 

landsgennemsnittet. 

 
Det højere udgiftsniveau skyldes særligt et højere udgiftsniveau ift. servicelovens §§ 85, 107 samt 

108 vedrørende bostøtte og botilbud. Her liger kommunens udgifter 1.531 kr. højere pr. indbygger 

set i forhold til regionsgennemsnittet. Landsgennemsnittet ligger lavere end gennemsnittet for regi-

onen. 

 
Screeningen viser, at Frederikshavn Kommune i perioden fra regnskab 2012-2016 har oplevet en ud-

giftsvækst, som ligger over niveauet for såvel landsgennemsnittet som kommunerne i Region Nord-

jylland. 

 
Screeningen viser videre, at Frederikshavn Kommune i 2016 realiserede en markant budgetafvigelse, 

når der ses på forskellen mellem oprindeligt budget og regnskabsresultat. Screeningen viser videre, 

at Frederikshavn Kommune har realiseret større forholdsmæssige budgetoverskridelser end både 
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landsgennemsnittet og gennemsnittet af kommunerne i Region Nordjylland, i perioden for regnskab 

2012-2016. 

 
Screening af faglig styring 

I forhold til de afdækkede forhold vurderer Frederikshavn Kommune, at der er et styringsmæssigt fokus 

på de afdækkede forhold, men at der samtidigt er enkelte områder, hvor der er udviklingspotentiale. 

Det drejer sig blandt andet om, at sætte tidsperspektiver på sagerne, så der kan følges op på progres-

sionen, set i forhold til tidsplanen. 

 
Screening af økonomisk styring 

Frederikshavn Kommune vurderer, at der er et styringsmæssigt fokus på en række af de afdækkede 

forhold, men vurderer også, at der er en række områder, hvor der er behov for videreudvikling. 

Disse områder vedrører blandt andet systematisk overblik over udvikling i mængde- og prisforud-

sætninger, borgere som er omfattet af mellemkommunale refusioner, tværgående samarbejde i 

kommunen, overordnede resultatmål for de kommunale leverandører samt arbejdet med at etab-

lere råderum og ledelsesinformation til de visiterede sagsbehandlere. 

 
Kommunen har deltaget i et dialogmøde med BDO om resultater af forvaltningsrevisionen, og har mod-

taget et oplæg indeholdende tabelmateriale, som ligger til grund for konklusionen på forvaltningsre-

visionen. I dette materiale har vi anført følgende anbefalinger: 

 En kortlægning og analyse af de anvendte budgetforudsætninger med henblik på at sikre et ro-
bust og realistisk budget for området  

 En opdatering og udvikling af den anvendte ledelsesinformation 

 Et stort og løbende fokus på optimal anvendelse af egne og eksterne tilbud, herunder kapaci-
tetstilpasning 

 En dybdegående screening af sagsbehandlingspraksis med fokus på blandt andet anvendelsen af 
VUM-modellen, herunder korrekte bevillinger (fagligt og økonomisk), optimal opfølgning på sa-
gerne samt leverandørstyring. 

 Et øget fokus på den skabte effekt for borgerne. 
 

Det er overfor os oplyst, at direktionen har behandlet vores notat på mødet og at direktionen har 

konkluderet, at vores anbefalinger fra forvaltningsrevisionen af det specialiserede socialområde er 

dækket af med de allerede iværksatte initiativer, som derfor fortsættes og løbende suppleres med 

fokus på træfsikkerhed, og afdækning af serviceniveau, effektivitet og borgersammensætning. 
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Dato: 13. august 2018 

Bemærkninger til revisionens beretning nr. 10 
 
I nedenstående tekst er der uddrag af revisionsberetning nr. 10 hvor der er forhold som 

Frederikshavn Kommune skal forholde sig til. 

 

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til 

tilsynsmyndigheden. 

 

I revisionsberetningen er der ingen bemærkninger, der skal besvares over for 

tilsynsmyndigheden. 

 

Revisionsanbefalinger, der ikke fremsendes til tilsynsmyndigheden 

Afsnit 3: Revision af kommunens Interne IT kontroller.  

 

Revisionens konklusion: 
”Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret 
hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes 
integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til 
regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det vores opfattelse, at 
kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder 
er tilfredsstillende.”  
 
”Vi har dog ved revisionen konstateret svagheder i kommunens forretningsgange og 
interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:”  
 
1.) ”Vi anbefaler, at kommunen indfører en dokumenteret, periodisk gennemgang af 
brugere med adgang til kommunens serverrum for at sikre at adgang til dette serverrum 
kun er tildelt ud fra et arbejdsbetinget behov.”  
 

Opdateret status fra Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Der er efterfølgende udarbejdet en procedure der skal sikre periodisk gennemgang 

af brugere med adgang til kommunens serverrum.  
 
 
 
Revisionens øvrige anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller i 
øvrigt er meddelt kommunen i et ledelsesbrev af 28. maj 2018. Af dette fremgår 
følgende: 
 
”I forbindelse med revisionen har vi noteret os, at forretningsgangene og de interne 
kontroller på it-området kan forbedres på følgende områder, idet vi bemærker, at 
efterfølgende punkter ikke har karakter af revisionsmæssige bemærkninger:”  
 

1.) ”Vi anbefaler, at kommunen beskytter de midlertidige data, der er grundlag for 
integration mellem økonomistyringssystemet og øvrige systemer, for eksempel 
filer med betalings-data, idet utilstrækkelig beskyttelse udgør en risiko for 
uautoriserede ændringer.  
Kommunen har oplyst, at det har rettet op på dette forhold i forbindelse med 
revisionen ” 

 

Opdateret status fra Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Forholdet blev rettet op inden revisionens afslutning. 
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2.) ”Vi bemærker, at kommunen har indarbejdet indhentelse af revisorerklæringer i 
deres års-hjul. Vi anbefaler at der udarbejdes procedure, der sikrer en 
dokumenteret gennemgang af disse.”  

 

Status fra Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

I efteråret 2018 vil der blive arbejdet på at få implementeret de opgaver der knytter 

sig til årshjulet i de relevante ledelsesniveauer. Årshjulet er godkendt i 

Sikkerhedsforum november 2017. 

Et afsæt for det arbejde vil være at tage afsæt i det forvejen etableret ledelsestilsyn 

og få udvidet de i forvejen kendte opgaver, således at ledelsestilsynet fremover 

hedder ledelses -og informationssikkerhedstilsyn. Der er en ambition om at få 

udviklet et digitalt ledelsestilsyn, hvor alle tilsynsopgaver foretages digitalt.  

 
 
 
”Vi vurderer, at kommunen har en cybersikkerhedsrisiko ved ikke at have et klart 
overblik over de informationer som logges og ved ikke at have taget stilling til, hvilke 
informationer der er relevante at logge. Ligeledes bemærkes det, at de nuværende 
loginformationer ikke aktivt gennemgås for at sikre mod eventuelle sikkerhedsbrister.”  
 

3.) ”Vi anbefaler, at kommunen opsætter formel logning af relevante systemer og 
aktivt tager stilling til det ønskede sikkerhedsniveau. Ligeledes anbefales det, at 
logs proaktivt gennemgås for at sikre mod eventuelle sikkerhedshændelser” 

 

Status fra Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Den 25 maj trådte EU. Databeskyttelsesforordning i kraft og samme dato bortfaldt 

den tidligere sikkerhedsbekendtgørelse som tidligere regulerede hvordan der skulle 

laves logning. Datatilsynet har været bagud i forhold til tidsplanen omkring 

udgivelse af vejledninger og først den 29 juni udkom vejledningen omkring 

behandlingssikkerhed som indeholder vejledninger omkring brug af logninger. I 

sensommeren vil der blive udarbejdet plan for hvordan Frederikshavn Kommune 

skal arbejde med den risikobaseret tilgang og herunder også brug af logninger. 

Brug af logninger vil naturligt blive tilknyttet aktiviteterne i årshjulet.  
 
 
 

Afsnit 4.5: Øvrige forhold – Nye regler i EU persondataforordningen  
 
”Fra den 25. maj 2018 bortfaldt den danske persondatalov, og de nye regler i EU-
persondataforordningen skal anvendes ved behandlingen af personoplysninger. EU-
persondataforordningen stiller krav til den dataansvarlige om, at registrering og 
behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med udtrykkeligt angivne og 
legitime formål, at behandlingen skal være rimelig og gennemsigtig i forhold til den 
registrerede, og at både den dataansvarlige og databehandleren er underlagt 
dokumentationskrav i forhold til opfyldelse af forordningen. Det kan være forbundet 
med sanktioner og herunder bødestraf såvel for virksomheder som offentlige 
myndigheder ikke at overholde forordningen.” 
 
  

1.) ”Vi anbefaler, at ledelsen fortsat har fokus på at sikre efterlevelse af 
forordningen på alle væsentlige punkter.” 
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Status fra Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi: 

Frederikshavn Kommune har siden efteråret 2017 arbejdet systematisk med 

implementering af de krav der følger af EU-databeskyttelsesforordning. Der er 

etableret et blivende Sikkerhedsforum samt en tværgående 

repræsentantsskabsgruppe. Derudover er der udpeget en 

databeskyttelsesrådgiver.  

I implementeringen er der arbejdet med at håndtere dokumentationskrav samt den 

skærpede oplysningspligt. Det har betydet et omfattende arbejde med at indgå ca. 

130 databehandleraftaler og udarbejdelse af fortegnelser over 

databehandlingsaktiviteter samt en stor tilretning af alle blanketter og 

selvbetjeningsformularer.  
 

 

Afsnit 6.12: Opkrævning af garantiprovision  
 
”…… Det er kommunens afgørelse, hvad garantiprovisionen skal udgøre, men det 
saglige grundlag for afgørelsen skal udarbejdes individuelt i hvert enkelt tilfælde. En 
kommune kan således ikke fastsætte generelle retningslinjer herfor.  
 
Byrådet i Frederikshavn Kommune har vedtaget, at garantiprovisionen opkræves årligt 
for garantier stillet efter 2011 med 0,75 % af lånets restgælden.” 
  
”Kommunen har oplyst, at garantistillelser overfor private varmeværker fra før 2012 
beregnes der ikke garantiprovision af.”  
 
”Der er i 2015 afsagt en dom i Vestre Landsret om en kommunes garantiafgivelse over 
for to fjernvarmeselskaber og herunder krav til opkrævning af garantiprovision. 
Dommen fastslår, at en kommunes begunstigelse af et fjernvarmeselskab via en 
garanti uden betaling af provision er statsstøtte, og at kommunens afgørelse om at give 
en vederlagsfri garanti er ugyldig.” 
 

1.) ”På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling, at kommunen 
gennemgår tidligere afgivne kommunale garantier med henblik på en vurdering 
af om kommunale garantier afgivet før 2012, jf. ovenstående, skal pålægges 
opkrævning af garantiprovision.” 

 

Center for Økonomi og Peronales svar/status på revisionens anbefaling: 

Administrationen vil i 2. halvår af 2018, udarbejde et oplæg til håndteringen af 

opkrævning af garantiprovision. Oplægget vil blive fremlagt til politisk beslutning. 
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Oversigten viser hvilke ændringer, der er inden for de enkelte bevillinger. 

Fortegnsforklaring: - (minus) = reduktion af udgifter/forøgelse af indtægter

Fortegnsforklaring vedr. kassebeholdningen: - (minus) = kasseforbrug

Kolonnen "Lb.nr." henviser til de forklaringer der er  vedr. de enkelte bevillingsmæssige ændringer, 

der er nævnt nedenfor.

I kolonnen "Bevillingsændringer" er angivet en kort tekst for de enkelte bevillingsændringer.

Beløbskolonnen angiver de beløb, som de enkelte ændringer påvirker hver bevilling med.

Under afsnittet "Likvide midler", kan man se hvad ændringerne påvirker nettobalancen med.

Lb.nr. Bevillingsændringer: Beløb

1 Midtvejsregulering 2018 -7.346.553

I forbindelse med årets økonomiaftale indgås der ligeledes aftale om

Midtvejsregulering af 2018.

Midtvejsreguleringen indeholder følgende emner:

- Regulering som følge af lov- og cirkulæreprogram 3.250.333 (1)

- Øvrige aktstykke reguleringer 1.398.508 (2)

- Regulering vedr. budgetgaranterede områder -14.089.291 (3)

- Regulering af øvrige overførselsområder -8.503.596 (4)

- Regulering vedr. ændret P/L fremskrivningsprocenter til 2018 -7.628.226 (5)

- Afregning vedr. det skrå skatteloft -8.532.000 (6)

- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2017 -9.144.000 (7)

- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2018 -4.776.000 (8)

- Midtvejsregulering af særligt tilskud - dårlig udvikling i ledigheden -264.000 (9)

- Modregning i statstilskud vedr. parkeringsindtægter -228.000 (10)

I alt skal vi aflevere til staten -48.516.272

Der er imidlertid allerede medtaget budgetposter for dele af midtvejs-

reguleringen i det korrigerede budget for 2018, ligesom der er poster der

ikke kan reguleres i budgettet men kun over kassen. Nedenfor er op-

listet de bevillingsmæssige ændringer der følger af midtvejsreguleringen.

- Lov- og cirkulæreprogram og øvrige aktstykke reguleringer, 4.981.528 Forøgelse af driftsudgifter (1+2)

  udmøntning på udvalgsområder.

  Manglende reguleringsmulighed og bagatelgrænsen på 50.000 kr.

  gør at reguleringsbeløbet er større end beløbet fra midtvejsreguleringen.

- Regulering af budgetgaranterede område og øvrige overførsels- -22.592.887 Reduktion af driftsudgifter (3+4)

  område på AMU

- Regulering vedr. ændret P/L fremskrivningsprocenter til 2018 - drift -9.340.788 Reduktion af driftsudgifter (5)

- Regulering vedr. ændret P/L fremskrivningsprocenter til 2018 - anlæg -850.300 Reduktion af anlægsudgifter (5)

- Det skrå skatteloft, større afregning i forhold til budgetteret 205.000 Reduktion af skatteindtægter (6)

- Midtvejsregulering 2018 af beskæftigelsestilskud udmøntes til AMU -4.776.000 Reduktion af driftsudgifter (8)

- Midtvejsregulering af særligt tilskud - dårlig udvikling i ledigheden

   udmøntes til AMU -264.000 Reduktion af driftsudgifter (9)

- Midtvejsregulering af tilskud udligning (afregningen) 39.984.000 Reduktion af indtægt vedr. tilskud 

og udligning

Ovenstående bevillingsmæssige ændringer betyder at kassebeholdningen

dermed bliver reduceret med -7.346.553 Forbrug af kassen

Lb.nr. Bevillingsændringer: Beløb Bevilling 

i alt

DRIFT

Bevillingsændring 2018
Pr. august 2018



Økonomiudvalg

1 Midtvejsregulering 2018 (Lov- og cirk. og øvrige aktstykke ændringer) 1.449.880

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -1.214.994 234.886

Arbejdsmarkedsudvalg

1 Midtvejsregulering 2018 (Lov- og cirk. og øvrige aktstykke ændringer) 34.624

1 Midtvejsregulering 2018 (Budgetgaranterede og øvrige overførsler) -22.592.887

1 Midtvejsregulering 2018 (Beskæftigelsestilskud 2018) -4.776.000

1 Midtvejsregulering 2018 (Dårlig udvikling i ledigheden) -264.000

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -456.178 -28.054.441

Socialudvalget

1 Midtvejsregulering 2018 (Lov- og cirk. og øvrige aktstykke ændringer) 1.399.451

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -3.241.881 -1.842.430

Sundhedsudvalg

1 Midtvejsregulering 2018 (Lov- og cirk. og øvrige aktstykke ændringer) 1.287.696

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -1.478.830 -191.134

Børne- og Ungdomsudvalg

1 Midtvejsregulering 2018 (Lov- og cirk. og øvrige aktstykke ændringer) 563.181

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -2.566.008 -2.002.827

Kultur- og Fritidsudvalget

1 Midtvejsregulering 2018 (Lov- og cirk. og øvrige aktstykke ændringer) 246.696

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -128.706 117.990

Teknisk udvalg

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -254.191 -254.191

ANLÆG

Økonomiudvalget

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -555.455 -555.455

Socialudvalget

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -22.909 -22.909

Børne- og Ungdomsudvalget

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -44.735 -44.735

Kultur- og Fritidsudvalget

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) 2.716 2.716

Teknisk Udvalg

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) -257.741 -257.741

Plan- og Miljøudvalget

1 Midtvejsregulering 2018 (Ændring af Pris- og lønfremskrivningen) 27.824 27.824

BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

Tilskud udligning

1 Midtvejsregulering 2018 (Afregning) 39.984.000 39.984.000

Skatter

1 Midtvejsregulering 2018 (Det skrå skatteloft) 205.000 205.000



Likvide midler

1 Midtvejsregulering 2018 (Kasseforbrug) -7.346.553

Samlet påvirkning af likvide midler (Forbrug af kassen) -7.346.553 -7.346.553

Balance 0 0
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Midtvejsreguleringen 2018 - til afregning i 2018 - Overblik.

(minus angiver tilbagebetaling) 2018

Allerede indregnet i 

budgettet

Skal reguleres på driften (- = 

reduktion af udgiftsposter)

Kasseregulering (- 

= forbrug)

Lov og cirkulære program 3.250.333 3.186.490 63.843

Budgetgaranti -14.089.291 -14.089.291

Øvrige overførsler -8.503.596 -8.503.596

P/L reguleringer -7.628.226 -10.191.088 2.562.862

Øvrige aktstykke reguleringer 1.398.508 1.795.038 -396.530

Nedslag sfa. skatteloft (budget 8.327) -8.532.000 8.327.000 -205.000

Beskæftigelsestilskud 2018 -4.776.000 -4.776.000

Særligt tilskud for udv. I ledighed -264.000 -264.000

Beskæftigelsestilskud 2017 -9.144.000 -9.144.000

Modregning vedr. P-indtægter -228.000 -228.000

-48.516.271 -8.327.000 -32.842.446 -7.346.825

Opsummering

Der skal afregnes -48.516.271

Det sker på følgende måde: 

Allerede budgetteret -8.327.000

Reduktioner i driftsbudgettet netto -32.842.446

Tages af kassen -7.346.825

Finansieret i alt -48.516.271

CØP

14. august 2018
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Økonomiafdelingen har – inden for de økonomiske rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt 
oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene og afdelingerne under 
Økonomiudvalget, udvalgets budgetforslag på Økonomiudvalgets område, som udsendes til alle medlemmer 
af Økonomiudvalget.

Der blev på Økonomiudvalgets marts møde forelagt og godkendt budgetforudsætninger. Disse forudsætninger 
indebærer udmøntning af pulje på 1 % budgettilpasning på 4,4 mio. kr. samt reduktion vedrørende 
moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,9 mio. kr. 

På Økonomiudvalgets juni møde blev der orienteret om omfordeling af 1 % budgetpasning på 1,1 mio. kr. I de 
specielle bemærkninger indgår omfordeling af 1 % budgettilpasning i beskrivelsen af den ordinære 1 % 
budgettilpasning. Budgettet er fordelt og udmøntet i de respektive budgetter. 

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgetforslaget, og der henstår ingen uudmøntede puljer.

Økonomiafdelingen fremsender Økonomiudvalgets budgetmateriale indeholdende:

 Det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger).
 Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter som har til formål at give 

overblik over budgettets fordeling.
 Takstoversigt.
 Tilskudsoversigt.

Gennemgangen vil bl.a. omfatte:

 Gennemgang af, hvorledes centrenes budgetrammer er disponeret.
 Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg.
 Tekniske korrektioner, som ikke var kendt i budgetforslaget på juni mødet.
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DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Direktørområder:

Teknik, Park, Udvikling og Erhverv 55.829 55.155 54.217 53.518

Børn, Unge, Familie og Arbejdsmarked 91.939 90.957 89.857 88.713

Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, 
Kultur og Fritid

62.780 62.082 61.351 60.519

Ejendomscentret, IT, Økonomi og 
Personale

263.844 261.258 258.513 255.741

I alt drift 474.392 469.452 463.938 458.491

ØKD-REGLERNE

Fordeling af udgifterne

Indenfor ØKD-reglerne 408.026 403.254 397.719 392.086

Udenfor ØKD-reglerne 66.366 66.198 66.219 66.405

I alt drift 474.392 469.452 463.938 458.491

RESERVATION AF SERVICERAMME

nettobeløb vist i 1.000 kr.           
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag

2019 2020 2021 2022

Reservation af serviceramme 27.000 27.000 27.000 27.000

I alt reservation af serviceramme 27.000 27.000 27.000 27.000

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

I alt anlæg 68.631 51.658 42.034 42.034

Opsamling på væsentlige ændringer.

Drift
Økonomiudvalget besluttede på marts mødet en fordeling på 1 % budgettilpasning samt moderniserings- og 
effektiviseringsprogrammet på henholdsvis 4,4 mio. kr. og 0,9 mio. kr. i 2019. Reduktionen er udmøntet i de 
respektive centre og afdelinger. På juni mødet blev der orienteret om udmøntning af omfordeling af 1 % 
budgettilpasning på 1,1 mio. kr. 

I juli måned blev Økonomiudvalgets driftsbudget reduceret med 3,7 mio. kr. for 2019. Reduktionen vedrører 
fremskrivning af priser og lønninger. Det er kutyme, at Frederikshavn Kommune følger disse udmeldinger fra 
Kommunernes Landsforening. 

I juli måned er budgettet forøget med 1,3 mio. kr. som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet og 
efterfølgende reduceret med 0,7 mio. kr. i august måned. Nettovirkning udgør 0,6 mio. kr. i forøgelse.

Anlæg
På Direktionens budgetseminar i maj måned blev bevilling på projekt Bygninger til projektudvikling reduceret 
med 1,2 mio. kr. som følge af færre bygninger. 

I juli måned blev Økonomiudvalgets anlægsbudget reduceret med 0,2 mio. kr. for 2019. Reduktionen vedrører 
ligeledes, som på driftsområdet, fremskrivning af priser og lønninger. I august blev anlægsbudgettet forøget 
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med netto 14,7 mio. kr. Pulje til bygningsvedligeholdelse samt pulje til skolevedligeholdelse er sammenlagt til 
én bevilling med en reduktion på 3,0 mio. i 2019. Bevilling til ny daginstitution ved Frydenstrandsskolen på 
Abildvej er overført fra 2018 til 2019 med 27,7 mio. kr. og fra 2019 til 2020 med 10,0 mio. kr.  

Prognose
I de kommende budgetoverslagsår 2020-2022 stiger 1 % budgettilpasningen årligt mellem 4,4 mio. kr. og 4,7 
mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet stiger årligt med 1,0 mio. kr. Det betyder en samlet 
reduktion på Økonomiudvalgets driftsbudget på 5,4 – 5,7 mio. kr. i hvert budgetoverslagsår som akkumuleret 
effekt. 

Nedgangen i budgettet kan ses i oprindelig ramme 2018-budget i afsnittet Rammekorrektioner – drift. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Direktørens område 48 48 48 47

Udvikling og Erhverv 25.443 25.125 24.806 24.486

Center for Teknik og Miljø 29.279 28.943 28.345 27.980

Center for Park og Vej 1.059 1.039 1.018 1.005

I alt 55.829 55.155 54.217 53.518

Budgettet på Direktørområde Kommunaldirektøren reduceres med 2,3 mio. kr. fra budgetår 2019 til 
overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviserings-
programmet. En mindre andel skyldes ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Udvikling og Erhverv 23.698 23.401 23.104 22.805

Energibyen 1.745 1.724 1.702 1.681

I alt 25.443 25.125 24.806 24.486

Kort præsentation

Udvikling og Erhverv er organisatorisk placeret sammen med Energibyen og samarbejder med en bred vifte 
af interne og eksterne samarbejdspartnere. Udvikling og Erhverv arbejder med:

 udvikling af erhvervs- og lokalsamfundet
 beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelsespotentialet
 borgerkommunikation, borgerinddragelse, synlighed og pressehåndtering
 organisations- og ledelsesudvikling.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 25,4 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. er driftsudgifter 
til Energibyen samt netto anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til Udvikling og Erhverv, hvoraf 2,2 mio. kr. er til 
udviklingsprojekter under Energibyen.

Der er i budgetforslaget indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning samt moderniserings-

og effektiviseringsprogrammet på 0,3 mio. kr. i budgetår 2019. Reduktionen findes ved genforhandling af 

driftsaftaler med eksterne leverandører. 

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med -0,3 mio. kr. i 2019 til drift og etablering af

fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform. 

Aktivitet og Serviceniveau

Der er ansat 10 medarbejdere i Udvikling og Erhverv og 3 medarbejdere i Energibyen. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Centerchefens område 3.212 2.877 2.278 1.914

Plan, Vej og Miljø 12.341 12.341 12.341 12.341

Byg og Ejendomsdata 7.329 7.329 7.329 7.329

Arkiv og Digitalisering 6.397 6.397 6.397 6.397

I alt 29.279 28.944 28.345 27.981

Kort præsentation
Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger; Plan, Vej og Miljø, Byg og Ejendomsdata, Arkiv og 

Digitalisering samt Centerchefens område. Der er i alt beskæftiget 89 medarbejdere. 

Center for Teknik og Miljø er politisk forankret i Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget. 

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat netto driftsbevilling på 29,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. 

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver inden for 

flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur- og miljølove. 

Reduktioner på i alt 0,4 mio. kr. vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt 1 % 
budgettilpasning finansieres ved tilpasning af de administrative driftsudgifter – primært lønninger i 2019.

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med netto 0,1 mio. kr. i 2019 vedrørende lån til betaling 
af ejendomsskatter, ejendomsvurdering mv., husdyrbrug, miljøtilsyn, erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage m.v. samt udpegning af drikkevandsressourcer. 

Aktivitet og Serviceniveau
Området omfatter bl.a. sagsbehandling/forvaltning af kommunens myndighedsopgaver inden for følgende 
områder: 

 Offentlige og private veje
 Planloven
 Byfornyelse og boligforbedring
 Byggelovgivning
 BBR/Ejendomsregister
 Naturbeskyttelse
 Miljø og vandløb
 Spildevand og varmeforsyning

Landdistriktspuljen
Distriktsudvalget disponerer over anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr. under Center for Teknik og Miljø. 
Distriktsudvalget arbejder for at fremme samarbejdet mellem kommunens landdistriktsområder samt mellem 
landdistriktsområderne og de tre største bysamfund.
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Kort præsentation

I Center for Park og Vej er administrative områder og projekter placeret under Økonomiudvalget.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat driftsbevilling på 1,1 mio. kr. 

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale, som varetager administrative og projektrelaterede 

opgaver.

Der er indregnet reduktioner på i alt 0,02 mio. kr. vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogram samt 
1 % budgettilpasning, som finansieres ved tilpasning af de administrative driftsudgifter – primært lønninger i 
2019. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Direktørens område 557 557 557 550

Ejendomscentret 81.537 80.736 79.965 79.156

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 66.545 65.625 64.704 63.882

Center for Økonomi og Personale 115.205 114.340 113.287 112.153

I alt 263.844 261.258 258.513 255.741

Budgettet på Direktørområde Ejendomscenteret, IT, Økonomi og Personale reduceres med 8,1 mio. kr. fra 
budgetår 2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings-
og effektiviseringsprogrammet. En mindre andel skyldes regulering på demografi. Tjenestemandspensioner 
er forøget med 0,3 mio. kr. fra budgetår 2019 til overslagsår 2022. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

HR, Løn og Personale 69.195 68.867 68.380 67.796

Økonomiafdelingen 30.558 30.220 29.852 29.471

Forsikring 15.452 15.253 15.055 14.886

I alt 115.205 114.340 113.287 112.153

Kort præsentation
Center for Økonomi og Personale er opdelt i 2 afdelinger; HR, Løn og Personale samt Økonomiafdelingen. 

Økonomiafdelingen er opdelt i 5 afdelinger: Plan og Analyse, Finans, Team Udbud og Indkøb, 
Udvalgsserviceteam 1 og Udvalgsserviceteam 2. Der er til Økonomiafdelingen knyttet et økonomisk tilsyn med 
støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. Ud over afdelingskonti optræder der på 
budgettet områder som fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt byfornyelse. 

HR, Løn og Personale er opdelt i 3 afdelinger: Løn- og Personaleafdelingen, Forhandling og Jura samt 
Arbejdsmiljø & HR. Afdelingen administrerer diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter 
fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner. 

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 115,2 mio. kr. til Center for Økonomi og 
Personale, heraf 46,0 mio. kr. til Økonomiafdelingen og 69,2 mio. kr. til HR, Løn og Personale. Af 
Økonomiafdelingens budget udgør 15,5 mio. kr. til forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale. 

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning på 1,4 mio. kr. i 2019
med henholdsvis 0,8 mio. kr. til HR, Løn og Personale samt 0,6 mio. kr. til Økonomiafdelingen. Moderniserings-
og effektiviseringsbidraget udgør samlet 0,2 mio. kr. I alt 1,6 mio. kr. i reduktioner. 

De indregnede reduktioner finansieres forholdsmæssigt i budgettets områder. De største områder er lønninger 
og tjenestemandspensioner. Lønbudgettet udgør 36,4 mio. kr. og området for tjenestemandspensioner udgør 
35,6 mio. kr. 

Aktivitet og Serviceniveau 
HR, Løn og Personale varetager følgende fællespuljer. 

En barselspulje for ansatte på barsels-/adoptionsorlov, som finansierer differencen mellem den fulde 
lønomkostning og dagpengerefusion. Antallet af barsler er stigende. Det samme gør sig gældende på 
størrelsen af refusioner. Budgettet udgør 13,2 mio. kr. i budgetår 2019. 

Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordningen før 1. januar 2013. Området finansierer 
14 flexjobs med fuld finansiering, 4 skånejobs for førtidspensionister samt 70 flexjobs med et årligt tilskud på 
20.000 kr. Budgettet udgør 3,4 mio. kr. 

Puljen for administrative elever finansierer 13 elevpladser. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2019 
kendes først primo 2019. Budgettet udgør 3,1 mio. kr. 

På området for tjenestemandspensioner finansieres udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og 
pensionsforsikringspræmier. Der er 304 tjenestemandspensionister og 28 tjenestemænd. 

Økonomiafdelingen varetager fælles funktioner for netto 6,1 mio. kr. Af disse kan nævnes kontingent til KL, 

driftssikring af boligbyggeri, revision af årsregnskaber samt indtægter af rykkergebyrer. 

Centeret yder bistand med viden og sparring til alle centre og afdelinger i Frederikshavn Kommune med 

økonomistyring, indkøbsaftaler, korrekt lønbehandling, arbejdsmiljøspørgsmål og servicering om 

personaleforhold. 
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Kort præsentation

Centret er involveret i udvikling af nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer m.v. omkring
kommunens IT-systemer samt at medvirke ved valg af nye løsninger, der understøtter ovenstående og som 
passer ind i den samlede IT-arkitektur.

Centret har det overordnede ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliseringsprojekter og ansvar for 

en række opgaver og projekter omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Endvidere at disse projekter 

gennemføres i lyset af de otte strategiske fokuspunkter.

Derudover har centret ansvar for drift og vedligehold af netværk, servere, PC´ere, telefoni m.v. Med andre ord 

den grundlæggende IT-infrastruktur i Frederikshavn Kommune.

Centret løser også IT support opgaver. Servicedesk er en del af IT Support, som yder hjælp til alle centre og 
afdelinger. IT Support yder også service til decentrale enheder med f.eks. installation af udstyr.

Centret er organiseret i to afsnit: IT Drift og Support samt IT Projekt og Digitalisering. IT Drift og Support tager 
sig hovedsageligt af den daglige drift og support, mens IT Projekt og Digitalisering hovedsageligt arbejder med 

digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 66,5 mio. kr. til IT, Digitalisering og 

Velfærdsteknologi, heraf 30,3 mio. kr. til systemudgifter. I budgetforslaget indgår også anlægsbevilling på 0,9 

mio. kr. til projekt Samarbejdsportalen. 

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,4 mio. kr. i 2019 til supplerende bestemmelser i 

Databeskyttelsesloven. 

Budgettet er i 2019 reduceret med 0,9 mio. kr. vedr. 1% budgettilpasning og 0,2 mio. kr. vedr. moderniserings-

og effektiviseringsbidraget. Reduktionerne nås gennem løbende konsolidering af IT-systemer samt udbud.

Aktivitet og Serviceniveau

I samarbejde med centrene, Den Kommunale Chefgruppe og direktionen har IT, Digitalisering og Velfærds-

teknologi til opgave at sikre, at eksisterende IT-systemer er rentable og udnyttes optimalt. Centret skal også 

sikre, at det rette digitale kompetenceniveau er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse af IT-system-

erne.
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag

2019 2020 2021 2022

Ejendom Ejendomsadministration 7.539 7.175 6.846 6.479

Ejendom Bygherre og Anlæg 3.707 3.707 3.707 3.707

Ejendom FM Intern Service 7.983 7.987 7.987 7.987

Beredskab og Logistik 15.875 15.875 15.875 15.875

Ejendom Drift og Vedligehold 10.123 10.126 10.126 10.126

Energiområdet 36.310 35.866 35.424 34.982

I alt 81.537 80.736 79.965 79.156

Kort præsentation
Ejendomscenteret er et fællescenter og har budget under Økonomiudvalget med undtagelse af områder for 
havne, vandløb og skovdrift, som har budget under Teknisk Udvalg. Ejendomscenteret består af 4 afdeling-
er; Ejendom Ejendomsadministration, Ejendom Bygherre og Anlæg, Ejendom FM Service samt Ejendom 
Drift og Vedligehold. I afdelingerne er der en tværgående organisering for at sikre udnyttelsen af den sam-
lede ejendomsportefølje. 

 Ejendom Ejendomsadministration varetager fællesfunktioner som kommunikation, jura, porto, 
økonomi, administration samt køb/salg og udlejning.

 Ejendom Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret af ejendomsporteføljen og har det rådgivende 
ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen har ansvaret for at energirenovere 
kommunens bygninger. Incitamentsmodellen sikrer en løbende optimering ved, at udgifterne til el, 
vand og varme bliver så lave som muligt. 

 Ejendom FM Intern Service har ansvaret for rengøring, kantinedrift, grafiske opgaver samt 
tilskudsbetaling til Knivholt Hovedgaard. Afdelingen er opdelt i 5 områder; Renhold, Grafik, Trykkeri, 
Kantiner og Knivholt Hovedgaard.

 Ejendom Drift og Vedligehold har ansvaret for servicering og forebyggende vedligeholdelse for den 
byggetekniske drift af de kommunale bygninger. 

Det kommunale beredskab varetages af Nordjyllands Beredskab. Budgettet omfatter den kontraktmæssige
betaling af medlemskabet. 

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 81,5 mio. kr. til Ejendomscenteret, heraf 36,3
mio. kr. til energiområdet samt 15,9 mio. kr. til kontraktmæssig betaling til Nordjyllands Beredskab. I 
budgetforslaget indgår også netto anlægsbevilling på 48,4 mio. kr., heraf 11,8 mio. kr. til planlagt 
bygningsvedligeholdelse, 11,4 mio. kr. til skolevedligeholdelse samt 10,2 mio. kr. til Bæredygtigt Børneområde 
som de væsentligste projekter. 

I budgetforslaget er der i 2019 indarbejdet reduktioner på 0,9 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasning, 
heraf 0,5 mio. kr. på energiområdet. Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør samlet 0,1 mio. kr. I alt 
1,0 mio. kr. i reduktioner. 

Energiområdet henter reduktionskravet på 0,5 mio. kr. gennem incitamentsmodellen. De øvrige reduktioner 
på 0,5 mio. kr. finansieres forholdsmæssigt i Ejendomscenterets afdelinger. 

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med -0,1 mio. kr. i 2019 som følge af forlængelse af 

gyldigheden af energimærkninger i kommunale bygninger. 

Aktivitet og Serviceniveau

Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsherreansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, 

herunder rådgivning i udviklingsprojekter i både den politiske og administrative organisation. Derudover 

varetager centeret købs- og salgssituationer, kantinedrift og har ansvar for den løbende tilpasning af 
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kommunens ejendomsportefølje. Ejendomscenteret samarbejder med fagudvalg, erhvervsliv og rådgiver om 

drifts- og anlægsopgaver. 

Ejendomscenterets løbende justering af ejendomsporteføljen sikrer, at serviceniveauet i de kommunale 

ejendomme tilpasses, herunder optimering af driften i bygningerne. Optimering af driften omfatter eksempelvis 

anvendelse af egne kvadratmeter og en offensiv salgsstrategi. Formålet er at sikre kapacitetstilpasning samt 

at minimere antallet af tomgangsbygninger. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Direktørens område 25 25 25 25

Center for Familie 27.793 27.513 27.205 26.858

Center for Arbejdsmarked 60.018 59.366 58.625 57.880

Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP 
og Center for Børn og Skole

4.103 4.053 4.002 3.950

I alt 91.939 90.957 89.857 88.713

Budgettet på Direktørområde Børn, Unge, Familie og Arbejdsmarked reduceres med 3,2 mio. kr. fra budgetår 
2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og 
effektiviseringsprogrammet. 
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Kort præsentation

Center for Arbejdsmarked er fysisk placeret på 2 matrikler – Rådhuset og  Projektafdelingen/Ungeindsatsen 

på Hånbækvej.  

Centret består af fire afdelinger:

 Jobcentret 
 Ungeindsatsen (Beskæftigelsesområdet, Handicap & Psykiatri, Misbrug og Administration)
 Projektenhed & Integration (Integrationsindsats)
 Styringsenheden (Administration).

Området kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontanthjælp, 
forsikrede ledige, integration, førtidspension, STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), midlertidige 
botilbud, misbrugsbehandling samt diverse tilskudsprojekter. Af driftsudgifter kan nævnes løn, uddannelse, 
tjenestekørsel og lægeerklæringer. 

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 60,0 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. 

Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktion i forbindelse med moderniserings- og effektiviserings-

programmet på 0,01 mio. kr. Budgettilpasningspuljen udgør 0,6 mio. kr. 

Den indregnede reduktion vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og 
budgettilpasningspuljen finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger. 

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr. i 2019 til forsøg på 

beskæftigelsesområdet samt forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. 

Aktiviteter og serviceniveau

Jobcentret har hovedfokus på at være på forkant med virksomhedernes behov og sikre det gode match 
mellem virksomhedernes efterspørgsel og kompetencer af borgere i overførselsindkomstsystemet. 

Formålet er at få så mange borgere som muligt i beskæftigelse eller uddannelse i tæt samarbejde med 
virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og andre centre i kommunen. Målsætningen er at sikre at 

borgerne får en tilknytning til arbejdsmarkedet og kommer ud af ydelsessystemet. 

Det virksomhedsrettede fokus gælder alle virksomheder, men der er et særlig fokus i forhold til områder med 
mangel på arbejdskraft, hvor der tværkommunalt samarbejdes om oprettelse af kandidat – og 
kompetencebanker. 
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Kort præsentation
Center for Familie tager sig af den indsats, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklings-
mæssige behov. Centret varetager den forebyggende indsats for børn og unge, blandt andet i dagtilbud og 
skoler for unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Centret har hovedadresse på Sæby Rådhus, 

men distrikt nord har kontor på Skagen Rådhus.

Center for Familie rummer også Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsfunktion og 

Sundhedstjenesten, som er opdelt på fire distrikter under Bæredygtigt Børneområde (BBO). Derudover er der 

et specialteam og en familieplejegruppe. Hvert distriktsteam råder over socialrådgivere, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, psykologer og konsulenter, som arbejder med børn og unge i alderen 0-23 år samt deres 

familier med udgangspunkt i Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser. 

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager, tvangsanbringelser af børn og unge 

uden for hjemmet. Specialteamet varetager sagsbehandling af handicapsager samt bevillinger til børn med 

forskellige former for handicaps. 

Familieplejegruppen er organiseret som en selvstændig funktion med reference til teamleder for Familiepleje, 
Familiehus og Sundhedstjeneste. Teamet varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og 
godkendelse af blandt andet netværksplejefamilier og har ansvar for den faglige vejledning og supervision af
plejefamilier. Herudover varetages opgaver i forhold til matchning af det enkelte barn/unge i forhold til andre 

typer af anbringelsessteder. Endelig varetages støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn.

Administrationen betjener borgere og er samarbejdspartner for alle dele af centeret, bortset fra tandplejen, 
som er politisk forankret under Sundhedsudvalget. Administrationen varetager opgaver som sagsbehandling 
på blandt andet familierådgivningens handicapområde, arkivering af sager, samt betjening af de decentrale 
institutioner: Frederikshavn Døgncenter, Frederikshavn Krisecenter, Familiehuset, Skansen og Bo Hjemme / 

Støttekontaktkorpset.

Økonomistyringen foregår i samarbejde med Center for Økonomi og Personale. 

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 27,8 mio. kr. til Center for Familie.

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning på 0,2 mio. kr. i 2019. 
Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør 0,1 mio. kr. I alt 0,3 mio. kr. i reduktioner. 

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området er lønninger. 
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Kort præsentation

I Administrationen af Børne- og Ungdomsudvalget løses de fælles administrative opgaver for Center for Børn 
og Skole samt Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP inden for Økonomiudvalgets område.

Budgetforudsætninger

Budgetforslaget udgør 4,1 mio. kr. til budget 2019.

Aktivitet og serviceniveau
Administrationen sikrer i samarbejde med centrene, at Børne- og Ungdomsudvalget serviceres.
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Direktørens område 2.580 2.579 2.572 2.539

Center for Social- og Sundhedsmyndighed 24.079 23.777 23.468 23.170

Center for Handicap og Psykiatri 4.219 4.169 4.118 4.004

Center for Sundhed og Pleje 2.542 2.519 2.495 2.463

Ledelsessekretariatet 29.360 29.038 28.698 28.343

I alt 62.780 62.082 61.351 60.519

Budgettet på Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, Kultur og Fritid reduceres med 2,3 mio. 
kr. fra budgetår 2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og 
moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. En mindre andel skyldes ændringer i lov- og 
cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Ledelsessekretariatet 7.970 7.887 7.799 7.711

Kommunalbestyrelsen 13.260 13.112 12.961 12.796

Direktionen 8.130 8.039 7.938 7.836

I alt 29.360 29.038 28.698 28.343

Kort Præsentation
Ledelsessekretariatet varetager en lang række opgaver, bl.a. betjening af byråd og stående udvalg, 
webredaktion, afholdelse og koordinering af valg samt juridisk rådgivning. 

Kommunalbestyrelsen arbejder med de områder, der er defineret i styrelsesvedtægten for Frederikshavn 
Kommune. 

Direktionen består af kommunaldirektøren og 3 direktører.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetterne indarbejdet områdernes andel af budgettilpasninger samt moderniserings- og 
effektiviseringsprogrammet med i alt 0,35 mio. kr.

Ledelsessekretariatet
I budgetforslaget for 2019 udgør Ledelsessekretariatets nettobudget 8,0 mio. kr.
De indregnede budgettilpasninger er fundet ved, at sekretariatet løbende har effektiviseret opgaveløsningen.

Kommunalbestyrelsen
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling til Kommunalbestyrelsen på 13,3 mio.kr. 

Den 26. maj 2019 er der valg til EU parlamentet. Senest i juni 2019 skal der være valg til Folketinget. Et skøn 
for udgiften for afholdelse af et valg er 1,7 mio. kr. Såfremt de to valg afholdes samtidig skønnes den samlede 
udgift at være 2,2 mio. kr. 

Der er ved at blive udarbejdet et nyt IT system til valgafholdelse. Der vil være udgifter forbundet med det nye 
system, blandt andet til indkøb af it-udstyr samt afholdelse af prøvevalg på to valgsteder. Udgifterne til udstyr 
og prøvevalg anslås at være på 0,3 mio. kr.

Ud af den samlede netto driftsbevilling til Kommunalbestyrelsen for 2019, er der i alt afsat 2,1 mio. kr. til 
afholdelse af valg.

Direktionen

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling til Direktionen på 8,1 mio. kr. 

Aktiviteter og serviceniveau

Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de otte strategiske fokuspunkter som 
byrådet har vedtaget. Ledelsessekretariatet har som formål, at sikre en effektiv værdiskabelse, blandt andet 
ved digitalisering af relevante opgaver. Der er ansat 14 medarbejdere samt én elev i afdelingen. 
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Kommunalbestyrelsen
Der er 29 byrådsmedlemmer, et Økonomiudvalg og syv stående udvalg. Dertil kommer en række råd og nævn. 
Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg holder som hovedregel møde 1 gang pr. måned, dog er juli 
måned normalt mødefri.

Direktionen

Direktionen arbejder sammen med Den Kommunale Chefgruppe med de otte strategiske fokuspunkter og de 
fem ledelsesmæssige greb. Der er fire direktører og 16 centre.
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Kort præsentation

Området omfatter overordnet administration i forhold de 4 funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, 
Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager opgaver i forbindelse med 
omsorg, sygepleje, træning, personlig pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere mv. 

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling 2,5 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje.

Aktivitet og Serviceniveau
De afsatte midler på området dækker primært løn til centerchefen og administrative medarbejdere.
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Kort præsentation

Området omfatter den overordnede administration for centrets hovedopgave, som er at være udførende led 
for kommunens opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri og misbrugsbehandling: 

- Handicapafdelingen leverer tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til 
borgere med en erhvervet hjerneskade.

- Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling leverer tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt 
udsatte.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling 4,2 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri.

Aktivitet og Serviceniveau

Den væsentligste udgift på området udgør løn til centerchefen, afdelingsledere samt administrative 
medarbejdere.

Der udføres primært tværgående opgaver som vedrører driften i hele Center for Handicap og Psykiatri, 
herunder bl.a. koordinering af arbejdsmiljøindsatsen som der til stadighed er meget fokus på. Behovet for 
denne opgave bliver yderligere forstærket de kommende år, set i lyset af de store budgettilpasninger på 
området.
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Kort præsentation

Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere 
ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje, Praktisk hjælp, Sygepleje, Pleje af handicappede i eget 
hjem, Ophold i plejeboliger, Afløsning og Aflastning, Socialpædagogisk hjælp, Særforanstaltninger Handicap 
og Psykiatri, Botilbud – Handicap og Psykiatri, Misbrugsbehandling, Madservice, Omsorgskørsel og 
Aktivitetstilbud, Personlige tillæg, Ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling 24,1 mio. kr. til Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed. 

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. til forsøg med socialt frikort samt
anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Aktiviteter og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området er lønninger til visitatorer, sagsbehandlere og administrative 
medarbejdere.

Derudover afholdes udgiften til lovpligtige tilsyn på kommunens plejetilbud/botilbud inden for pleje-, handicap-
og psykiatriområdet.
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Nedenstående opstilling viser budgetforslaget på anlæg i budget 2019 – 2022 fordelt på anlægsbevillinger. 

nettobeløb vist i 1.000 kr.           
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag

2019 2020 2021 2022

Direktørområde Kommunaldirektøren 4.630 3.614 3.990 3.990

Udvikling og Erhverv 4.058 3.042 3.418 3.418
Energibyen, projektudvikling 2.196 2.196 2.196 2.196
Pulje til prioritering i by og opland 1.862 846 1.222 1.222

Teknik og Miljø 572 572 572 572
                  Landdistriktspuljen 572 572 572 572

Direktørområde Ejendomscenteret, IT, Økonomi og      
Personale

64.001 48.044 38.044 38.044

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 895 895 895 895
Samarbejdsportal 895 895 895 895

Ejendomscenter 63.106 47.149 37.149 37.149
Ejendomscenter 65.301 49.344 39.344 39.344

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 843 843 843 843

Bygningsvedligeholdelse 20.233 23.233 23.233 23.233
Energirenoveringer 4.392 4.392 4.392 4.392
Bæredygtig Børneområde 27.941 10.000         0 0

                          Frydenstrandsskolen Abildvej incl. køkken 27.941 10.000 0 0
Pulje prioritering af nye anlæg og vedligehold 6.656 6.656 6.656 6.656
Effektiv udnyttelse bygn. og anlæg 4.118 4.118 4.118 4.118
Investeringer maskinpark - Grafikafd. 102 102 102 102

Pulje ejendomsvedl. - budgetforlig 2018 1.016 0 0 0

Køb og salg -2.195 -2.195 -2.195 -2.195
Fællesudgifter og -indtægter -2.594 -2.594 -2.594 -2.594
Bygninger overgået til projektudvikling 399 399 399 399

I alt anlæg 68.631 51.658 42.034 42.034

Projekt Planlagt Bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner er fra budgetår 2019 finansieret med 6,0 mio. 
kr. fra budgetændringer i Bæredygtigt Børneområde. Ligeledes er ændringer i projekt Skolevedligeholdelse 
samt Pulje prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse finansieret af Bæredygtigt Børneområde fra budgetår
2019. De enkelte projekter i Bæredygtigt Børneområde er løbende blevet ændret. Bæredygtigt Børneområde 

ophører bevillingsmæssigt fra overslagsår 2021.   

Direktionen har i august vedtaget ændringer i anlægsbudgettet. Pulje til bygningsvedligeholdelse samt pulje til 
skolevedligeholdelse er sammenlagt til én bevilling med en reduktion på 3,0 mio. i 2019. Bevilling til ny 
daginstitution ved Frydenstrandsskolen på Abildvej er overført fra 2018 til 2019 med 27,7 mio. kr. og fra 2019 

til 2020 med 10,0 mio. kr.  
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Takstoversigten viser taksterne i budget 2018 og de nye takster i budget 2019. 

Den viser den af byrådet fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for 
ydelsen. Alle beløb er i kr. 

Budget Budget 

2018 2019 

Økonomiudvalget

For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:

Rykkergebyr 250,00 250,00

Underretningsskrivelse 0,00 450,00

For restancer, hvortil der ikke er knyttet 

udlægsret (diverse regningskrav):

Rykkergebyr 100,00 100,00

Diverse gebyrer:

Gebyr for miljøtilsyn pr. time 322,49 1)

Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr. 10 kr. / 1 kr. 10 kr./ 1 kr. 

Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn 306,00 1)

Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn 143,00 1)

Skorstensfejning:

For første skorsten indtil 10 meters højde 129,78 1)

For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten 101,66 1)

For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter 4,60 1)

For rensning af centralkedler 296,29 1)

For rensning af brændeovne 148,09 1)

For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. kapitel 3 i Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017, betales for rør og kanaler 
indtil:

35 x 35 cm indvendigt mål for første meter 68,64 1)

For efterfølgende påbegyndt meter 33,49 1)

For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter 136,88 1)

For efterfølgende påbegyndt meter 68,64 1)

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem 

kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren

om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen

udføres. 

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre,

der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter 

tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens

tjenestemænd.
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For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, betales uanset 
antallet af skorstene på en ejendom 129,78 1)

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug 

den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter

samme takst som for statens tjenestemænd

For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 491,9 1)

Påtegning af prøvningsattest 134,94 1)

1) Afventer satsreguleringsprocent pr. 1. januar 2019

Byggesagsbehandling

Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved 570,00 570,00

klageinstanser og facade- og udhængsskilte)
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Nedenstående budgetopstilling viser Økonomiudvalgets budgetforslag med den oprindelige ramme i det 
vedtagne 2018-budget samt rammekorrektioner efter budgetvedtagelsen i oktober 2017. I teksten ved 
rammekorrektioner er påført det centernavn, for hvis rammekorrektionen er tilført eller reduceret. Teksten 
Fælles betyder, at centre og afdelinger er blevet ændret forholdsmæssigt.

nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 473.120 468.239 463.131 463.131
ØU 07.02.18 – Demografiregulering          
(Center for Økonomi og Personale) 24 19 10 -64

ØU 07.02.18 - Udgifter til IT-systemer flyttes 
fra IDV til Borgerservice                               
(IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi) -8.001 -8.001 -8.001 -8.001

ØU 07.02.18 – Serviceudgifter fleksjobbere i 
skanningsprojekt flyttet fra AMU overførsels-
udgifter (Center for Teknik og Miljø) 1.000 1.000 1.000 1.000

ØU 07.02.18 - 1 % budgetpasning i 2022 
(Fælles) 0 0 0 -4.750

ØU 07.02.18 - Moderniserings- og 
effektiviseringsprogram 2022 (Fælles) 0 0 0 -977

ØU 07.02.18 - Landdistriktspulje flyttes fra drift 
til anlæg (Center for Teknik og Miljø) -643 -643 -643 -643

ØU 14.03.18 - Omfordeling af 1 % 
budgetpasning (Fælles) -1.081 -1.081 -1.081 -1.081

BYR 25.04.18 - Sparede energiudgifter 
overført til bruger (Ejendomscenteret) -41 -41 -41 -41

BYR 25.04.18 - Finansiering af 
hjemmesideredaktører (Ledelsessekretariatet) 563 563 563 563

ØU 20.06.18 - Besparelse lejemålet Øster 
Dahl (Ejendomscenteret) 132 132 132 132

Omplacering af genforsikring kommunale 
tjenestemænd (HR, Løn og Personale) -168 -168 -168 -168

Særlig fremskrivning (Fælles) 119 161 161 161

Korrektion vedr. tjenestemandspensioner 
(HR, Løn og Personale) 1.338 1.354 1.301 1.609

Lov- og Cirkulæreprogram (Fælles) 568 535 275 275

Pris- og lønskøn (Fælles) 7.462 7.384 7.300 7.345

Rammekorrektioner i alt 1.272 1.213 807 -4.640

Godkendt ramme i 2018-prisniveau 474.392 469.452 463.938 458.491
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Nedenstående budgetopstilling viser Økonomiudvalgets budgetforslag med den oprindelige ramme i det 
vedtagne 2018-budget samt rammekorrektioner efter budgetvedtagelsen i oktober 2017. I teksten ved 
rammekorrektioner er påført det centernavn, for hvis rammekorrektionen er tilført eller reduceret. Teksten 
Fælles betyder, at centre og afdelinger er blevet ændret forholdsmæssigt.

nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 50.269 38.191 38.191 38.191

ØU 07.02.18 - Flytning af vedligeholdelses-
udgifter vedr. OPS-kontrakt fra drift                
(Ejendomscenteret) 3.900 3.900 3.900 3.900

ØU 07.02.18 - Landdistriktspulje flyttes fra drift 
til anlæg (Center for Teknik og Miljø) 573 573 573 573

BYR 30.05.18 - Kommuneguider i Skagen 
(Udvikling og Erhverv) -379 -379 0 0

Pris- og lønskøn (Fælles) 787 592 589 589

DIR 29.05.18 - Bygninger til projektudvikling 
reduceres (Ejendomscenteret) -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Tilbageførsel af PL på salgsindtægter 
(Ejendomscenteret) -19 -19 -19 -19

DIR 07.08.18 – Pulje til bygningsvedlige-
holdelse samt pulje til skolebygninger 
sammenlægges og reduceres

-3.000 0 0 0

DIR 07.08.18 – Udskydelse af daginstitution 
ved Frydensstrandsskolen fra 2019 til 2020 -10.000 10.000 0 0

DIR 07.08.18 – Udskydelse af daginstitution 
ved Frydenstrandsskolen fra 2018 til 2019 27.700 0 0 0

Rammekorrektioner i alt 17.153 12.548 2.924 2.924

Godkendt ramme i 2018-prisniveau 68.631 51.658 42.034 42.034
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Nedenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskudspuljer i 2019. 

Tilskuddene udbetales med helårlige, halvårlige eller 2/3-rater. Tilskud, angivet med en markering, udbetales 
med et højere beløb på grund af beregning af moms. 

nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Byfonde 209 209 209 209

Turistkontorer* 5.548 5.548 5.548 5.548

Toppen af Danmark* 616 616 616 616

Cruise Top Danmark* 41 41 41 41

Byprojekt Tordenskjoldsdage* 834 834 834 834

Event-organisationen* 1.294 1.294 1.294 1.294

Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd* 4.989 4.989 4.989 4.989

Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN)* 124 124 124 124

Væksthus Nordjylland* 1.119 1.119 1.119 1.119

Business Region North Denmark 961 961 961 961

Investeringspuljen 855 855 855 855

  Udisponerede midler 354 354 354 552

  EU-kontoret* 179 179 179 179

  Etablering af MARCOD 198 198 198 0

  Vækst Iværksætter Program (VIP)* 124 124 124 124

Udvikling og Erhverv 16.590 16.590 16.590 16.590

Landdistriktspuljen* 572 572 572 572

Pulje til prioritering i by og opland* 1.862 846 1.222 1.222

Center for Teknik og Miljø 2.434 1.418 1.794 1.794

Tilskud til politiske partier 231 231 231 231

Frederikshavn Kommunes Idrætsklub 51 51 51 51

Markedsføring af Fr.havn Kommune 110 110 110 110

Ledelsessekretariat 392 392 392 392

Tilskud til Knivholt Hovedgaard* 843 843 843 843

Tilskud til Nellemanns Have* 114 114 114 114

Tilskud til Sæbygård* 341 341 341 341

Ejendomscenteret 1.298 1.298 1.298 1.298

I alt 20.714 19.698 20.074 20.074
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Ændringer indarbejdet i budgetoplægget efter budgettemamødet den 27. juni 2018 

 
Siden Byrådet den 27. juni 2018 blev præsenteret for budgettet for 2019 med et overskud på ordinær drift 

på 59.506 mio. kr. er der kommet nogle budgetmæssige ændringer.  

På baggrund af økonomiaftalen er der kommet en udmelding af statsgarantien på skatter og generelle 

tilskud. Indtægtssiden er korrigeret, således det indregnede beløb svarer til statsgarantien.   

Der er ligeledes modtaget tilsagn om finansieringstilskud og tilskud til kommuner med vanskelige 

økonomiske vilkår som ligeledes er indregnet.  

Driftsudgifterne er bl.a. korrigeret på baggrund af udmelding af PL, lov og cirkulereprogram, 

budgetgarantien samt KL’s udmelding om den aktivitetsbestemte medfinansiering. 

Direktionen har ved gennemgang af budgettet truffet beslutning om tidsmæssigt at tilrette bevillingen til 

anlægsprojektet vedrørende ny daginstitution i Frederikshavn Kommune. Dette har haft påvirkning på både 

anlæg, låneoptagelsen samt renter og afdrag. Ligeledes er der truffet beslutning om yderligere at reducere 

kassefinansieret anlæg for at overholde anlægsmålsætningen.   

Nedenstående bilag er opbygget på den måde at der tages udgangspunkt i det tidligere udmeldte resultat 

af ordinær drift pr. 27. juni 2018. Herefter vises ændringerne der efterfølgende er foretaget på 

indtægtssiden, driftssiden og til sidst ændring af renter. Dette giver et opdateret resultat af ordinær drift på 

150,9 mio. kr. i budgetoplægget. 

Efterfølgende er vist de foretagne ændring på henholdsvis anlæg, forsyningsvirksomheder, låneoptagelse, 

balanceforskydninger og afdrag, for at vise hvorledes kassepåvirkningen er blevet ændret siden seneste 

præsentation af budgettet. 

  



(beløb i 1.000 kr.) 2019 

Resultat af ordinær drift 27. juni  

(Skatter, tilskud/udligning, drift og renter) 
-59.506 

Ændringer  

Skatter og tilskud/udligning  

Indkomstskat 49.919 

Selskabsskat 5.487 

Dødsboskat 1.637 

Grundskyld 6.297 

Dækningsafgifter 457 

Forskerskat -300 

  

Kommunal udligning -44.322 

Statstilskud inkl. betinget balancetilskud 2.677 

Udligning af selskabsskat -9.357 

Særlige tilskud (Finansieringstilskud og tilskud til kommuner med svære 

økonomiske vilkår) 
-74.201 

Udligning vedr. udlændinge 738 

Beskæftigelsestilskud 7.558 

Bidrag til regionerne -53 

 
 

Drift  

Finansiering af særlige pladser psykiatrien 1.900 

PL regulering -30.038 

Særlig lønfremskrivning 4.211 

Regulering af beskæftigelsesudgifter 2019           -7.273  

Regulering af medfinansiering af sundhedsudgifterne -1.456  

Regulering af de budgetgaranterede områder        -11.237  

Lov- og cirkulæreprogram 2019 1.116  

Regulering af klippekortordning          4.104  

Korrektion vedr. tjenestemandspensioner 1.338 

 
 

Renter  

Regulering af renter -574 

Resultat af ordinær drift Direktionens budgetoplæg      -150.878  

 
 

Nettoanlæg 27. juni 135.389  

Ændringer  

PL regulering -276 

Reduktion af bygningsvedligehold -3.000 

BBO Udskydelse af daginstitution -10.000 

Udskydelse af børnehave ved Frydenstrandskole fra 2018 til 2019 27.700 

Reduktion af budget til digitalisering af skoler og daginstitutioner -1.000 

Nettoanlæg - Direktionens budgetoplæg        148.813  



Resultat af forsyningsvirksomheder 27. juni 190  

Ændringer  

Resultat af forsyningsvirksomheder - Direktionens budgetoplæg 190 

  

Låneoptagelse 27. juni        -49.477  

Ændringer  

Regulering af låneoptagelse 561  

BBO Udskydelse af daginstitution 4.000 

Udskydelse af børnehave ved Frydenstrandskole fra 2018 til 2019 -27.700 

Låneoptagelse - Direktionens budgetoplæg        -72.616  

  

Balanceforskydninger 27. juni            10.322  

Ændringer  

Budgetlægning af balanceforskydninger                -746  

Balanceforskydninger - Direktionens budgetoplæg 9.576            

 
 

Afdrag 27. juni          79.928  

Ændringer  

Regulering af afdrag eksisterende lån 2019-2022            -29  

Regulering af afdrag budgetterede lån 2019-2022           -420  

Afdrag - Direktionens budgetoplæg          79.479  

 
 

Forbrug af likvide midler 27. juni -116.845  

Ændringer 102.280 

Forbrug af likvide midler – Direktionens budgetoplæg -14.565 
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FINANSIERINGSOVERSIGTEN 

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2019. Oversigtens formål er en 

balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.  

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2018 opgjort pr. 30.4.2018 samt regnskab 

2017 

Fortegnskonvention i finansieringsoversigten: 

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn. 

Prisniveau i finansieringsoversigten: 

Regnskab 2017 er angivet i 2017-priser. 

Forventet regnskab 2018 er angivet i 2018-priser. 

Budget 2019 er angivet i 2019-priser.  

Balanceposten i finansieringsoversigten: 

Udgifter (finansieringsbehovet) og indtægter (finansiering) skal balancere (”være lige store”) i 

finansieringsoversigten. Balanceposten i finansieringsoversigten er ”Forbrug/opsparing af likvide midler (linje 

7 i 2. halvdel af opstillingen) 

Er der et forbrug af likvide midler, her angivet med negativt fortegn, er der underskud i budgetforslaget. Dette 

underskud finansieres af kommunekassen. Er beløbet i linjen derimod positivt (uden fortegn) er der et 

overskud i budgetoplægget – et overskud som øger kassebeholdningen. 

Kassebeholdning i finansieringsoversigten 

Finansieringsoversigten indeholder to kassebeholdningsbegreber: Primo/ultimo kassebeholdning og 

gennemsnitlig kassebeholdning. 

Primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen i 2019 tager udgangspunkt i ultimobeholdningen i forventet 
regnskab pr. 30.4.2018. Her forventes en positiv kassebeholdning på 17,1 mio. kr. Bevægelsen fra 

primobeholdning til ultimobeholdning fremkommer som det enkelte års budgetvirkning på kassen. Den 

underliggende forudsætning er, at alle budgetterede udgifter og indtægter realiseres i kalenderåret præcist 

som forudsat i budgettet. Forudsætningen holder dog ikke i virkelighedens verden pga. periodeforskydning i 

betalingsstrømmene og pga. at regnskabsåret indeholder en forsupplementsperiode og en 

supplementsperiode. Hensigten med primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen er imidlertid at give et 

overblik over budgetårenes virkning på udviklingen af kassebeholdningen. 

Den gennemsnitlige kassebeholdning angiver hvor stor kassebeholdningen skønnes at være i gennemsnit 

over årets 365 dage. Det er et krav til kommunens gennemsnitlige kassebeholdning, at denne på ethvert 

tidspunkt er større end nul beregnet over de seneste 365 dage. 

Den gennemsnitlige likviditet for 2018 er skønnet ud fra de seneste 365 dages gennemsnit og 

forventningerne til forbrugsudviklingen i 2018.  

Den gennemsnitlige likviditet for 2019 er skønnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet for 2019. 

Kommunen har deponerede midler som ikke indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet. 
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Drift og anlæg i faste priser  
Alle tal er i 1000 kr.

Regnskab 
2017

Forventet 
Regnskab 2018 
pr. 30.04.2018

Budget 2019  
Oplæg

Budget 2020  
Overslag

Budget 2021  
Overslag

Budget 2022  
Overslag

FINANSIERINGSBEHOV:

Driftsvirksomhed: 3.738.217 3.836.175 3.867.721 3.849.507 3.822.020 3.791.020

Serviceudgifter  ………………………………………..2.589.679 2.636.177 2.661.537 2.633.619 2.605.898 2.575.791

Aktivitetsbestemt medf. af sundhed….. 206.651 243.075 252.016 253.830 255.227 256.426

Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 5.471 6.356 6.999 6.999 6.999 6.999

Indtægter fra den centrale ref. ordning -34.335 -29.442 -26.352 -26.023 -26.023 -26.023

Overførsler  ……………………………………………840.712 850.174 853.260 860.821 859.658 857.566

Forsikrede ledige ……………………………… 128.661 128.000 118.320 118.320 118.320 118.320

Takstfinansieret  ……………………………………. 1.378 1.835 1.941 1.941 1.941 1.941

B. Anlægsvirksomhed: 101.358 104.411 148.813 141.849 90.311 93.063

Bruttoanlægsudgifter  ……………………………………..114.509 137.167 154.777 150.393 94.295 95.756

Anlægsindtægter ……………………………………… -3.548 -6.416 -3.370 -5.950 -1.390 -99

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger ……. -9.602 -26.340 -2.594 -2.594 -2.594 -2.594

C. Renter - netto  ……………………………………… 11.157 11.777 11.191 12.824 13.823 13.643

D. Balanceforskydninger: 7.177 16.056 9.576 2.370 2.615 2.615

Indskud i Landsbyggefonden …………………. 7.821 24.693 5.500 5.500 5.500 5.500

Frigivelse af deponerede beløb …………. -4.717 36.575 -6.055 -4.639 -4.639 -4.639

Andre langfristede udlån og tilgodeh. …. -5.354 -634 1.074 1.430 1.675 1.675

Øvrige balanceforskydninger  ………………………………..9.428 -44.578 9.057 79 79 79

E. Afdrag på lån  ………………………………………………72.324 74.519 79.479 83.785 87.084 89.768

F. Generelle tilskud og udligning  …………………………..-1.243.085 -1.237.956 -1.251.518 -1.202.805 -1.216.374 -1.243.241

G. Pris- og lønstigningspost  ……………… 0 0 0 96.931 183.019 271.030

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.687.149 2.804.982 2.865.263 2.984.461 2.982.497 3.017.898

FINANSIERING:

Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser

1 Kommuneskat………………………………………….-2.425.801 -2.476.705 -2.492.143 -2.529.182 -2.582.218 -2.626.235

2 Selskabsskatter  ……………………………………….. -36.027 -35.328 -36.402 -40.042 -38.401 -36.865

3 Dødsboskat………………………………...………………..-1.046 -1.371 -663 -2.000 -2.000 -2.000

4 Grundskyld  ……………………………………………….-234.322 -238.603 -244.851 -255.134 -268.401 -282.358

5 Dækningsafgifter  …………………………………………-5.456 -3.950 -4.023 -4.192 -4.410 -4.640

6 Lånoptagelse  ……………………….. -20.000 -59.860 -72.616 -58.040 -21.868 -21.999

7 Forbrug/opsparing af likvide midler  …………………………………35.502 10.835 -14.565 -95.870 -65.199 -43.801

 (- = forbrug) (+ = opsparing)

FINANSIERING I ALT -2.687.149 -2.804.982 -2.865.263 -2.984.461 -2.982.497 -3.017.898

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -30.118 6.295 17.130 2.566 -93.304 -158.503

Årets forbrug/opsparing af likvide midler 35.502 10.835 -14.565 -95.870 -65.199 -43.801

Kursregulering 911 0 0 0 0 0

BEHOLDNING ULTIMO ÅRET 6.295 17.130 2.566 -93.304 -158.503 -202.304

kontrol -202.304

GENNEMSNITLIG LIKVIDITET 155.500 190.000 *201.200 - - -

DEPONEREDE MIDLER - Ultimo året 10.151 46.726 40.671 36.032 31.393 26.753

Skatteprocent 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20%

Grundskyldspromille 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰

Dækningsafgift - statsejendomme 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰

Dækningsafgift - ejendomme region 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰

Dækningsafgift - forskelsværdi 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰

Kirkeskatteprocent 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03%

FINANSIERINGSOVERSIGT
Direktionens budgetoplæg 2019

Forudsat at der modtages 10 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune og at puljen til reservation af servicerammen ikke anvendes.
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RESULTATOPGØRELSEN 

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2019 med vægten lagt på forskellige 
overskudsbegreber fx begrebet ”Resultat af ordinær driftsvirksomhed”.  

På den måde er resultatopgørelse et ”husholdningsregnskab”. Opgørelsen starter med de indtægter, som er 
til rådighed og fra disse trækkes de forskellige udgifter, så der til slut fremkommer enten et overskud eller et 
underskud. 

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2018 opgjort pr. 30.4.2018 samt regnskab 
2017. 

Fortegnskonvention i resultatopgørelsen 
Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn. 

Prisniveau i finansieringsoversigten 
Tallene i kolonnerne er angivet i det pågældende års priser – f.eks. regnskab 2017 er i 2017-priser, og 
budgetår 2019 er i 2019-priser.  

Opbygningen af resultatopgørelsen 
Resultatopgørelsen er delt i tre dele: Det skattefinansierede område, forsyningsvirksomhederne samt tilgang 
og anvendelse af likvide midler. 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 
Dette overskudsbegreb angiver hvor meget der er til rådighed til at finansiere nettoanlægsudgifterne samt 
afdrag på den langfristede gæld. 

Resultatet af det skattefinansierede område 
Dette overskudsbegreb opgør overskuddet når udgifter til anlæg er afholdt og indtægter fra salg af grunde og 
bygninger er medtaget. 

Forsyningsvirksomhederne 
Afsnittet omfatter kun renovationen. 

Alle indtægter og udgifter som er medtaget i ovenstående delopgørelser indgår i ”Resultat i alt”. 

Resultatopgørelsen slutter med at vise ændringen af de likvide aktiver (dvs. opsparing eller forbrug af 
kassebeholdningen).  
Denne ændring er sammensat af resultatet fra drifts – og anlægsposter, optagne lån, afdrag på lån, 
ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt øvrige finansforskydningsposter. 
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Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.
Regnskab 

2017

Forventet 
Regnskab 2018 
pr. 30.04.2018

Budget 2019          
Oplæg

Budget 2020                    
Overslag

Budget 2021                    
Overslag

Budget 2022                    
Overslag

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:

    Skatter  ……………………………………………………………………….. -2.702.651 -2.755.957 -2.778.082 -2.830.551 -2.895.430 -2.952.098

    Generelle tilskud …………………………………………………………………………..-1.243.085 -1.237.956 -1.251.518 -1.202.805 -1.216.374 -1.243.241

    Indtægter i alt ………………………………………………………… -3.945.737 -3.993.913 -4.029.600 -4.033.356 -4.111.804 -4.195.339

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer ……………………………………………………………… 0 1.461 0 0 1 1

Puljer til reservation af servicerammen………………………… 0 0 27.000 27.648 28.312 28.991

Økonomiudvalget …………………………………………………………………. 460.983 470.421 474.392 482.557 488.691 494.930

Arbejdsmarkedsudvalget …………………………………………………………… 947.007 962.524 952.252 979.938 997.735 1.009.595

Socialudvalget ………………………………………………………………………… 877.391 884.229 895.530 915.782 930.532 948.768

Sundhedsudvalget …………………………………………………………………… 331.226 379.443 393.395 404.875 414.612 424.485

Børne- og Ungdomsudvalget ………………………………………………….. 838.675 836.814 818.643 822.013 827.506 832.580

Kultur og Fritidsudvalget ……………………………………………………… 229.021 234.018 239.858 242.800 245.329 247.759

Teknisk Udvalg ………………………………………………………………………… 56.458 66.830 66.461 67.640 68.429 68.927

Plan- og Miljøudvalget ………………………………………………………………… -2.463 0 0 0 0 0

    I alt  …………………………………………………………………………….3.738.298 3.835.740 3.867.531 3.943.255 4.001.146 4.056.037

Renter m.v.  …………………………………………………………………….. 11.157 11.777 11.191 12.824 13.823 13.643

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  ………………………..-196.281 -146.396 -150.878 -77.277 -96.836 -125.659

overskud overskud overskud overskud overskud overskud

Anlægsudgifter

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  …………………………………………………………………. 53.478 74.355 71.225 55.464 46.625 47.656

Arbejdsmarkedsudvalget  …………………………………………………………………. 0 0 0 0 0 0

Socialudvalget  ………………………………………………………………………. 0 614 342 345 349 352

Sundhedsudvalget  …………………………………………………………………. 1.156 0 0 0 0 0

Børne- og Ungdomsudvalget  ……………………………………………………… 8.567 6.289 4.884 6.021 6.161 6.305

Kultur og Fritidsudvalget  ……………………………………………………………. 3.818 3.353 3.183 3.258 3.335 3.414

Teknisk Udvalg  ……………………………………………………………………… 43.763 50.886 73.429 86.814 41.799 44.124

Plan- og Miljøudvalget  ………………………………………………………………………3.727 1.670 1.714 1.754 0 0

    I alt  ………………………………………………………………………………….. 114.509 137.167 154.777 153.656 98.269 101.851

Anlægsindtægter

    Salg af jord og bygninger  ………………………………………………… -9.602 -26.340 -2.594 -2.668 -2.734 -2.802

Øvrige anlægsindtægter ……………………………………………… -3.548 -6.416 -3.370 -6.120 -1.465 -107

    I alt  ………………………………………………………………………………….. -13.150 -32.756 -5.964 -8.788 -4.199 -2.909

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE …………….. -94.923 -41.985 -2.065 67.592 -2.766 -26.717

overskud overskud overskud underskud overskud overskud

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  ………………….. -81 435 190 163 134 134

C. RESULTAT I ALT (A + B)  …………………………………………………….-95.004 -41.550 -1.875 67.755 -2.632 -26.583

overskud overskud overskud underskud overskud overskud

RESULTATOPGØRELSE 
Direktionens budgetoplæg 2019
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Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.
Regnskab 

2017

Forventet 
Regnskab 2018 
pr. 30.04.2018

Budget 2019          
Oplæg

Budget 2020                    
Overslag

Budget 2021                    
Overslag

Budget 2022                    
Overslag

Likvid beholdning primo året -30.118 6.295 17.130 2.566 -93.304 -158.503

Negativ beholdn. Positiv beholdn. Positiv beholdn. Positiv beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… -95.004 -41.551 -1.875 0 -2.632 -26.583

Optagne lån  …………………………………………………………………………. -20.000 -59.860 -72.616 -58.040 -21.868 -21.999

Øvrige balanceforskydninger …………………………………………………………. 0 0 0 0 0 0

    I alt  ………………………………………………………………………………….. -115.004 -101.411 -74.491 -58.040 -24.500 -48.582

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… 0 0 0 67.755 0 0

Afdrag på lån (langfristet gæld)  ………………………………………………………………………….72.324 74.519 79.479 83.785 87.084 89.768

Øvrige balanceforskydninger …………………………………………………………. 7.177 16.056 9.576 2.370 2.615 2.615

    I alt  ………………………………………………………………………………….. 79.501 90.576 89.056 153.910 89.698 92.383

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER 35.502 10.835 -14.565 -95.870 -65.199 -43.801

Opsparing Opsparing Forbrug. Forbrug. Forbrug. Forbrug.

Kursregulering 911

Likvid beholdning ultimo året 6.295 17.130 2.566 -93.304 -158.503 -202.304
Positiv beholdn. Positiv beholdn. Positiv beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

Kontrol -202.304
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Ændringer indarbejdet i budgetoplægget efter 

budgettemamødet d. 27. juni 2018 

(beløb i 1.000 kr.) 2019 

Resultat af ordinær drift 27. juni  

(Skatter, tilskud/udligning, drift og renter) 
-59.506 

Ændringer  

Skatter og tilskud/udligning  

Indkomstskat 49.919 

Selskabsskat 5.487 

Dødsboskat 1.637 

Grundskyld 6.297 

Dækningsafgifter 457 

Forskerskat -300 

  

Kommunal udligning -44.322 

Statstilskud inkl. betinget balancetilskud 2.677 

Udligning af selskabsskat -9.357 

Særlige tilskud (Finansieringstilskud og tilskud til kommuner med svære 

økonomiske vilkår) 
-74.201 

Udligning vedr. udlændinge 738 

Beskæftigelsestilskud 7.558 

Bidrag til regionerne -53 

 
 

Drift  

Finansiering af særlige pladser psykiatrien 1.900 

PL regulering -30.038 

Særlig lønfremskrivning 4.211 

Regulering af beskæftigelsesudgifter 2019           -7.273  

Regulering af medfinansiering af sundhedsudgifterne -1.456  

Regulering af de budgetgaranterede områder        -11.237  

Lov- og cirkulæreprogram 2019 1.116  

Regulering af klippekortordning          4.104  

Korrektion vedr. tjenestemandspensioner 1.338 

 
 

Renter  

Regulering af renter -574 

Resultat af ordinær drift Direktionens budgetoplæg      -150.878  

 
 

Nettoanlæg 27. juni 135.389  

Ændringer  

PL regulering -276 

Reduktion af bygningsvedligehold -3.000 

BBO Udskydelse af daginstitution -10.000 

Udskydelse af børnehave ved Frydenstrandskole fra 2018 til 2019 27.700 

Reduktion af budget til digitalisering af skoler og daginstitutioner -1.000 

Nettoanlæg - Direktionens budgetoplæg        148.813  
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Resultat af forsyningsvirksomheder 27. juni 190  

Ændringer  

Resultat af forsyningsvirksomheder - Direktionens budgetoplæg 190 

  

Låneoptagelse 27. juni        -49.477  

Ændringer  

Regulering af låneoptagelse 561  

BBO Udskydelse af daginstitution 4.000 

Udskydelse af børnehave ved Frydenstrandskole fra 2018 til 2019 -27.700 

Låneoptagelse - Direktionens budgetoplæg        -72.616  

  

Balanceforskydninger 27. juni            10.322  

Ændringer  

Budgetlægning af balanceforskydninger                -746  

Balanceforskydninger - Direktionens budgetoplæg 9.576            

 
 

Afdrag 27. juni          79.928  

Ændringer  

Regulering af afdrag eksisterende lån 2019-2022            -29  

Regulering af afdrag budgetterede lån 2019-2022           -420  

Afdrag - Direktionens budgetoplæg          79.479  

 
 

Forbrug af likvide midler 27. juni -116.845  

Ændringer 102.280 

Forbrug af likvide midler – Direktionens budgetoplæg -14.565 
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Budgetoplæg 2019 - 2022
Oversigt over ændringer i renter, balanceforskydninger, afdrag og finansiering

2019 2020 2021 2022

Renter -574 927 1.880 1.700
Budgetlægning af renter eksisterende lån 2019-2022 -943 153 883 340
Budgetlægning af renter budgetterede lån  2019-2022 -299 107 330 693
Budgetlægning af øvrige renter 667 667 667 667

Balanceforskydninger -746 -744 -748 -748
Budgetlægning af balanceforskydninger -746 -744 -748 -748

Afdrag -448 1.312 2.012 4.697
Budgetlægning af afdrag eksisterende lån 2018-2021 -29 -30 -31 1.776
Budgetlægning af afdrag budgetterede lån 2018-2021 -420 1.342 2.043 2.920

Finansiering -53.462 17.461 25.223 -58.311
Budgetlægning af lånepulje 561 596 631 500
Budgetlægning af skatter og generelle tilskud 2019-2022 -54.340 16.583 24.345 -59.189

Lov- og cirkulæreprogram 2019 878 878 878 878

I alt -55.231 18.956 28.368 -52.662

 der er indarbejdet efter Økonomiudvalgets behandling i juni 2018
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Budgetoplæg 2019                                                     Generelle bemærkninger  

 
 

Generelle bemærkninger  
 
Forudsætninger  
Budgetoplægget tager udgangspunkt i overslagsår 2019 i det vedtagne budget 2018. I løbet af 
budgetprocessen er der foretaget en række rammekorrektioner, som er indregnet i budgetoplægget. 
Materialet indeholder en oversigt over de rammekorrektioner, der er foretaget. 
 
De foretagne rammekorrektioner kan i hovedtræk beskrives i følgende punkter: 

• Budgetrammerne er ajourført med de af Byrådets beslutninger, som har økonomiske konsekvenser 
i budgetårene. 

• Pris- og lønfremskrivning af budgetforslaget. Der er anvendt KL’s P/L-skøn, som blev udmeldt i juni 
2018.  

• Der er foretaget demografiregulering i henhold til den vedtagne model for demografiregulering, som 
blev vedtaget af Byrådet i 2015. Der er reguleret for den demografiske udvikling inden for 
dagpasning, skole, ældreområdet, sundhedsområdet samt folkeoplysning  

• Virkninger af udmeldinger fra staten, som påvirker statstilskuddet er indregnet på driftssiden; 
virkning af Lov- og Cirkulæreprogram, virkning af budgetgarantien samt KL´s udmelding om den 
aktivitetsbestemte medfinansiering. 

 
For en detaljeret oversigt over de foretagende ændringer henvises til oversigten over udviklingen i 
udvalgenes budgetrammer. 
 
Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2019-2022  
I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 har Økonomiudvalget besluttet, at budgettet skal baseres 
på følgende målsætninger: 
 

1. Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. 
(Budgetoplægget indeholder et overskud på 150,9 mio. kr.) 

2. Det er en målsætning, at have et kassefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Derudover kan der 
være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en 
samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen. 
(Budgetoplægget indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 80,8 mio. kr.) 

3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 
mio. kr. (Der forventes en gennemsnitlig likviditet på ca. 190 mio. kr. for 2018. Budgetoplægget for 
2019, som det ligger den 15. august 2018, har et kassetræk på 14,6 mio. kr. Dertil kommer et 
forventet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillet kommune på 10 mio. kr., samt at det 
forudsættes, at puljen til reservation af serviceramme på 27 mio. kr. ikke at bliver brugt. Under disse 
forudsætninger er der en kasseopsparing på 22,4 mio. kr. i budgetoplægget. Den gennemsnitlige 
kassebeholdning forventes i 2019 at være på 201,2 mio. kr. Dermed overholdes målsætningen om 
en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. 

   
Pris- og lønfremskrivning 
I budgetoplægget er indregnet de udmeldte pris- og lønfremskrivninger på de enkelte arter i KL’s 
budgetvejledning 29. juni 2018. 
 
Af nedenstående fremgår de forventede pris- og lønstigninger fra 2017/2018 til 2021/2022. For 2018/2019 er 
det samlede skøn for prisreguleringen på 2,0 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: KL’s Budgetvejledning 2019 – skrivelse G1.3  
* hhv. inkl. og ekskl. rekrutteringspulje og puljer til særlige formål 

Vækst i pct. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Lønstigning for kommunalt 
ansatte 1,24/1,25* 1,72/1,96* 3,16/3,23* 2,70 2,70 

Prisstigning 1,61 2,01 2,01 2,01 2,01 
Løn- og prisstigning 1,4 2,0 2,8 2,5 2,5 
Vækst i 
udskrivningsgrundlaget 4,3 0,9 2,2 3,1 3,1 
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Da der løbende kan ske ændringer af skønnene, kan der komme yderligere reguleringer, som vil påvirke 
budget 2019. Såfremt der kommer sådanne ændringer vil indregning ske løbende i budgetprocessen. 
 
Rekrutteringspuljen og puljerne til særlige formål pr. 1. april 2019 er skævdelt på overenskomstgrupperne. 
Såfremt der ikke tages hensyn til dette ved lønbudgetteringen, vil nogle områder ved en ensartet 
fremskrivningsprocent få tilført for mange midler og andre især ældreområdet for få. Der er derfor indlagt en 
basisfremskrivningsprocent i økonomisystemet og herefter indlagt en manuelt fremskrivning af puljerne 
fordelt på overenskomstgrupperne på de enkelte udvalg. 
 
Det nye priskøn for 2017-2018 på 1,61 % er 0,4 % point lavere end skønnet i skrivelse G.1-1 i 
Budgetvejledning 2019. Det er primært prisudviklingen for øvrige tjeneste ydelser (art. 4.9), der har bidraget 
til den lavere prisudvikling. For 2018-2019 samt i overslagsårene er der tale om et mindre fald i skønnet fra 
2,08 % til 2,01 %. 
 
I forhold til skønnet i skrivelse G.1-1 er det nye pris- og lønskøn for serviceudgifterne i G.1-3 sænket fra 1,7 
% til 1,4 % for 2018 og fra 2,4 % til 2,0 % for 2019. Omvendt er der tale om et løft i det samlede pris- og 
lønskøn for 2020 fra 2,4 % til 2,8 % og i de efterfølgende år fra 2,4 % til 2,5 %. Det lavere prisskøn for 2018 
og 2019 slår igennem også i overslagsårene, således at udgifterne til pris- og lønfremskrivningen i budget 
2019 – 2022 er lavere end hvad der var indregnet ved Byrådets budgettemamøde før sommerferien. På 
indtægtssiden er der i tilskuds- og udligningsbeløbene taget højde for de mindre udgifter til pris- og 
lønstigning. 
 
Finansieringsoversigten  
Budgettallene for drifts- og anlægsbudgettet fremlægges i 2019-priser, mens finansieringssiden (hovedkonto 
7 og 8) er i det konkrete års priser og derfor er der indsat en samlet P/L-post i årene 2020-2022.  
 
Resultatopgørelsen  
I resultatopgørelsen er alle budgettal i løbende priser, hvilket betyder at pris- og lønstigningerne for hvert år 
er indregnet i budgettallene. 
 
Indkomstskat og generelle tilskud 
Kommunal indkomstskat er i 2019 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få; skatteprovenuet 
udregnet på grundlag af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret 
udskrivningsgrundlag for 2019. I budgetoplægget er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 %.  
 
Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb for 2019.  
 

År Udskrivningsgrundlag – kr. Indkomstskat – kr. Stigning – pct. 
2019 9.545.439.000 2.500.905.000   
2020 9.687.285.000 2.538.068.670 1,49% 
2021 9.890.098.000 2.591.205.676 2,09% 
2022                  10.058.415.000 2.635.304.730 1,70% 

    
I budgetoplægget for 2019 er der pt. ikke indregnet tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Der er 
ansøgt om tilskud fra puljen på 50 mio. kr., og når beløbet er endeligt kendt vil et evt. tilskud blive indregnet i 
budgetoplægget.  
 
Da der i 2016 er valgt statsgaranti, skal der ikke foretages efterregulering for 2016 i 2019 vedr. skatter og 
generelle tilskud og udligningsordninger. 
 
Der vil blive udarbejdet et skøn over det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2019, så der kan 
foretages et valg mellem at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selv at budgettere 
udskrivningsgrundlaget. Dette skøn for det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag fremlægges for Byrådet 
ved 2. behandlingen af budget 2019. 
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Grundskyld  
Der er generelt en del usikkerhed om ejendomsskatterne i budgetperioden. Regeringen har fået vedtaget et 
nyt ejendomsskattesystem. I den nu eksisterende overgangsperiode er der en række elementer, som 
påvirker budgetlægningen af ejendomsskatterne, herunder bl.a. indefrysning for ejendomsskatterne i 2018. 
 
Udsendelse af nye ejendomsvurderinger kommer til at ske i løbet af 2019. Ejendomsskatterne skal i 2019 
opkræves efter reglerne i det ”gamle” ejendomsskattesystem. KL anbefaler kommunerne, at der indtil der er 
bedre klarhed over implementeringen, at budgetlægge og fremskrive indtægterne, som man plejer. 
 
Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2018 på 29,9 ‰ i hele 
budgetperioden.  
For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 
2018. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden. 

 

Kommunal grundskyld 2019: 

  

Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme  7.880.135.000 kr. 

Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord  1.282.580.000 kr. 

Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme  29,90 ‰ 

Grundskyldspromille: Produktionsjord  7,2 ‰ 

Samlet grundskyldsprovenu   244.850.613 kr. 

 
Grundskylden er indregnet med 244,9 mio. kr. for 2019. Der er dermed indregnet indtægter fra grundskyld i 
budgetoplæg 2019, som er 6,2 mio. kr. lavere end hvad der var inde i overslagsåret 2019 fra budget 2018. 
Tabet på grundskylden vil Frederikshavn Kommune delvist blive kompenseret for over bloktilskuddet.  
 
I lighed med 2018 foretages der i 2019 opkrævning af grundskyld pr. 1. februar og 1. august.  
 
I overslagsårene er grundskylden i lighed med tidligere år fremskrevet med KL´s anbefaling for 
landsudviklingen i grundværdierne. Da lovgivningen på området endnu ikke er fastlagt, kan der komme 
ændringer til de indregnede beløb i overslagsårene. 
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
4,2% 5,2% 5,2% 

 
 
Regulering vedrørende lov og cirkulære 
De generelle tilskud i 2019-2022 vil blive reguleret som følge af de lovændringer, som medfører enten 
yderligere udgifter eller fald i udgifterne for kommunerne. Under ét reguleres kommunerne således for de 
merudgifter/mindreudgifter, som ændringer i den kommunale opgaveportefølje medfører. 
 
Frederikshavn Kommune reguleres for sin andel efter de regler, som gælder for fordeling af tilskuds- og 
udligningsbeløb. 
 
De enkelte fagudvalgs budgetter reguleres med deres andel af Lov- og cirkulæreændringer. Dog er der en 
bagatelgrænse på 50.000 kr. Der er således kun indregnet ændringer, hvor ændringen i mindst ét af årene 
overstiger 50.000 kr.  
 
Direktionen har i år gennemgået de største lov- og cirkulæreændringer og har forholdt sig til, hvorvidt der er 
behov for, at det samlede beløb udmøntes bl.a. på baggrund af, hvorvidt der er tale om opgaver, som 
allerede løses og derfor ikke fordrer øget finansiering.  
 
Samlet set er der afsat en forøgelse af netto driftsudgifterne på ca. 1,1 mio. kr. i budgettet samt en 
nedjustering af skatterne med 0,9 mio. kr. som følge af sanktioner i 2019 grundet et stigende kommunalt 
skattetryk i 2018. 
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De fem beløbsmæssigt største ændringer i 2019 er: 
 
 
 
 

Titel Beløb 2019 – mio. kr. 
 

Landsplan Frederikshavn-
andel 

Udmøntet 

Forenkling af styring af beskæftigelsesområdet -209,7 -2,3 -2,3 
Databeskyttelsesforordning 86,7 0,9 0,5 
Frit valg af genoptræning 76,5 0,8 0,8 
Forberedende grunduddannelse (tilfører midler i 2020 og 
frem)  -54,0 -0,6 -0,6 

Styrket kvalitet og øget fleksibilitet 
 i dagtilbud 38,3 0,4 0,4 

 
Reguleringer og finansiering fra Økonomiaftalen  
Nedenstående viser, hvad der er udmeldt som tilskud til Frederikshavn Kommune i 2019. 

Ændring fra budget 2018, 
overslagsår 2019 til budget 2019 
(beløb i 1.000 kr.)                

Budget 2018 
Overslagsår 

2019 - i 
budget 2018 

Budgetoplæg 
2019 

Forskel 
overslag 

2019 til 
budgetoplæg 

2019                                   
(- = merindtægt) 

Kommunal udligning -891.096 -887.838 -932.160 -44.322 

Statstilskud inkl. betinget balancetilskud -68.088 -61.127 -58.450 2.677 

Udligning af selskabsskat -21.132 -19.719 -29.076 -9.357 

Særlige tilskud -114.646 -20.551 -102.924 -82.373 

Udligning vedr. udlændinge 24.228 24.414 25.152 738 

Beskæftigelsestilskud -167.220 -169.762 -162.204 7.558 

I ALT -1.237.954 -1.134.583 -1.259.662 -125.079 

Beløbene er eksklusiv grundbidrag til Region Nordjylland 
 
Som det fremgår af tabellen medfører regulering af tilskuds- og udligningsbeløb en øget finansiering på 
125,1 mio. kr. i budgetoplægget for 2019 i forhold til overslagsår 2019 til budget 2018. Årsagen er primært at 
der er indregnet den nu udmeldte del af finansieringstilskuddet på 54,9 mio. kr. og tilskud til kommuner i en 
vanskelig økonomisk situation på 19,3 mio. kr. Disse beløb var ikke budgetlagt i overslagsår 2019 til budget 
2018.  
Der er ligeledes ikke indregnet tilskud til særligt vanskeligt stillet kommuner i budgetoplægget. Der er søgt 
tilskud i 2019, men beløbet udmeldes først senere i august. Et evt. tilskud vil blive indregnet, når det kendes. 
 
De øgede indtægter fra kommunal udligning 44,3 mio. kr. hænger bl.a. sammen med, at skatteindtægterne 
samlet set er lavere i budgetoplægget end i overslagsår 2019 til budget 2018. Hertil kommer, at ændringer i 
de øvrige parametre i udligningen, såvel på landsplan som i Frederikshavn Kommune påvirker beløbene, 
f.eks. sociale forhold, ændringer i alderssammensætning samt i de forventede udgifter for de forskellige 
aldersgrupper. 
 
Som følge af en forventning på landsplan om faldende udgifter vedrørende forsikrede ledige er der indregnet 
et lavere niveau for beskæftigelsestilskuddet. Den lavere indtægt modsvares af en tilsvarende indregnet 
reduktion på udgiftssiden.  
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I forhold til udligning af selskabsskat er en merindtægt fra udligning af selskabsskat, som bl.a. kan tilskrives, 
at indtægterne i Frederikshavn Kommune fra selskabsskat i 2019 udvikler sig langsommere end det er 
tilfældet på landsplan, hvilket resulterer i en højere udligning. 
 
 
Det betingede balancetilskud  
Det betingede balancetilskud kan udgøre 3.000 mio. kr. betinget af overholdelse af servicerammen og 1.000 
mio. kr.er betinget af overholdelse af anlægsrammen.  
Det betingede balancetilskud er en del af balancetilskuddet til kommunerne, som staten tilbageholder indtil 
der er klarhed over, om kommunernes budgetter ligger inden for de fastsatte rammer. Hvis rammerne er 
overskredet tilbageholder staten et tilsvarende beløb af det betingede balancetilskud.  
 
I 2019 udgør det betingede balancetilskud for Frederikshavn Kommune 31,0 mio. kr. betinget af 
overholdelse af servicerammen og 10,3 mio. kr. betinget af overholdelse af anlægsrammen. 
 
Der budgetteres med at rammerne bliver overholdt og dermed at der ikke sker modregning. 
 
Overholdelse af servicerammen i 2017  
Nedenstående tabel giver et overblik over, hvordan Frederikshavn Kommunes regnskab 2017 endte i forhold 
til servicerammen: 
 

Overholdelse af servicerammen 2017                 (mio. kr.) 

Serviceramme 2017   2.574,7 

Serviceudgifter 2017 jf. årsberetning 2.589,3 

Merforbrug af servicerammen i 2017 14,6 
 
Som det fremgår af tabellen havde Frederikshavn Kommune et merforbrug af den korrigerede serviceramme 
i 2017 på 14,6 mio. kr. Kommunerne overholdt samlet set servicerammen i 2017, og der blev således ikke 
iværksat sanktioner mod kommunerne i forhold til servicerammen, som kan påvirke indtægtsniveauet i 2019.  
 
På nuværende tidspunkt er der ikke offentliggjort en landsdækkende prognose for 2018, denne forventes i 
forbindelse med den faseopdelte budgetlægning for 2019. Forventet regnskab pr. 30. april 2018 udviste for 
Frederikshavn Kommune et forventet merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til servicerammen. 
 
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner  
I lighed med tidligere år er der afsat en tilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner, puljen udgør 
300 mio. kr. i 2019. Den samlede pulje fordeles efter ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. I 
gennemsnit har Frederikshavn Kommune modtaget 16,1 mio. kr. årligt fra denne pulje de seneste fem år, i 
2018 udgjorde beløbet 20,0 mio. kr. I budgetoplægget er der ikke indregnet et forventet tilskud. 
 
Ansøgningsfristen var 3. august 2018 og der er afsendt ansøgning om tilskud på 50,0 mio. kr. fra puljen, når 
beløbets størrelse er endeligt kendt vil dette blive korrigeret i budgetforslaget. Der er ikke indregnet tilskud 
som særligt vanskeligt stillet kommune i overslagsårene. 
 
Mulighed for skatteforhøjelse – tilskud til skattenedsættelse 
I 2019 er der, i modsætning til tidligere år, ikke afsat pulje til skatteforhøjelse. Det betyder, at de kommuner, 
som hæver skatten er afhængige af, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende, da de ellers vil blive 
ramt af individuelle sanktioner.  
 
Der er lighed med de senere år afsat en tilskudspulje til de kommuner, som sætter skatten ned. Der ydes 
således tilskud på op til 75 % i budgetåret, 50 % i de to efterfølgende og 25 % i år tre efter budgetåret på 
nettoprovenutabet ved en nedsættelse. Tilskudspuljen, som er på 250 mio. kr., fordeles efter ansøgning til 
Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
 
Frederikshavn Kommune har ikke søgt om tilskud til nedsættelse af kommunens skatteprocenter-promiller. 
 
Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen 
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Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 135 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet 
budgetbeløb på 8,1 mio. kr. for Frederikshavn Kommune. I forbindelse med årets økonomiaftale er det aftalt, 
at der sker en midtvejsregulering af kommunernes udviklingsbidrag i 2019 i forbindelse med 
økonomiforhandlingerne for 2020 på grund af de ændringer, som følger af aftalen om forenkling af 
erhvervsfremmesystemet mellem regeringen og Dansk Folkeparti.  
 
Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgetrammer. 
 
Selskabsskat  
Selskabsskat er i budgetoplægget for 2019 indregnet med 36.402.000 kr.., hertil kommer udligning på 
29.076.000 kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2017 (vedrørende indkomståret 
2016), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2019. Dette er en stigning i forhold til 
budget 2018 på 3,0 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligningen. 
 
For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2019, fremskrevet med KL´s skøn for væksten i 
selskabsskatten i de kommende år.  
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
10,0% -4,1% -4,0% 

 
Dækningsafgifter  
Dækningsafgifter kan opkræves af forretningsejendomme og offentlige ejendomme. I budgetforslaget er 
indregnet uændrede satser for dækningsafgifter i forhold til 2018. Det betyder, at der ikke opkræves 
dækningsafgift af forretningsejendomme mens grundværdierne af offentlige ejendomme opkræves med 
halvdelen af grundskyldspromillen (14,95 ‰) og ligeledes opkræves for offentlige ejendomme dækningsafgift 
af forskelsværdien, hvor promillen er på det maksimale niveau på 8,75 ‰. 
 
Dækningsafgifterne er omfattet skattestoppet og Frederikshavn Kommune kan således ikke, uden 
sanktioner, hæve sine opkrævningspromiller for dækningsafgift eller indføre dækningsafgift på 
forretningsejendomme. I modsætning til de senere år er der for budget 2019 ikke afsat en pulje til 
skatteforhøjelser. Sanktionerne kan dog undgås, hvis andre kommuner sænker skattetrykket tilsvarende.  
 
Det kan ikke opgøres, hvad provenuet ved at indføre dækningsafgift på forretningsejendomme vil være, da 
beregningsgrundlaget kun udarbejdes for kommuner, som opkræver dækningsafgift. Hvis der skal kunne ske 
en reel beregning af provenuet, skal der træffes beslutning om indførelse af dækningsafgift af 
forretningsejendomme senest 15. september 2018. 
 
Der er indregnet et samlet beløb vedrørende dækningsafgifter for offentlige ejendomme på 4.023.344 kr.  
 
I overslagsårene er dækningsafgifterne fremskrevet med KL´s anbefaling for udviklingen i grundværdierne. 
 
Anden skat pålignet visse indkomster 
 
Dødsboskat  
Frederikshavn Kommune modtager en andel af indtægten fra beskatning i forbindelse med opgørelse af 
dødsboer for borgere i kommunen. Dødsboskatten afregnes i år tre efter dødsboet er opgjort. Det vil sige, at 
indtægten i 2019 vedrører dødsboer fra 2016. I 2019 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 0,4 mio. kr. for 
Frederikshavn Kommune. 
 
Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 
2013-2017 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-4,8 mio. kr. I 
overslagsårene er dødsboskatten skønsmæssigt sat til 1,7 mio. kr. 
 
Forskerskat  
Forskere og højtlønnede medarbejdere, som rekrutteres i udlandet, kan under visse betingelser vælge at 
betale en bruttoskat på 27 % + am-bidrag, i alt 32,84 % af lønnen i syv år. Medarbejderne får ikke fradrag af 
nogen art. Den ordning kaldes populært forskerskatteordningen. 
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Frederikshavn Kommune indtægter fra denne ordning har i en del år været begrænset og beløbet har derfor 
ikke været budgetlagt. De seneste par år er der derimod begyndt at være borgere i kommunen, som er ansat 
på ordningen og der har i perioden 2015-2018 været indtægter på mellem 0,3 og 0,6 mio. kr.  
 
Der er skønsmæssigt indregnet en indtægt fra 2019 og frem på 0,3 mio. kr. 
 
Det skrå skatteloft  
I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,05 % i 2019 for, hvor meget der skal betales af den sidst 
tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter 
overstiger de 52,05 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. 
 
Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2019, hvis kommunen har eller sætter skatten op i forhold 
til 2007, og dens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,87 %. Begge dele skal være ”opfyldt”, hvis 
kommunen bliver omfattet af medfinansieringen. Begge dele gør sig gældende for Frederikshavn Kommune. 
 
Frederikshavn Kommunes bidrag til det skrå skatteloft udgør 8,8 mio. kr. i 2019. 
 
Renovationen 
Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2017 udgjorde 2,5 mio. kr. Tilgodehavendet 
forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.  
 
Renovationen har i 2018 budgetteret med at bruge 0,4 mio. kr. af dette tilgodehavende. Ved udgangen af 
2018 forventes et tilgodehavende på 2,1 mio. kr.  
 
Der vil ligeledes i 2019-2022 blive budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet. Forbruget og udviklingen i 
renovationens tilgodehavende fremgår af nedenstående opstilling. 
 
nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 

Udgifter  70.968 70.968 70.968 70.968 
Indtægter -70.778 -70.778 -70.778 -70.778 
Netto 190 190 190 190 

Tilgodehavende ultimo            1.860            1.670             1.480             1.290  

 
Såfremt kommunen budgetterer med en merindtægt for renovationen, skal merindtægten deponeres i 2 år. 
Det bliver således ikke aktuelt i 2019 til 2022.  
 
Kassebeholdning 
I nærværende budgetoplæg er der indregnet et forbrug af kassen i 2019 på 14,6 mio. kr., hvilket betyder at 
kommunen ved udgangen af 2019 vil have en positiv kassebeholdning på 2,6 mio. kr. Forventningen er dog, 
at kommunen opnår et tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillet kommune på 10 mio. kr., samt at det 
forudsættes, at puljen til reservation af serviceramme på 27 mio. kr. ikke bliver brugt. Under disse 
forudsætninger er der en kasseopsparing på 22,4 mio. kr. i budgetoplægget og en ultimobeholdning på 39,6 
mio. kr. 
 
Kasseforbruget og ultimobeholdningen kan opgøres således: 
 

1.000 kr. 2019 

Primo beholdning 17.130 

Kasseforbrug -14.565 

Forventet særtilskud 10.000 

Pulje til reservation af serviceramme 27.000 
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Ultimo beholdning 39.565 

 
I de første 7 måneder af 2018 er gennemsnitslikviditeten steget fra 161,0 mio. kr. til 202,0 mio. kr. ultimo juli.  
Det forventes at den gennemsnitlige beholdning ved udgangen af 2018 vil ende på et niveau omkring 190 
mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen 30.4.2018 vurderes det således, at den fastsatte målsætning 
om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive opfyldt i 2018.  
 
Med det foreliggende budgetoplæg og med ovenstående forventninger til særtilskud og puljen til reservation 
af serviceramme, vil der ske en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning i 2019 med omkring 11,2 
mio. kr. til 201,2 mio. kr.  
 
I den gennemsnitlige kassebeholdning indgår kommunens obligationsbeholdning, hvorimod de deponerede 
beløb ikke medregnes. 
 
Renteindtægter 
I nærværende budgetoplæg er der i 2019 indregnet en forrentning på 0,6 mio. kr. vedr. 
obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,05 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Endvidere er der i 
budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,2 mio. kr. for den del af 
beholdningen der udtrækkes i løbet af året. 
 
Med det nuværende renteniveau, vil en ændring i forbrug eller opsparing kun have mindre indflydelse på de 
budgetterede renteindtægter. Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende 
beholdning, ligesom de deponerede beløb er kendt. Den budgetterede renteindtægt vil kunne rumme mindre 
ændringer i kassebeholdningen. 
 
Frigivelse af deponeringer 
Frederikshavn kommune vil pr. 31.12.2018 have deponeret 40,4 mio. kr., som specificeret nedenfor: 
 
   Udløb 
• Deponering Sundhedshus Sæby -----------------------------------------------------  1.742.024 kr. 2022 
• Deponering Salg af vejbelysning i Skagen og Sæby ----------------------------  1.415.763 kr. 2019 
• Deponering Skagen Kultur- og Fritidscenter---------------------------------------  1.193.074 kr. 2025 
• Deponering HMN Naturgas A/S-------------------------------------------------------- 35.912.000 kr. 2028 

I alt  -------------------------------------------------------------------------------------------------  40.362.861 kr. 
 
I 2019 og overslagsårene 2020 – 2022 er der indregnet følgende frigivelser i budgettet: 
 

 2019 2020 2021 2022 

1. Frigivelse Salg af Vejbelysning  -1.415   
  

2. Frigivelse Sundhedshus Sæby  -443  -443  -443  -443 

3. Frigivelse Skagen- Kultur- og 
Fritidscenter 

 -205  -205  -205  -205 

4. Frigivelse HMN Naturgas A/S  -3.591  -3.591  -3.591  -3.591 

5. Frigivelse Pulje garantistillelse, 
foreninger 

 -400  -400  -400  -400 

 

 -6.055  -4.639  -4.639  -4.639 

 
 
 
  

18



Frederikshavn Kommune                      
Budgetoplæg 2019                                                     Generelle bemærkninger  

 
 

1. Deponering vedr. Sundhedshus Sæby 
I forbindelse med lånefinansieringen af Sundhedshus Sæby har det været nødvendigt at deponere et beløb. 
Beløbet frigives normalt over en 25-årig periode. Frigivelsen sker dog hurtigere, da en ikke udnyttet 
låneadgang i regnskab 2016 er anvendt til frigivelse af det deponerede beløb. 
 
2. Deponering vedr. salg af vejbelysning i Skagen og Sæby 
I forbindelse med salg af vejbelysningen i Skagen og Sæby til Frederikshavn Forsyning skulle indtægten ved 
salget deponeres. Beløbet frigives over en 10-årig periode med ca. 1,4 mio. kr. årligt. De sidste ca. 1,4 mio. 
kr. frigives i 2019. 
 
3. Deponering vedr. Skagen Kultur- og Fritidscenter 
Byrådet har i december 2016 godkendt en kommunal garanti for et lån til Skagen Kultur- og Fritidscenter på 
5,135 mio. kr. Garantien medfører deponering på samme beløb. Beløbet frigives over 25 år – svarende til 
lånets løbetid. Den årlige frigivelse udgør 0,2 mio. kr. I forbindelse med regnskab 2017 er en uudnyttet 
låneoptagelse i stedet anvendt til frigivelse af deponerede beløb. Resten af deponeringen vil således være 
frigivet i 2025. 
 
4. Deponering vedr. HMN Naturgas A/S 
Frederikshavn Kommune har solgt sin ejerandel af HMN Naturgas A/S. Mod at deponere restbeløbet af 
salgsindtægten, skal Frederikshavn Kommune betale en afgift 20%. Det deponerede beløb frigives over 10 år 
– svarende til 3,6 mio. kr. årligt. Beløbet er således frigivet i 2028. 
 
5. Deponering vedr. Pulje til deponering vedr. garantistillelse – foreninger. 
Frederikshavn Kommune har afsat 10 mio. kr. i budget 2018 til brug for indgåelse af garantier på lån til 
foreninger, som vil udløse krav om deponering. Der er ultimo juni 2018 ikke disponeret noget fra puljen. 
Frigivelse er budgetlagt til at ske over 25 år med 0,4 mio. kr. pr. år. 
 
Lånoptagelse  
Der er indregnet følgende i budgetoplægget: 

 2019 

Lån til betaling af ejendomsskat  -2.000 

Energirenoveringer  -4.392 

Bådebroer -2.224 

Sæby Havn -27.300 

BBO – Daginst. ved Frydenstrandskolen -27.700 

Ordinær lånepulje/nye lånepuljer -9.000 

Lånoptagelse i alt  -72.616 

 
Ansøgninger om lånepuljer  
Der vil blive indsendt ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet om at få del i diverse lånepuljer i 2019.  
Der er afsendt følgende ansøgninger: 
 
Ansøgning om lån fra den ordinære lånepulje  .....................................................................  75,7 mio. kr. 
 
Ansøgning om lån til investeringer med effektiviseringspotentiale ........................................  10,2 mio. kr. 
 
Ansøgning om lån til strukturelle investeringer på de borgernære områder .........................  0,0 mio. kr. 
 
Ansøgning om lånedispensation til styrkelse af likviditeten ..................................................  0,0 mio. kr. 
 
Ansøgninger i alt .................................................................................................................  85,9 mio. kr. 
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Salg af jord og bygninger 
 
Der er indregnet følgende salgsindtægter i budget 2018 og budgetoplæg 2019 – 2022: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Salgsindtægter jfr. korrigeret budget -9.313     

Salg af jord og bygninger, jfr. investeringsoversigt  -2.594 -2.594 -2.594 -2.594 

        

 
For årene 2018 til 2022 er der således indregnet salgsindtægter på i alt 19,7 mio. kr. 
 
Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning 
Salgsindtægterne opgøres netto og det merprovenu der overstiger de budgetterede nettosalgsindtægter kan 
anvendes til finansiering af byggemodningsudgifter eller køb af jord og bygninger. Derudover kan 
merprovenuet anvendes til finansiering af salgsfremmende tiltag som f.eks. øget annoncering som kan 
medføre øgede salgsindtægter. Byggemodningsprojekter eller køb af jord og bygninger kan først 
igangsættes når det er konstateret et merprovenu på nettosalgsindtægterne. 
 
Før et byggemodningsprojekt eller køb og salg af jord og bygninger kan igangsættes skal der via separat 
sagsbehandling søges Byrådet om optagelse af rådighedsbeløb i budgettet og der skal ligeledes søges om 
en anlægsbevilling. 
 
Anlægsudgifterne til byggemodning og køb af jord og bygninger der er finansieret af merprovenuet fra  
nettosalgsindtægterne medregnes ikke i forhold til målsætningen på 80 mio. kr. i kassefinansierede 
anlægsudgifter. (Da nettosalgsindtægterne ikke medregnes i opgørelsen af det kassefinansierede anlæg kan 
indregningen af udgifterne til byggemodning eller køb af jord og bygninger vanskeliggøre overholdelsen af 
målsætningen på de 80 mio. kr.) 
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Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbyggefonden) 
I en årrække har det kommunale grundkapitalindskud ved nybyggeri været reduceret fra normen på 14% til 
10%. Reduktionen har dog udløb pr. 31. december 2018. I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 er 
regeringen og KL er derfor blevet enige om en differentieret ordning for grundkapitalindskuddet i 2019 og 
2020. Grundkapitalindskuddet for ungdoms- og ældre-/plejeboliger fastsættes i perioden til 10%. For 
familieboliger differentieres der på størrelse, således at grundkapitalindskuddet for boliger fra 0-90 m2 bliver 
8%, mens det for boliger mellem 91m2 og 105m2 bliver 10% og for alle familieboliger over 105 m2 bliver 
grundkapitalindskuddet 12%. Aftalens konsekvenser er indarbejdet på projekt ”Skolegrunden i Sæby” i grøn 
skema. Aftalen forventes ikke at få indflydelse på projekter som er skemabehandlet inden 31. december 
2018.   
 
Skema over behandlede projekter: 

 
For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede  
skemabehandling, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner. 

 
Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:  

 
 

  

Skema
Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Frederikshavn Boligforening
R Afd. 1 Vinkelgården A 200
N Afd. 1 Vinkelgården A 2.574
R Afd 3 Bakkegården B 200
R Afd. 14 Lindebo Foreløbig 350
R Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad Foreløbig 500
R Afd. 4   Cloosparken* B 200
N Ørnevejen skole, Køb og opførelse af 55 boliger A 12.250

Boligforeningen Neptun
R Afdeling 6 Foreløbig 168
R Afdeling 7 Foreløbig 287

Boligforeningen Vesterport
N Kilden, Lerstien 1. etape - 20 boliger B 4.142

R Afd. 4 Mølleparken etape 2 - 160 boliger A 0

Total,  Behandlet i byrådet 16.792 4.079 0 0 0

Beløb i 1.000 kr.

Projekter, som har været til behandling i byrådet

N = Nybyggeri      R = Renovering

Skema
Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

 R = Renovering

Frederikshavn Boligforening
R Afd. 6 Koktved 200
R Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle 200
R/N Gartnerbo +/- 30 (Andel af helhedsplan for samlet projekt) 300

Boligforeningen Vesterport
R Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan 600

Skagen Boligforening
R Afdeling 1 1.022

Boligforeningen Nordlys
R Helhedsplan Skarpæsvej 137 J til 143 H 200

Skagen Kollegium
R Afd 1 ?

Total for helhedsplaner 0 1.022 600 900 0

Beløb i 1.000 kr.

Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede
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Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget: 

 
Ovenstående projekter har været behandlet på Økonomiudvalget d. 21-07-2017. Her har Økonomiudvalget prioriteret 
ovenstående projekter ud af i alt 13 indsendte projektønsker. Der foreligger ikke bindende accept af at projekterne kan 
realiseres. Listen er et produkt af en ny proces, hvor Frederikshavn Kommune har udsendt skemaer til boligforeningerne 
til brug for indberetning af projektønsker for nybyggerier. Formen og metoden til præsentation af boligforeningernes 
boligprojekter har været drøftet på et partnerskabsmøde. Her blev boligforeningerne samtidig informeret om at 
Frederikshavn Kommune for perioden havde særlig interesse i projekter i Sæby. 
Processen for 2018 er iværksat. I 2018 prioriteres der for 1 budgetår (budget 2020) i stedet for 2 år. Her har 
økonomiudvalget ikke fremsat særlige ønsker til geografisk placering eller lignende. Økonomiudvalget behandler årets 
projektønsker d. 26. september 2018.  
 

Skema over det samlede forventede forbrug i budgetperioden: 

 
 
 

  

Skema
Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

N = Nybyggeri

Frederikshavn Boligforening
N Solsbæksvej 2 og Grønnevænget 2 i Sæby 4.500

Boligforeningen Vesterport
N Skolegrunden i Sæby 4.800

Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget i 2017 0 9.300 0 0 0

Beløb i 1.000 kr.

Projektansøgninger 2017, prioriteret af Økonomiudvalget

Beløb i 1000 kr.

Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Total for byrådsbehandlede projekter, helhedsplaner og 

Økonomiudvalgets prioritering

Total,  Behandlet i byrådet 16.792 4.079 0 0 0
Total for helhedsplaner 0 1.022 600 900 0
Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget i 2017 0 9.300 0 0 0
Total 16.792 14.401 600 900 0
Uforbrugte midler/ØKD foregående år. 23.904 12.612 3.711 8.611 13.211
Budget 2019 - 2022 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Restbudgetbeløb til disponering 12.612 3.711 8.611 13.211 18.711
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Skema over øvrige projekter som ikke har været til behandling, eller ikke er prioriteret af Økonomiudvalget i 
2017 

 
Ovenstående liste omfatter samtlige nybyg projektønsker fra boligforeningerne som Frederikshavn Kommune ikke har 
givet tilsagn til, herunder også de af projekterne fra årets ansøgningsproces vedrørende nybyg ønsker, som 
Økonomiudvalget ikke har prioriteret i 2017.  
 

Puljer til reservation af servicerammen i 2019 – 2022  
I 2019 – 2022 er afsat en pulje til reservation af servicerammen med 27 mio. kr. Puljen er en sikring af den 
eksisterende samlede serviceramme på driften.  
 

Beløb i 1.000 kr. (2019-priser) 2019 2020 2021 2022 

Pulje til reservation af serviceramme 27.000 27.000 27.000 27.000 

Pulje til reservation af serviceramme i alt 27.000 27.000 27.000 27.000 

 
Opgørelse af servicerammen 
I de følgende afsnit beskrives opbygningen af rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter i budget 2019. 
Ved de årlige økonomiforhandlinger om den kommunale økonomi fastlægges et samlet niveau for 
kommunernes serviceudgifter og for bruttoanlægsudgifterne. Rammen fordeles af KL på de enkelte 
kommuner som ”tekniske rammer” for kommunerne.  
  
Service- og anlægsrammen gælder for kommunerne under ét, den tekniske serviceramme giver den enkelte 
kommune mulighed for at se sin forholdsmæssige andel af den samlede ramme. Det udløser dog ikke 
sanktioner over for kommunerne, hvis en eller flere kommuner overskrider den individuelle tekniske 
serviceramme, så længe den samlede serviceramme overholdes.  
 
På anlægssiden er der ikke individuelle sanktioner i budgetsituationen i budget 2019, ligeledes er det her 
den samlede ramme for kommunerne under ét, som skal overholdes. 
 
KL følger løbende op på overholdelsen af den samlede ramme, og dette indgår i dialogen mellem 
borgmestrene i forbindelse med den faseopdelte budgetproces. KL udarbejder et første skøn over 

Skema
Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

N = Nybyggeri

Boligselskabet Nordjylland
N Atletikgrunden Sæby 10.093
N Jernkilden v/ Sæbygård Skov 6.599
N Munkevang og Cirkusgrunden i Sæby 2.919
N Rolykke v/ Sæbygård Skov 9.705
N Trekanten mellem Solsbækvej og Sdr. Ringvej 3.882

Frederikshavn Boligforening
N Afd. 47 Saltebakken 5.000 5.000 5.000
N Afdeling xx, Sæby Midtby / Havn 6.000 6.000
N Ørnevej forventet tilgang 2021 4.000
N Frederikshavn Midtby forventet tilgang 2021 8.000
R/N Gartnerbo +/- 30 (Andel af nybyg for samlet projekt) 6.000
N Henrik Nielsens plads i Sæby 5.900
N Sdr. Ringvej, Sæby Havn 5.300
N Sdr. Ringvej/Gasværksvej på Sæby Havn 4.150
N Toftegårdsvej Frederikshavn 4.300

Boligforeningen Vesterport
N Strandby Havnefront 2, etape 1 – 40 boliger 4.600
N Kilden, Lerstien 2.+3. etape slået sammen - 35 boliger 5.400

Total for øvrige projektønsker 0 63.848 33.000 11.000 0

Beløb i 1.000 kr.

Øvrige projek tønsker, ikke byrådsbehandlede
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overholdelsen af servicerammen på baggrund af indmeldinger d. 21. august 2018. Dette skøn skal anvendes 
ved borgmestermøde d. 30. august 2018. 
 
Servicerammen på landsplan  
Servicerammen for 2019 tager udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2018, reguleret med pris- og 
lønstigninger samt øvrige reguleringer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det fremgår, er rammen på 252,3 mia. kr. på landsplan. Den samlede stigning i servicerammen udgør 
7,4 mia. kr. fra det korrigerede udgangspunkt for 2018 til servicerammen for 2019. Det bemærkes, at der her 
er tillagt 4,9 mia. kr. som følge af PL-stigning og 1,7 mia. kr. til styrket velfærd.  
 
KL har ikke medregnet de netto 1,2 mia. kr. (forskel fra budget 2018 til udgiftsloft 2019 -462 mio. kr. og løft til 
styrket velfærd 1.700 mio. kr.) i den tekniske serviceramme, som er fordelt til kommunerne. KL vurderer, at 
denne ramme skal fordeles mellem kommunerne efter behov.  
Der er ikke indregnet et beløb til serviceløft i Frederikshavn Kommunes budget 2019.  
 
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme  
Den tekniske serviceramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.676,8 mio. kr. jf. KL´s 
Kommunalstatiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12.  
 
  

Serviceudgifter Mio. kr. 

Serviceudgifter i budget 2018 (2018-PL): 246.094 

Forskel fra budget 2018 til udgiftsloft 2019 -462 

Udgiftsloft 2019 (18-pl) 245.632 

Ændret PL i 2018 -725 

Korrigeret udgangspunkt (18-PL) 244.908 

PL fra 2018 til 2019 (2,0 %) 4.898 

Løft – en værdig død 61 

Løft – aflastning af pårørende 61 

Omlægning af klippekort til bloktilskud 380 

Nye digitaliseringsprojekter -62 

Nye øvrige andre reguleringer -42 

Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.) 28 

Løft til styrket velfærd – herunder ældre og sundhed 1.700 

Teknisk serviceramme for 2019 (2019-PL)  251.932 

Lov- og Cirkulæreprogram  332 

Serviceramme 2019 (inkl. LC-program) 252.264 
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Rammen er udregnet på følgende måde: 
 

Teknisk serviceramme i budget 2019: (i mio. kr.) 

Serviceudgifter i budget 2018 (2018-PL): 2.624,0 

Ændret PL i 2018 -7,7 

Korrigeret udgangspunkt (18-PL) 2.616,3 

PL fra 2018 til 2019 (2,0 %) 52,3 

Løft sfa. En værdig død 0,7 

Løft sfa. Aflastning af pårørende 0,7 

Omlægning af klippekortsordning til bloktilskud 4,1 

Nye digitaliseringsprojekter  -0,7 

Nye øvrige andre reguleringer -0,5 

Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.) 0,3 

Teknisk serviceramme for 2019 (2019-PL) – ekskl. Lov og 

Cirkulæreprogram 
2.673,2 

Lov- og cirkulæreprogram 3,6 

Teknisk serviceramme for 2019 (2019-PL) – inkl. LC-program* 2.676,8 
*KL har ikke indregnet løft til serviceudgifter i deres kommunefordelte serviceramme, som netto 
udgjorde 1,2 mia. kr. Frederikshavn Kommunes andel heraf udgør 13,0 mio. kr. 

 

Ovenstående giver et talmæssigt overblik over Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme, det vil 
sige Frederikshavn Kommunes beregnede andel af servicerammen. Denne tekniske serviceramme er tænkt 
som et arbejdsredskab for kommunerne, og er således ikke den ramme som kommunen sanktioneres efter, 
hvis kommunerne overskrider servicerammen. Derimod giver den tekniske serviceramme den enkelte 
kommune et billede af, om kommunen samlet set bidrager til overholdelse af den samlede ramme for 
kommunerne og anvendes som redskab ved den faseopdelte budgetlægning, hvor kommunerne koordinerer 
deres budgetter og sikre overholdelse af aftalen med regeringen. 
 
Samlet set øges servicerammen med 60,5 mio. kr., set i forhold til den korrigerede serviceramme for 2018. 
Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 52,3 mio. kr., samt omlægning af 
klippekortsordning til bloktilskud som udgør 4,1 mio. kr. 
  
Årets økonomiaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2018  
De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2018 betyder en reduktion på 7,7 mio. kr. i Frederikshavn 
Kommunes serviceramme i 2018.  
 
Den korrigerede 2018-servicerammen tillægges forventningen til pris- og lønstigninger fra 2018 til 2019 
hvilket betyder en forøgelse på 52,3 mio. kr. 
 
Herudover tillægges midler til prioritering af en værdig død samt løft til aflastning af pårørende, som hver 
betyder en forøgelse på 0,7 mio. kr. 
 
Omlægningen af klippekortsordningen til bloktilskud betyder, at tilskuddet ikke længere indgår som et direkte 
beløb på driften, hvilket betyder en stigning i nettoudgifterne på serviceudgifterne. Rammen løftes derfor 
tilsvarende, for Frederikshavn Kommunes vedkommende med 4,1 mio. kr. 
 
Kommunerne skal være med til at finansiere en række fællesoffentlige digitaliseringsprojekter (digital 
infrastruktur, fællesoffentlig IT-infrastruktur på sundhedsområdet samt MEDCOM-løsninger). Reguleringen 
betyder samlet en reduktion i kommunens serviceramme på 0,7 mio. kr. 
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Hertil kommer en række ”øvrige andre reguleringer” som reducerer kommunens ramme med 0,5 mio. kr., 
hvor de væsentligste elementer er en fællesoffentlig erhvervsfremmeplatform smat sygebesøg og 
samtaleterapi i almen praksis. 
   
Endvidere er der en række tidligere Lov- og Cirkulæresager, hvor udgiften er anderledes en foregående år, 
her forøges kommunens ramme med 0,3 mio. kr. 
 
Der er afslutningsvis reguleret for virkningen af serviceudgifterne i lov- og cirkulæreprogrammet. Det er en 
vigtig pointe, at der er tale om serviceudgifterne i lov – og cirkulæreprogrammet og ikke samtlige lov- og 
cirkulæreændringer. Som det fremgår, betyder denne regulering en forøgelse af servicerammen på 3,6 mio. 
kr. i Frederikshavn Kommune, mens det tidligere i de generelle bemærkninger er beskrevet, at lov- og 
cirkulæreprogrammet betyder en nettoudgiftsforøgelse på 2,7 mio. kr. Denne forskel skyldes, at en lang 
række af årets ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet vedrører overførselsudgifter, skatter/tilskud 
udligning og ikke serviceudgifterne.  
 
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2019?  
I nedenstående er der foretaget en sammenligning mellem Frederikshavn Kommunes serviceramme og de 
serviceudgifter, som indgår i budgetforslaget jf. finansieringsoversigten 
 

Serviceudgifter – 2019 beløb i mio. kr. 

Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme (ekskl. løft 
på 1,2 mia. kr. på landsplan) 

2.676,8 

Serviceudgifter indregnet i Direktionens budgetoplæg 2.661,5 

Mindreforbrug af servicerammen -15,3 

 
Som det fremgår af tabellen er der på nuværende tidspunkt 15,3 mio. kr. af Frederikshavn Kommunes 
tekniske serviceudgiftsramme, som ikke er anvendt i budgetoplægget 2019. Hertil kommer, at KL ikke har 
indregnet løftet af servicerammen på 1,2 mia. kr. deres kommunefordelte ramme. Tages Frederikshavn 
Kommunes forholdsmæssige andel på 13,0 mio. kr. med her, så er mindreforbruget i Frederikshavn 
Kommune på 28,3 mio. kr.  
 
Det skal understreges, at ledig ramme ikke er udtryk ledig finansiering, men udelukkende om mulighed for, 
at serviceudgifterne i budget 2019 kan forøges uden Frederikshavn Kommune overskrider sin andel af 
servicerammen. Finansieringen skal tilvejebringes på anden vis. Med dette mindre forbrug vil Frederikshavn 
Kommune bidrage til at kommunerne under ét kan overholde servicerammen. Der er i budgetoplægget afsat 
en pulje på 27,0 mio. kr. under Tværgående Fællespuljer til reservation af servicerammen, og dette beløb 
indgår i opgørelsen af de indregnede udgifter.  
 
Den kommunefordelte serviceramme er et arbejdsredskab til kommunerne i forbindelse med den 
faseopdelte budgetlægningsproces, hvor kommunerne løbende koordinerer, hvordan budgetterne ser ud i 
forhold til aftalen på skat, serviceudgifter og anlægsudgifter, således at aftalen i videst muligt omfang kan 
overholdes. Økonomi- og Indenrigsministeren har mulighed for at gøre sanktioner i forhold til 
serviceudgiftsrammen i budgetterne helt (100 %) eller delvis (50 %) individuel, og det kan derfor ikke 
udelukkes, at der vil komme individuelle sanktioner ved overskridelse af rammen. 
 
I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i 3.000 mio. kr. 
i 2019 heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel ca. 31,0 mio. kr. Der kan ske modregning både i tilfælde 
af, at budgetterne ligger over aftalen og i tilfælde af at regnskabsresultatet ligger over aftalen – opgørelsen 
laves for kommunerne under ét.  For Frederikshavn Kommune betyder dette, at hvis kommunerne under ét 
bruger op til 3.000 mio. kr. mere på serviceudgifter i 2019 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet 
i balancetilskuddet. I budgetoplægget er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2019 i Frederikshavn 
Kommunes balancetilskud.  
 
Opgørelse af anlægsrammen 
I økonomiaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 17,8 mia. kr. I 2019 er der loft over de 
kommunale anlægsinvesteringer i budgettet, idet der er tilknyttet en sanktion på de kommunale 
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anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder 
det aftalte niveau. Der er ingen sanktioner på anlægsudgifterne, men det hedder i aftalen, at kommunerne 
skal sikre en gensidig koordinering mellem kommunerne som sikrer budgetoverholdelse. 
 
Der er på landsplan aftalt et anlægsniveau på 17,8 mia. kr. På anlægssiden udgør det betingede 
balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 10,3 mio. kr. Her kan der 
udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen. 
 
Driftsbalance 2019  
Som en del af budgetloven er der opstillet et balancekrav til de kommunale budgetter. Kravet har til hensigt 
at sikre, at der er overskud på den løbende drift, således at øgede driftsudgifter ikke kan finansieres af 
likviditetsforbrug. Man tager udgangspunkt i de samlede driftsudgifter (ekskl. den takstfinansierede drift, 
herunder tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomheder) og fratrækker indtægter vedrørende 
skatter, udligning og nettorenterne. Kravet er, at indtægterne skal overstige udgifterne 
 
For Frederikshavn Kommune ser beregningen således ud: 
 

Driftsbalance (i 1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 

Indtægter -4.018.409 -4.020.532 -4.097.981 -4.181.696 

Udgifter 3.865.781 3.941.448 3.999.290 4.054.131 

Driftsbalance -152.629 -79.084 -98.692 -127.565 

 
Som det fremgår, er der i 2019 et overskud på driftsbalancen på 152,6 mio. kr. og der er ligeledes overskud i 
overslagsårene. 
 
Særlige forhold 
I forbindelse med familieafdelingens handleplaner er det besluttet, at eventuelt overskud på 
familieafdelingens område skal overføres til normalområdet. 
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Budgetrammer 2019 - 2022
i 2019-prisniveau

2019 2020 2021 2022

SAMMENDRAG:

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget 474.392.361 469.452.707 463.938.815 458.490.851
Arbejdsmarkedsudvalget 952.251.826 965.757.420 968.971.623 966.235.687
Socialudvalget 895.530.422 888.967.981 880.327.691 874.744.778
Sundhedsudvalget 393.394.639 394.741.768 395.352.357 395.873.669
Børne- og Ungdomsudvalget 818.642.949 799.612.265 785.410.428 770.978.293
Kultur- og Fritidsudvalget 239.857.956 237.834.376 235.592.662 233.261.251
Teknisk Udvalg 66.461.200 65.950.655 65.236.085 64.245.443
Plan- og Miljøudvalget 0 0 0 0
Pulje til reservation af serviceramme 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000
Tværgående Fælles Puljer 0 0 0 0
Skattefinansieret drift i alt 3.867.531.353 3.849.317.172 3.821.829.661 3.790.829.972

Takstfinansieret drift:

Renovation 190.120 190.110 190.110 190.110
Takstfinansieret drift i alt 190.120 190.110 190.110 190.110

Skattefinansieret anlæg:

Økonomiudvalget 68.631.000 51.658.000 42.034.000 42.034.000
Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0
Socialudvalget 342.000 342.000 342.000 342.000
Sundhedsudvalget 0 0 0 0
Børne- og Ungdomsudvalget 4.884.000 5.884.000 5.884.000 5.884.000
Kultur- og Fritidsudvalget 3.183.000 3.183.000 3.183.000 3.183.000
Teknisk Udvalg 71.245.000 80.254.000 38.868.000 41.620.000
Plan- og Miljøudvalget 528.000 528.000 0 0
Skattefinansieret anlæg i alt 148.813.000 141.849.000 90.311.000 93.063.000

Takstfinansieret anlæg:

Renovation 0 0 0 0
Takstfinansieret drift i alt 0 0 0 0

Side 1 Budgetrammer - budget 2019 - 2022
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2019 2020 2021 2022
SPECIFIKATIONER:

De ændringer der er markeret med GULT er ændringer der er indarbejdet efter Økonomiudvalgets behandling i juni 2018

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 473.120.450 468.238.600 463.131.000 463.131.000

P/L korrektion af oprindelig ramme 11.528.258 11.410.687 11.288.944 11.288.944

Oprindelig ramme efter P/L 484.648.708 479.649.287 474.419.944 474.419.944

Rammekorrektioner:

ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Demografiregulering 24.213 19.432 9.657 -64.625
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Udgifter til IT systemer flyttes fra IDV til Borgerservice -8.001.340 -8.001.340 -8.001.340 -8.001.340
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Serviceudgifter til fleksjobbere i skanningsprojekt flyttet fra 

AMU overførselsudgifter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 1 % budgettilpasning i 2022 0 0 0 -4.749.661
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 0 0 0 -976.707
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Landdistriktspulje flyttes fra drift til anlæg -643.144 -643.144 -643.144 -643.144
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering -272.576 -263.302 -252.438 -241.296
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 Omfordeling af 1 % budgettilpasning i budget 2019 -1.081.000 -1.081.000 -1.081.000 -1.081.000
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Sparede energiudgifter ved salg af Gårdbovej 1 overført til 

bruger -25.600 -25.600 -25.600 -25.600
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Sparede energiudgifter Aalbæk skole overf. til bruger -15.360 -15.360 -15.360 -15.360
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Finansiering af hjemmesideredaktører 562.500 562.500 562.500 562.500
ØU - 20.06.18 - pkt 13 Besparelse lejemålet Øster Dahl til Ejdc 132.000 132.000 132.000 132.000
Omplacering af genforsikring kommunale tjenestemænd -168.346 -168.346 -168.346 -168.346
PL regulering jf. G.1-3 -3.793.073 -3.762.527 -3.735.536 -3.701.870
Særlig lønfremskrivning 119.468 160.899 160.899 160.899
Korrektion vedr. tjenestemanspensioner 1.337.555 1.353.765 1.301.403 1.609.281
LC program 1.342.276 1.112.343 852.076 852.076
Regulering af LC program nr. 9 -536.332 -339.312 -339.312 -339.312
Regulering af LC program nr. 35 -237.588 -237.588 -237.588 -237.588

Rammekorrektioner i alt -10.256.347 -10.196.580 -10.481.129 -15.929.093

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 474.392.361 469.452.707 463.938.815 458.490.851

Arbejdsmarkedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 963.564.820 966.814.730 974.145.560 974.145.560

P/L korrektion af oprindelig ramme 14.262.388 14.303.734 14.399.035 14.399.035

Oprindelig ramme efter P/L 977.827.208 981.118.464 988.544.595 988.544.595

Rammekorrektioner:

BYR - 01.11.17 - pkt. 8 Mindreforbrug køb/salg af pladser overføres fra AMU til SOU -1.572.864 -1.572.864 -1.572.864 -1.572.864

BYR - 01.11.17 - pkt. 8 Ændring vedr. flytning af 10. klasse-sparede huslejeudgifter -555.694 -555.694 -555.694 -555.694
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Overførseludgift til fleksjobbere i skanningsprojekt flyttes til 

ØU serviceudgifter -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Overførselsudgifter til mikrofleksjobbere flyttes til 

serviceudgifter -3.300.000 -3.300.000 -3.300.000 -3.300.000
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Serviceudgifter til mikrofleksjobbere flyttet fra 

overførselsudgifter 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 1 % budgettilpasning i 2022 0 0 0 -535.371
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 0 0 0 -110.092
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering 3.884.302 3.900.899 3.937.552 3.938.813
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 Omfordeling af 1 % budgettilpasning i budget 2019 -132.000 -132.000 -132.000 -132.000
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Finansiering af hjemmesideredaktører -62.500 -62.500 -62.500 -62.500
BYR - 30.05.18 - pkt. 4 Kommuneguider i skagen udgift flyttes fra overførsler til serviceudgifter -175.000 -175.000 0 0
BYR - 30.05.18 - pkt. 4 Kommuneguider i skagen udgift flyttes fra overførsler til serviceudgifter 175.000 175.000 0 0
BYR - 30.05.18 - pkt. 4 Kommuneguider i skagen Finansiering fra anlægspulje til prioritering i by og opland379.000 379.000 0 0
PL regulering jf. G.1-3 -5.088.156 -5.103.957 -5.135.256 -5.131.603
Særlig lønfremskrivning 26.366 35.356 35.356 35.356
Regulering af de budgetgaranterede områder -11.236.532 -14.565.748 -22.099.600 -24.194.987
Regulering af beskæftigelsestilskud 2019 -7.273.470 -7.273.470 -7.273.470 -7.273.470
LC program -2.943.834 10.589.934 14.285.504 14.285.504

Rammekorrektioner i alt -25.575.382 -15.361.044 -19.572.972 -22.308.908

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 952.251.826 965.757.420 968.971.623 966.235.687

Side 2 Budgetrammer - budget 2019 - 2022
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2019 2020 2021 2022
Socialudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 872.198.770 864.289.500 857.642.440 857.642.440

P/L korrektion af oprindelig ramme 21.732.791 21.538.199 21.378.669 21.378.669

Oprindelig ramme efter P/L 893.931.561 885.827.699 879.021.109 879.021.109

Rammekorrektioner:

BYR - 01.11.17 - pkt. 8 Mindreforbrug køb/salg pladser overf. fra AMU til SOU 1.572.864 1.572.864 1.572.864 1.572.864
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Demografiregulering 650.330 840.964 1.116.904 6.309.793
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 1 % budgettilpasning i 2022 0 0 0 -8.973.368
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 0 0 0 -1.845.259
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering -592.646 -574.047 -561.291 -550.304
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 Omfordeling af 1 % budgettilpasning i budget 2019 -2.064.000 -2.064.000 -2.064.000 -2.064.000
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Finansiering af hjemmesideredaktører -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
BYR-27.06.18 - pkt. 11 Finansiering af særlige pladser psykiatrien 1.900.000 1.900.000 0 0
PL regulering jf. G.1-3 -9.519.546 -9.474.431 -9.430.183 -9.398.345
Særlig lønfremskrivning 3.832.846 5.119.919 5.119.919 5.119.919
LC program 1.613.438 1.613.438 1.346.794 1.346.794
Regulering af Klippekort 4.103.787 4.103.787 4.103.787 4.103.787
Udtømning af den resterende del af LC program 226.788 226.788 226.788 226.788
Rammekorrektioner i alt 1.598.861 3.140.282 1.306.582 -4.276.331

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 895.530.422 888.967.981 880.327.691 874.744.778

Sundhedsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 389.149.390 391.311.720 392.542.560 392.542.560

P/L korrektion af oprindelig ramme 9.240.101 9.289.951 9.317.801 9.317.801

Oprindelig ramme efter P/L 398.389.491 400.601.671 401.860.361 401.860.361

Rammekorrektioner:

ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Demografiregulering 140.698 189.651 256.574 1.288.801
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 1 % budgettilpasning i 2022 0 0 0 -1.422.807
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 0 0 0 -292.582
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering -1.777.761 -1.793.430 -1.805.325 -1.803.991
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 Omfordeling af 1 % budgettilpasning i budget 2019 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000
PL regulering jf. G.1-3 -2.262.113 -2.270.080 -2.273.587 -2.269.721
Særlig lønfremskrivning 23.240 31.036 31.036 31.036
LC program 662.006 662.006 706.284 706.284
Regulering af medfinansiering af sundhedsudgifterne -1.455.922 -2.354.086 -3.097.986 -1.898.712
Rammekorrektioner i alt -4.994.852 -5.859.903 -6.508.004 -5.986.692

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 393.394.639 394.741.768 395.352.357 395.873.669

Børne- og Ungdomsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 802.900.610 784.226.610 771.046.280 771.046.280

P/L korrektion af oprindelig ramme 19.498.418 19.061.886 18.747.828 18.747.828

Oprindelig ramme efter P/L 822.399.028 803.288.496 789.794.108 789.794.108

Rammekorrektioner:

BYR - 01.11.17 - pkt. 8 Ændring vedr. flytning af 10. kl.-sparede huslejeudgift 555.694 555.694 555.694 555.694
BYR - 01.11.17 - pkt. 8 Ændring vedr. flytning af 10. klasse - SLA Hånbækvej -153.033 -153.033 -153.033 -153.033
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Demografiregulering 2.815.299 2.682.337 1.877.250 -3.182.467
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Flytning af vedligeholdelsesudgifter vedr. OPS-kontrakt til 

anlæg -3.900.000 -3.900.000 -3.900.000 -3.900.000

ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Overførselsudgift på familieområdet flyttes til serviceudgift -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000

ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Serviceudgifter på familieområdet flyttes fra overførselsudgift 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 1 % budgettilpasning i 2022 0 0 0 -7.865.738
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 0 0 0 -1.617.489
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering 17.119 42.867 69.851 98.351
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 Omfordeling af 1 % budgettilpasning i budget 2019 4.179.000 4.179.000 4.179.000 4.179.000
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Sparede energiudgifter ved salg af Gårdbovej 1 overført til 

bruger 25.600 25.600 25.600 25.600
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Sparede energiudg. Aalbæk skole overført til bruger 15.360 15.360 15.360 15.360
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Korrektion af for meget flyttet SLA vedr. 10. kl. center 27.650 27.650 27.650 27.650
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Finansiering af hjemmesideredaktører -187.500 -187.500 -187.500 -187.500
ØU - 20.06.18 - pkt 13 Besparelse lejemålet Øster Dahl til Ejdc -132.000 -132.000 -132.000 -132.000
Omplacering af genforsikring kommunale tjenestemænd 168.346 168.346 168.346 168.346
PL regulering jf. G.1-3 -8.017.935 -7.899.710 -7.819.717 -7.737.408
Særlig lønfremskrivning - familie 47.576 63.435 63.435 63.435
Særlig lønfremskrivning - Dagtilbud 59.343 79.341 79.341 79.341
Særlig lønfremskrivning - Skole 84.344 112.767 112.767 112.767
Særlig lønfremskrivning - Ungdomsskole/klub/SSP 5.835 7.800 7.800 7.800
LC program 633.223 635.815 626.476 626.476
Rammekorrektioner i alt -3.756.079 -3.676.231 -4.383.680 -18.815.815

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 818.642.949 799.612.265 785.410.428 770.978.293
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 14-08-2018

2019 2020 2021 2022
Kultur- og Fritidsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 224.510.370 222.577.530 220.393.950 220.393.950

P/L korrektion af oprindelig ramme 4.743.077 4.694.539 4.642.128 4.642.128

Oprindelig ramme efter P/L 229.253.447 227.272.069 225.036.078 225.036.078

Rammekorrektioner:

BYR - 01.11.17 - pkt. 8 Ændring vedr. flytning af 10. klasse - SLA Hånbækvej 153.033 153.033 153.033 153.033
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Demografiregulering -85.493 -178.143 -272.402 -557.210
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Udgifter til IT systemer flyttes fra IDV til Borgerservice 8.001.340 8.001.340 8.001.340 8.001.340
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Indtægt på serviceudgifter vedr. kontrolenheden flyttes til 

overførselsudgifter 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Indtægt på overførselsudgifter vedr. kontrolenheden flyttes fra 

serviceudgifter -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000 -3.600.000

ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Øgede udgifter til boligydelser (Boligsikring og boligydelse) 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 1 % budgettilpasning i 2022 0 0 0 -1.712.362
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 0 0 0 -352.125
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering 136.553 136.797 141.339 145.928
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 Omfordeling af 1 % budgettilpasning i budget 2019 -424.000 -424.000 -424.000 -424.000
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Korrektion af for meget flyttet SLA vedr. 10. kl. center -27.650 -27.650 -27.650 -27.650
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Finansiering af hjemmesideredaktører -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
PL regulering jf. G.1-3 -1.087.231 -1.068.104 -1.054.902 -1.041.607
Særlig lønfremskrivning 6.950 9.301 9.301 9.301
LC program 356.007 384.733 455.525 455.525

Rammekorrektioner i alt 10.604.509 10.562.307 10.556.584 8.225.173

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 239.857.956 237.834.376 235.592.662 233.261.251

Teknisk Udvalg:

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 65.490.130 64.789.280 64.085.840 64.085.840

P/L korrektion af oprindelig ramme 1.486.852 1.469.780 1.452.583 1.452.583

Oprindelig ramme efter P/L 66.976.982 66.259.060 65.538.423 65.538.423

Rammekorrektioner:

ØU - 07.02.18 - pkt. 5 1 % budgettilpasning i 2022 0 0 0 -661.767
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 0 0 0 -136.084
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering -47.544 -46.396 -45.305 -43.744
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 Omfordeling af 1 % budgettilpasning i budget 2019 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000
BYR - 23.03.18 - pkt. 13 Mistet lejeindtægt ved salg af areal på Sæby Havn 12.000 12.000 12.000 12.000
BYR - 25.04.18 - pkt 4 Finansiering af hjemmesideredaktører -62.500 -62.500 -62.500 -62.500
DIR - 29.05.18 - pkt. 3B Sæby Havn 0 200.000 200.000 0
PL regulering jf. G.1-3 -270.117 -266.469 -261.493 -255.845
Særlig lønfremskrivning 5.379 7.960 7.960 7.960

Rammekorrektioner i alt -515.782 -308.405 -302.338 -1.292.980

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 66.461.200 65.950.655 65.236.085 64.245.443

Plan- og Miljøudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 0 0 0 0

P/L korrektion af oprindelig ramme 0 0 0 0

Oprindelig ramme efter P/L 0 0 0 0

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 0 0 0 0

Pulje til reservation af serviceramme

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

P/L korrektion af oprindelig ramme 600.000 600.000 600.000 600.000

Oprindelig ramme efter P/L 25.600.000 25.600.000 25.600.000 25.600.000

Rammekorrektioner:

Tilbageførsel PL af oprindeligt budget -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
DIR - 29.05.18 - Forøgelse af pulje til reservation af servicerammen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Rammekorrektioner i alt 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 14-08-2018

2019 2020 2021 2022
Tværgående Fælles Puljer

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 0 0 0 0

P/L korrektion af oprindelig ramme 0 0 0 0

Oprindelig ramme efter P/L 0 0 0 0

Rammekorrektioner:

LC program 15.119 226.788 226.788 226.788
Udtømning af den resterende del af LC program -15.119 -226.788 -226.788 -226.788

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 0 0 0 0

Takstfinansieret drift

Renovation

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 190.120 190.110 190.110 190.110

P/L korrektion af oprindelig ramme -27.085 -27.086 -27.086 -27.086
Oprindelig ramme efter P/L 163.035 163.024 163.024 163.024

Rammekorrektioner:

Tilbageførsel PL af oprindeligt budget 27.085 27.086 27.086 27.086

Rammekorrektioner i alt 27.085 27.086 27.086 27.086

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 190.120 190.110 190.110 190.110

Skattefinansieret anlæg

Økonomiudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 50.269.000 38.191.000 38.191.000 38.191.000

P/L korrektion af oprindelig ramme 1.209.028 919.156 919.156 919.156

Oprindelig ramme efter P/L 51.478.028 39.110.156 39.110.156 39.110.156

Rammekorrektioner:

ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Flytning af vedligeholdelsesudgifter vedr. OPS-kontrakt fra 

drift 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
ØU - 07.02.18 - pkt. 5 Landdistriktspulje flyttes fra drift til anlæg 573.144 573.144 573.144 573.144
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering -204.823 -180.667 -180.667 -180.667
BYR - 30.05.18 - pkt. 4 Kommuneguider i skagen Finansiering fra anlægspulje til prioritering i by og opland-379.000 -379.000 0 0
DIR - 29.05.18 - Bygninger til projektudvikling reduceres -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
PL regulering jf. G.1-3 -216.942 -146.947 -149.098 -149.098
Tilbageførsel af PL på salgsindtægter -19.271 -19.271 -19.271 -19.271
Afrunding -136 585 -264 -264
Pulje til bygningsvedl. Og vedl. Af skolebygninger sammenlægges og reduceres -3.000.000 0 0 0
BBO Udskydelse af daginstitution -10.000.000 10.000.000 0 0
Udskydelse af børnehavebyggeri ved Frydenstrandskolen fra 2018 til 2019 27.700.000 0 0 0

Rammekorrektioner i alt 17.152.972 12.547.844 2.923.844 2.923.844

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 68.631.000 51.658.000 42.034.000 42.034.000

Arbejdsmarkedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 0 0 0 0

P/L korrektion af oprindelig ramme 0 0 0 0

Oprindelig ramme efter P/L 0 0 0 0

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 0 0 0 0
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 14-08-2018

2019 2020 2021 2022
Socialudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 344.000 344.000 344.000 344.000

P/L korrektion af oprindelig ramme 4.094 4.094 4.094 4.094

Oprindelig ramme efter P/L 348.094 348.094 348.094 348.094

Rammekorrektioner:

ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering -2.720 -2.720 -2.720 -2.720
PL regulering jf. G.1-3 -2.915 -2.915 -2.915 -2.915
Afrunding -459 -459 -459 -459

Rammekorrektioner i alt -6.094 -6.094 -6.094 -6.094

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 342.000 342.000 342.000 342.000

Sundhedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 0 0 0 0

P/L korrektion af oprindelig ramme 0 0 0 0

Oprindelig ramme efter P/L 0 0 0 0

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 0 0 0 0

Børne- og Ungdomsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000

P/L korrektion af oprindelig ramme 138.960 138.960 138.960 138.960

Oprindelig ramme efter P/L 5.928.960 5.928.960 5.928.960 5.928.960

Rammekorrektioner:

ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering -11.580 -11.580 -11.580 -11.580
PL regulering jf. G.1-3 -33.554 -33.554 -33.554 -33.554
Afrunding 174 174 174 174
Digitalisering af skoler og daginstitutioner -1.000.000 0 0 0

Rammekorrektioner i alt -1.044.960 -44.960 -44.960 -44.960

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 4.884.000 5.884.000 5.884.000 5.884.000

Kultur- og Fritidsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 3.101.000 3.101.000 3.101.000 3.101.000

P/L korrektion af oprindelig ramme 86.828 86.828 86.828 86.828

Oprindelig ramme efter P/L 3.187.828 3.187.828 3.187.828 3.187.828

Rammekorrektioner:

ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering -9.333 -9.333 -9.333 -9.333
PL regulering jf. G.1-3 4.643 4.643 4.643 4.643
Afrunding -138 -138 -138 -138

Rammekorrektioner i alt -4.828 -4.828 -4.828 -4.828

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 3.183.000 3.183.000 3.183.000 3.183.000
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 14-08-2018

2019 2020 2021 2022
Teknisk Udvalg

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 41.541.000 38.121.000 40.541.000 40.541.000

P/L korrektion af oprindelig ramme 988.676 907.080 964.676 964.676

Oprindelig ramme efter P/L 42.529.676 39.028.080 41.505.676 41.505.676

Rammekorrektioner:

ØU.08.02.17 pkt. 11 Kystfodring - budget flyttes til hvert andet år 0 0 0 -2.477.596
ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering -397.866 -372.688 -395.866 -372.688
BYR - 21.03.18 - pkt. 6 Områdefornyelse i Frederikshavn midtby - Refusion fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen-2.200.000 -4.800.000 -1.400.000 -100.000
BYR - 21.03.18 - pkt. 6 Områdefornyelse i Frederikshavn midtby 4.200.000 10.300.000 1.000.000 0
BYR - 21.03.18 - pkt. 6 Områdefornyelse i Frederikshavn midtby Udvikling af byrum flyttet til 20191.485.725 0 0 0
BYR - 21.03.18 - pkt. 6 Områdefornyelse i Frederikshavn midtby - Strategisk byudvikling flyttet fra ØU i 2018 til TU i 2019-2022800.000 962.238 200.000 200.000
DIR - 29.05.18 - pkt. 3B Sæby Havn 27.300.000 32.300.000 0 0
DIR - 29.05.18 - Områdefornyelse Dybvad 400.000 400.000 400.000
DIR - 29.05.18 Kystfodring - budget flyttes til modsatte år -2.454.418 2.454.418 -2.454.418 2.454.418
PL regulering jf. G.1-3 -171.339 -203.695 11.022 7.274
Tilbageførsel af PL på områdefornyelse Dybvad/Sæby Havn 154.802 185.423 2.269 2.269
Afrunding -1.580 224 -683 647

Rammekorrektioner i alt 28.715.324 41.225.920 -2.637.676 114.324

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 71.245.000 80.254.000 38.868.000 41.620.000

Plan- og Miljøudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 503.000 503.000 503.000 503.000

P/L korrektion af oprindelig ramme 18.052 18.052 18.052 18.052

Oprindelig ramme efter P/L 521.052 521.052 521.052 521.052

Rammekorrektioner:

ØU - 14.03.18 - pkt. 9 PL regulering -4.088 -4.088 -4.088 -4.088
DIR - 29.05.18 Tilbageførsel af udgifter til nedrivningspulje 0 0 -1.711.734 -1.711.734
DIR - 29.05.18 Tilbageførsel af tilskud til nedrivningspulje 0 0 1.194.770 1.194.770
PL regulering jf. G.1-3 11.375 11.375 0 0
Afrunding -339 -339

Rammekorrektioner i alt 6.948 6.948 -521.052 -521.052

Korrigeret ramme i 2019-prisniveau 528.000 528.000 0 0
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Investeringsoversigt 2019 - 2022
Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2019 2020 2021 2022 følgende 2019- 2022

Udvalg år
Anlæg
Økonomiudvalget 68.631 51.658 42.034 42.034 42.034 204.357
Socialudvalget 342 342 342 342 342 1.368
Børne- og Ungdomsudvalget 4.884 5.884 5.884 5.884 5.884 22.536
Kultur- og Fritidsudvalget 3.183 3.183 3.183 3.183 3.183 12.732
Teknisk Udvalg 71.245 80.254 38.868 41.620 38.665 231.987
Plan- og Miljøudvalget 528 528 0 0 0 1.056
Nettoanlæg 148.813 141.849 90.311 93.063 90.108 474.036

P/L regulering - anlægsindtægter -244 -215 -216
P/L regulering - anlægsudgifter 3.263 3.974 6.095

Nettoanlæg (løbende priser) 144.868 94.070 98.942

Anlægsindtægter: (løbende priser)
Salgsindtægter -2.595 -2.668 -2.734 -2.802 -10.799
Andre anlægsindtægter -3.369 -6.120 -1.465 -107 -11.061
Bruttoanlægsudgifter (løbende priser) 154.777 153.656 98.269 101.851 508.553

Finansiering: (løbende priser)
Lånefinansieret 70.616 56.040 19.868 19.999 166.523
Anlægstilskud 3.369 6.120 1.465 107 11.061
Kassefinansieret 80.792 91.496 76.936 81.745 330.969
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Investeringsoversigt 2019 - 2022
Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2019 2020 2021 2022 følgende 2019 - 2022

Anlægsarbejdets navn: år
Økonomiudvalget:
Salg af jord og bygninger -2.594 -2.594 -2.594 -2.594 -2.594 -10.376
Bygninger overgået til projektudvikling 399 399 399 399 399 1.596
Bygningsvedligeholdelse 20.233 23.233 23.233 23.233 23.233 89.932
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse 6.656 6.656 6.656 6.656 6.656 26.624
Pulje ejendomsvedligeholdelse 1.016 1.016
Energirenoveringer 4.392 4.392 4.392 4.392 4.392 17.568
Pulje vedr. Knivholt hovedgård 843 843 843 843 843 3.372
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg 4.118 4.118 4.118 4.118 4.118 16.472
Samarbejdsportal 895 895 895 895 895 3.580
Energibyen, projektudvikling 2.196 2.196 2.196 2.196 2.196 8.784
Landdistriktspuljen 572 572 572 572 572 2.288
Investeringer i maskinpark - Grafikafdelingen 102 102 102 102 102 408

Bæredygtigt Børneområde:
    Daginst. ved Frydenstrandskolen 27.941 10.000 37.941

Pulje til prioritering i by og opland
     Udisponeret ramme 1.862 490 1.222 1.222 1.222 4.796
     Værtsskab Speciel Olympics Idrætsfastival 356 356
Økonomiudvalget i alt 68.631 51.658 42.034 42.034 42.034 204.357
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Investeringsoversigt 2019 - 2022
Socialudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2019 2020 2021 2022 følgende 2019 - 2022

Anlægsarbejdets navn: år
Socialudvalget:
Loftlifte i plejeboliger 342 342 342 342 342 1.368
Socialudvalget i alt 342 342 342 342 342 1.368

Investeringsoversigt 2019 - 2022
Børne- og Ungdomsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2019 2020 2021 2022 følgende 2019 - 2022

Anlægsarbejdets navn: år
Børne- og Ungdomsudvalget:
Digitalisering af skoleområdet 3.209 3.709 3.709 3.709 3.709 14.336
Udvikling af den digitale daginstitution 1.675 2.175 2.175 2.175 2.175 8.200
Børne- og Ungdomsudvalget i alt 4.884 5.884 5.884 5.884 5.884 22.536

Investeringsoversigt 2019 - 2022
Kultur- og Fritidsudvalget 

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2019 2020 2021 2022 følgende 2019 - 2022

Anlægsarbejdets navn: år
Kultur og Fritidsudvalget:
Anlægstilskud 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 4.520
Anlægsdel af tilskud til foreninger 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 8.212
Kultur- og Fritidsudvalget i alt 3.183 3.183 3.183 3.183 3.183 12.732

37



Investeringsoversigt 2019 - 2022
Teknisk Udvalg 

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2019 2020 2021 2022 følgende 2019 - 2022

Anlægsarbejdets navn: år
Teknisk udvalg:
Rekrative anlæg og tilgængelighed til naturen:
Bådebroer 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 8.892
Kystfodring, Skagen 0 2.455 0 2.455 4.910
Sæby Havn 27.300 32.300 59.600
Områdefornyelse i Dybvad 400 400 400 1.200
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby 6.448 11.198 1.193 199 19.038
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby - Tilskud fra staten -2.184 -4.764 -1.390 -99 -8.437
Rekrative anlæg og tilgængelighed til naturen i alt 33.787 43.812 2.426 5.178 2.223 85.203
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:
Koordinerede belægningsrenoveringer 11.306 10.290 10.290 10.290 10.290 42.176
Matrikulære berigtigelser 200 200 200 200 200 800
Renovering af kørebaner 8.345 8.345 8.345 8.345 8.345 33.380
Vejprojekter 6.018 6.018 6.018 6.018 6.018 24.072
Renovering af vejbelysningsanlæg 2010 - 2027 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 5.500
Slidlag 6.952 6.952 6.952 6.952 6.952 27.808
Vejafvandingsbidrag 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 9.484
Broer, tuneller og underløb 891 891 891 891 891 3.564
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen i alt 37.458 36.442 36.442 36.442 36.442 146.784
Teknisk udvalg i alt 71.245 80.254 38.868 41.620 38.665 231.987

Investeringsoversigt 2019 - 2022
Plan- og Miljøudvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2019 2020 2021 2022 følgende 2019 - 2022

Anlægsarbejdets navn: år
Plan- og Miljøudvalg
Nedrivningspulje 1.714 1.714 3.428
Nedrivningspulje - Tilskud fra staten -1.186 -1.186 -2.372
Plan- og Miljøudvalg 528 528 0 0 0 1.056
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Budgetteret låneoptagelse 2019 - 2022
Budget Overslag Overslag Overslag

2019 2020 2021 2022
Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)

Automatisk låneadgang:
Lån til betaling af ejendomsskat 2.000 2.000 2.000 2.000
Energirenoveringer (ØU) 4.392 4.475 4.560 4.647
Bådebroer (TU) 2.224 2.265 2.308 2.352
Sæby Havn (TU) 27.300 32.300
Energirenoveringer vedr. BBO - daginst. ved Frydenstrandskolen (ØU) 13.000

Lånepuljer:
Strukturelle investeringer vedr. BBO (lånedispensation fra 2018) 14.700
Diverse lånepuljer 9.000 17.000 13.000 13.000
Budgetteret låneoptagelse i alt 72.616 58.040 21.868 21.999
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Økonomiafdelingen har – inden for de økonomiske rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt 
oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene og afdelingerne under 
Økonomiudvalget, udvalgets budgetforslag på Økonomiudvalgets område, som udsendes til alle medlemmer 
af Økonomiudvalget. 

Der blev på Økonomiudvalgets marts møde forelagt og godkendt budgetforudsætninger. Disse forudsætninger 
indebærer udmøntning af pulje på 1 % budgettilpasning på 4,4 mio. kr. samt reduktion vedrørende 
moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,9 mio. kr.  

På Økonomiudvalgets juni møde blev der orienteret om omfordeling af 1 % budgetpasning på 1,1 mio. kr. I de 
specielle bemærkninger indgår omfordeling af 1 % budgettilpasning i beskrivelsen af den ordinære 1 % 
budgettilpasning. Budgettet er fordelt og udmøntet i de respektive budgetter.  

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgetforslaget, og der henstår ingen uudmøntede puljer.  

Økonomiafdelingen fremsender Økonomiudvalgets budgetmateriale indeholdende: 
 

 Det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger). 
 Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter som har til formål at give 

overblik over budgettets fordeling. 
 Takstoversigt. 
 Tilskudsoversigt. 

 

Gennemgangen vil bl.a. omfatte: 

 Gennemgang af, hvorledes centrenes budgetrammer er disponeret. 
 Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg. 
 Tekniske korrektioner, som ikke var kendt i budgetforslaget på juni mødet. 
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DRIFT  

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Direktørområder:  
Teknik, Park, Udvikling og Erhverv  55.829 55.155 54.217 53.518
Børn, Unge, Familie og Arbejdsmarked 91.939 90.957 89.857 88.713
Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, 
Kultur og Fritid 62.780 62.082 61.351 60.519

Ejendomscentret, IT, Økonomi og 
Personale 263.844 261.258 258.513 255.741

I alt drift 474.392 469.452 463.938 458.491
 

ØKD-REGLERNE         
Fordeling af udgifterne         
Indenfor ØKD-reglerne 408.026 403.254 397.719 392.086
Udenfor ØKD-reglerne 66.366 66.198 66.219 66.405
I alt drift 474.392 469.452 463.938 458.491

 

RESERVATION AF SERVICERAMME 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 
Reservation af serviceramme 27.000 27.000 27.000 27.000
I alt reservation af serviceramme 27.000 27.000 27.000 27.000

 

ANLÆG         

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 

I alt anlæg 68.631 51.658 42.034 42.034
 

Opsamling på væsentlige ændringer. 

Drift 
Økonomiudvalget besluttede på marts mødet en fordeling på 1 % budgettilpasning samt moderniserings- og 
effektiviseringsprogrammet på henholdsvis 4,4 mio. kr. og 0,9 mio. kr. i 2019. Reduktionen er udmøntet i de 
respektive centre og afdelinger. På juni mødet blev der orienteret om udmøntning af omfordeling af 1 % 
budgettilpasning på 1,1 mio. kr.  

I juli måned blev Økonomiudvalgets driftsbudget reduceret med 3,7 mio. kr. for 2019. Reduktionen vedrører 
fremskrivning af priser og lønninger. Det er kutyme, at Frederikshavn Kommune følger disse udmeldinger fra 
Kommunernes Landsforening.  

I juli måned er budgettet forøget med 1,3 mio. kr. som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet og 
efterfølgende reduceret med 0,7 mio. kr. i august måned. Nettovirkning udgør 0,6 mio. kr. i forøgelse. 

Anlæg 
På Direktionens budgetseminar i maj måned blev bevilling på projekt Bygninger til projektudvikling reduceret 
med 1,2 mio. kr. som følge af færre bygninger.  

I juli måned blev Økonomiudvalgets anlægsbudget reduceret med 0,2 mio. kr. for 2019. Reduktionen vedrører 
ligeledes, som på driftsområdet, fremskrivning af priser og lønninger. I august blev anlægsbudgettet forøget 

43



Økonomiudvalget                       
Budgetoplæg 2019                            Skema i hovedtal   

 

5 
 

med netto 14,7 mio. kr. Pulje til bygningsvedligeholdelse samt pulje til skolevedligeholdelse er sammenlagt til 
én bevilling med en reduktion på 3,0 mio. i 2019. Bevilling til ny daginstitution ved Frydenstrandsskolen på 
Abildvej er overført fra 2018 til 2019 med 27,7 mio. kr. og fra 2019 til 2020 med 10,0 mio. kr.   

Prognose 
I de kommende budgetoverslagsår 2020-2022 stiger 1 % budgettilpasningen årligt mellem 4,4 mio. kr. og 4,7 
mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet stiger årligt med 1,0 mio. kr. Det betyder en samlet 
reduktion på Økonomiudvalgets driftsbudget på 5,4 – 5,7 mio. kr. i hvert budgetoverslagsår som akkumuleret 
effekt.  

Nedgangen i budgettet kan ses i oprindelig ramme 2018-budget i afsnittet Rammekorrektioner – drift. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Direktørens område 48 48 48 47
Udvikling og Erhverv 25.443 25.125 24.806 24.486
Center for Teknik og Miljø 29.279 28.943 28.345 27.980
Center for Park og Vej 1.059 1.039 1.018 1.005
I alt 55.829 55.155 54.217 53.518

 
Budgettet på Direktørområde Kommunaldirektøren reduceres med 2,3 mio. kr. fra budgetår 2019 til 
overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviserings-
programmet. En mindre andel skyldes ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr.  
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Udvikling og Erhverv 23.698 23.401 23.104 22.805
Energibyen 1.745 1.724 1.702 1.681
I alt 25.443 25.125 24.806 24.486

 

Kort præsentation 
Udvikling og Erhverv er organisatorisk placeret sammen med Energibyen og samarbejder med en bred vifte 
af interne og eksterne samarbejdspartnere. Udvikling og Erhverv arbejder med: 

 udvikling af erhvervs- og lokalsamfundet 
 beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelsespotentialet 
 borgerkommunikation, borgerinddragelse, synlighed og pressehåndtering 
 organisations- og ledelsesudvikling. 

 

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 25,4 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. er driftsudgifter 
til Energibyen samt netto anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til Udvikling og Erhverv, hvoraf 2,2 mio. kr. er til 
udviklingsprojekter under Energibyen. 

Der er i budgetforslaget indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning samt moderniserings- 
og effektiviseringsprogrammet på 0,3 mio. kr. i budgetår 2019. Reduktionen findes ved genforhandling af 
driftsaftaler med eksterne leverandører.  

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med -0,3 mio. kr. i 2019 til drift og etablering af 
fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform.  

Aktivitet og Serviceniveau 
Der er ansat 10 medarbejdere i Udvikling og Erhverv og 3 medarbejdere i Energibyen.  
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Centerchefens område 3.212 2.877 2.278 1.914
Plan, Vej og Miljø 12.341 12.341 12.341 12.341
Byg og Ejendomsdata 7.329 7.329 7.329 7.329
Arkiv og Digitalisering 6.397 6.397 6.397 6.397
I alt 29.279 28.944 28.345 27.981

 

Kort præsentation 
Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger; Plan, Vej og Miljø, Byg og Ejendomsdata, Arkiv og 
Digitalisering samt Centerchefens område. Der er i alt beskæftiget 89 medarbejdere.  

Center for Teknik og Miljø er politisk forankret i Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget.  

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget afsat netto driftsbevilling på 29,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling på 0,6 mio. kr.  

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver inden for 
flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur- og miljølove.  

Reduktioner på i alt 0,4 mio. kr. vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt 1 % 
budgettilpasning finansieres ved tilpasning af de administrative driftsudgifter – primært lønninger i 2019.  
 
I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med netto 0,1 mio. kr. i 2019 vedrørende lån til betaling 
af ejendomsskatter, ejendomsvurdering mv., husdyrbrug, miljøtilsyn, erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage m.v. samt udpegning af drikkevandsressourcer.  
 
Aktivitet og Serviceniveau 
Området omfatter bl.a. sagsbehandling/forvaltning af kommunens myndighedsopgaver inden for følgende 
områder:  

 Offentlige og private veje 
 Planloven 
 Byfornyelse og boligforbedring 
 Byggelovgivning 
 BBR/Ejendomsregister 
 Naturbeskyttelse 
 Miljø og vandløb 
 Spildevand og varmeforsyning 

 
Landdistriktspuljen 
Distriktsudvalget disponerer over anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr. under Center for Teknik og Miljø. 
Distriktsudvalget arbejder for at fremme samarbejdet mellem kommunens landdistriktsområder samt mellem 
landdistriktsområderne og de tre største bysamfund. 
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Kort præsentation 
I Center for Park og Vej er administrative områder og projekter placeret under Økonomiudvalget. 

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget afsat driftsbevilling på 1,1 mio. kr.  

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale, som varetager administrative og projektrelaterede 
opgaver. 

Der er indregnet reduktioner på i alt 0,02 mio. kr. vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogram samt 
1 % budgettilpasning, som finansieres ved tilpasning af de administrative driftsudgifter – primært lønninger i 
2019.  
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Direktørens område 557 557 557 550
Ejendomscentret 81.537 80.736 79.965 79.156
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 66.545 65.625 64.704 63.882
Center for Økonomi og Personale 115.205 114.340 113.287 112.153
I alt 263.844 261.258 258.513 255.741

 
Budgettet på Direktørområde Ejendomscenteret, IT, Økonomi og Personale reduceres med 8,1 mio. kr. fra 
budgetår 2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- 
og effektiviseringsprogrammet. En mindre andel skyldes regulering på demografi. Tjenestemandspensioner 
er forøget med 0,3 mio. kr. fra budgetår 2019 til overslagsår 2022.  
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
HR, Løn og Personale 69.195 68.867 68.380 67.796
Økonomiafdelingen 30.558 30.220 29.852 29.471
Forsikring 15.452 15.253 15.055 14.886
I alt 115.205 114.340 113.287 112.153

 

Kort præsentation 
Center for Økonomi og Personale er opdelt i 2 afdelinger; HR, Løn og Personale samt Økonomiafdelingen.  

Økonomiafdelingen er opdelt i 5 afdelinger: Plan og Analyse, Finans, Team Udbud og Indkøb, 
Udvalgsserviceteam 1 og Udvalgsserviceteam 2. Der er til Økonomiafdelingen knyttet et økonomisk tilsyn med 
støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. Ud over afdelingskonti optræder der på 
budgettet områder som fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt byfornyelse.  

HR, Løn og Personale er opdelt i 3 afdelinger: Løn- og Personaleafdelingen, Forhandling og Jura samt 
Arbejdsmiljø & HR. Afdelingen administrerer diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter 
fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner.  

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 115,2 mio. kr. til Center for Økonomi og 
Personale, heraf 46,0 mio. kr. til Økonomiafdelingen og 69,2 mio. kr. til HR, Løn og Personale. Af 
Økonomiafdelingens budget udgør 15,5 mio. kr. til forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale.  

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning på 1,4 mio. kr. i 2019 
med henholdsvis 0,8 mio. kr. til HR, Løn og Personale samt 0,6 mio. kr. til Økonomiafdelingen. Moderniserings- 
og effektiviseringsbidraget udgør samlet 0,2 mio. kr. I alt 1,6 mio. kr. i reduktioner.  

De indregnede reduktioner finansieres forholdsmæssigt i budgettets områder. De største områder er lønninger 
og tjenestemandspensioner. Lønbudgettet udgør 36,4 mio. kr. og området for tjenestemandspensioner udgør 
35,6 mio. kr.  

Aktivitet og Serviceniveau  
HR, Løn og Personale varetager følgende fællespuljer.  

En barselspulje for ansatte på barsels-/adoptionsorlov, som finansierer differencen mellem den fulde 
lønomkostning og dagpengerefusion. Antallet af barsler er stigende. Det samme gør sig gældende på 
størrelsen af refusioner. Budgettet udgør 13,2 mio. kr. i budgetår 2019.  

Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordningen før 1. januar 2013. Området finansierer 
14 flexjobs med fuld finansiering, 4 skånejobs for førtidspensionister samt 70 flexjobs med et årligt tilskud på 
20.000 kr. Budgettet udgør 3,4 mio. kr.  

Puljen for administrative elever finansierer 13 elevpladser. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2019 
kendes først primo 2019. Budgettet udgør 3,1 mio. kr.  

På området for tjenestemandspensioner finansieres udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og 
pensionsforsikringspræmier. Der er 304 tjenestemandspensionister og 28 tjenestemænd.  

Økonomiafdelingen varetager fælles funktioner for netto 6,1 mio. kr. Af disse kan nævnes kontingent til KL, 
driftssikring af boligbyggeri, revision af årsregnskaber samt indtægter af rykkergebyrer.  

Centeret yder bistand med viden og sparring til alle centre og afdelinger i Frederikshavn Kommune med 
økonomistyring, indkøbsaftaler, korrekt lønbehandling, arbejdsmiljøspørgsmål og servicering om 
personaleforhold. 
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Kort præsentation 
Centret er involveret i udvikling af nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer m.v. omkring 
kommunens IT-systemer samt at medvirke ved valg af nye løsninger, der understøtter ovenstående og som 
passer ind i den samlede IT-arkitektur. 

Centret har det overordnede ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliseringsprojekter og ansvar for 
en række opgaver og projekter omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Endvidere at disse projekter 
gennemføres i lyset af de otte strategiske fokuspunkter. 

Derudover har centret ansvar for drift og vedligehold af netværk, servere, PC´ere, telefoni m.v. Med andre ord 
den grundlæggende IT-infrastruktur i Frederikshavn Kommune. 

Centret løser også IT support opgaver. Servicedesk er en del af IT Support, som yder hjælp til alle centre og 
afdelinger. IT Support yder også service til decentrale enheder med f.eks. installation af udstyr. 

Centret er organiseret i to afsnit: IT Drift og Support samt IT Projekt og Digitalisering. IT Drift og Support tager 
sig hovedsageligt af den daglige drift og support, mens IT Projekt og Digitalisering hovedsageligt arbejder med 
digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter. 

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 66,5 mio. kr. til IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi, heraf 30,3 mio. kr. til systemudgifter. I budgetforslaget indgår også anlægsbevilling på 0,9 
mio. kr. til projekt Samarbejdsportalen.  

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,4 mio. kr. i 2019 til supplerende bestemmelser i 
Databeskyttelsesloven.  

Budgettet er i 2019 reduceret med 0,9 mio. kr. vedr. 1% budgettilpasning og 0,2 mio. kr. vedr. moderniserings- 
og effektiviseringsbidraget. Reduktionerne nås gennem løbende konsolidering af IT-systemer samt udbud. 

Aktivitet og Serviceniveau 
I samarbejde med centrene, Den Kommunale Chefgruppe og direktionen har IT, Digitalisering og Velfærds-
teknologi til opgave at sikre, at eksisterende IT-systemer er rentable og udnyttes optimalt. Centret skal også 
sikre, at det rette digitale kompetenceniveau er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse af IT-system-
erne. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 
Ejendom Ejendomsadministration 7.539 7.175 6.846 6.479
Ejendom Bygherre og Anlæg 3.707 3.707 3.707 3.707
Ejendom FM Intern Service 7.983 7.987 7.987 7.987
Beredskab og Logistik 15.875 15.875 15.875 15.875
Ejendom Drift og Vedligehold 10.123 10.126 10.126 10.126
Energiområdet 36.310 35.866 35.424 34.982
I alt 81.537 80.736 79.965 79.156

 

Kort præsentation 
Ejendomscenteret er et fællescenter og har budget under Økonomiudvalget med undtagelse af områder for 
havne, vandløb og skovdrift, som har budget under Teknisk Udvalg. Ejendomscenteret består af 4 afdeling-
er; Ejendom Ejendomsadministration, Ejendom Bygherre og Anlæg, Ejendom FM Service samt Ejendom 
Drift og Vedligehold. I afdelingerne er der en tværgående organisering for at sikre udnyttelsen af den sam-
lede ejendomsportefølje.  

 Ejendom Ejendomsadministration varetager fællesfunktioner som kommunikation, jura, porto, 
økonomi, administration samt køb/salg og udlejning. 

 Ejendom Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret af ejendomsporteføljen og har det rådgivende 
ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen har ansvaret for at energirenovere 
kommunens bygninger. Incitamentsmodellen sikrer en løbende optimering ved, at udgifterne til el, 
vand og varme bliver så lave som muligt.  

 Ejendom FM Intern Service har ansvaret for rengøring, kantinedrift, grafiske opgaver samt 
tilskudsbetaling til Knivholt Hovedgaard. Afdelingen er opdelt i 5 områder; Renhold, Grafik, Trykkeri, 
Kantiner og Knivholt Hovedgaard. 

 Ejendom Drift og Vedligehold har ansvaret for servicering og forebyggende vedligeholdelse for den 
byggetekniske drift af de kommunale bygninger.  
 

Det kommunale beredskab varetages af Nordjyllands Beredskab. Budgettet omfatter den kontraktmæssige 
betaling af medlemskabet.  

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 81,5 mio. kr. til Ejendomscenteret, heraf 36,3 
mio. kr. til energiområdet samt 15,9 mio. kr. til kontraktmæssig betaling til Nordjyllands Beredskab. I 
budgetforslaget indgår også netto anlægsbevilling på 48,4 mio. kr., heraf 11,8 mio. kr. til planlagt 
bygningsvedligeholdelse, 11,4 mio. kr. til skolevedligeholdelse samt 10,2 mio. kr. til Bæredygtigt Børneområde 
som de væsentligste projekter.  

I budgetforslaget er der i 2019 indarbejdet reduktioner på 0,9 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasning, 
heraf 0,5 mio. kr. på energiområdet. Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør samlet 0,1 mio. kr. I alt 
1,0 mio. kr. i reduktioner.  

Energiområdet henter reduktionskravet på 0,5 mio. kr. gennem incitamentsmodellen. De øvrige reduktioner 
på 0,5 mio. kr. finansieres forholdsmæssigt i Ejendomscenterets afdelinger.  

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med -0,1 mio. kr. i 2019 som følge af forlængelse af 
gyldigheden af energimærkninger i kommunale bygninger.  

Aktivitet og Serviceniveau 
Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsherreansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, 
herunder rådgivning i udviklingsprojekter i både den politiske og administrative organisation. Derudover 
varetager centeret købs- og salgssituationer, kantinedrift og har ansvar for den løbende tilpasning af  
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kommunens ejendomsportefølje. Ejendomscenteret samarbejder med fagudvalg, erhvervsliv og rådgiver om 
drifts- og anlægsopgaver.  

Ejendomscenterets løbende justering af ejendomsporteføljen sikrer, at serviceniveauet i de kommunale 
ejendomme tilpasses, herunder optimering af driften i bygningerne. Optimering af driften omfatter eksempelvis 
anvendelse af egne kvadratmeter og en offensiv salgsstrategi. Formålet er at sikre kapacitetstilpasning samt 
at minimere antallet af tomgangsbygninger.   
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Direktørens område 25 25 25 25
Center for Familie 27.793 27.513 27.205 26.858
Center for Arbejdsmarked 60.018 59.366 58.625 57.880
Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP 
og Center for Børn og Skole 4.103 4.053 4.002 3.950

I alt 91.939 90.957 89.857 88.713
 
Budgettet på Direktørområde Børn, Unge, Familie og Arbejdsmarked reduceres med 3,2 mio. kr. fra budgetår 
2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og 
effektiviseringsprogrammet.  
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Kort præsentation 
Center for Arbejdsmarked er fysisk placeret på 2 matrikler – Rådhuset og  Projektafdelingen/Ungeindsatsen 
på Hånbækvej.   

Centret består af fire afdelinger: 

 Jobcentret  
 Ungeindsatsen (Beskæftigelsesområdet, Handicap & Psykiatri, Misbrug og Administration) 
 Projektenhed & Integration (Integrationsindsats) 
 Styringsenheden (Administration). 

Området kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontanthjælp, 
forsikrede ledige, integration, førtidspension, STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), midlertidige 
botilbud, misbrugsbehandling samt diverse tilskudsprojekter. Af driftsudgifter kan nævnes løn, uddannelse, 
tjenestekørsel og lægeerklæringer.  

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 60,0 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked.  

Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktion i forbindelse med moderniserings- og effektiviserings-
programmet på 0,01 mio. kr. Budgettilpasningspuljen udgør 0,6 mio. kr.  

Den indregnede reduktion vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og 
budgettilpasningspuljen finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger.  

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr. i 2019 til forsøg på 
beskæftigelsesområdet samt forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen.  

Aktiviteter og serviceniveau 
Jobcentret har hovedfokus på at være på forkant med virksomhedernes behov og sikre det gode match 
mellem virksomhedernes efterspørgsel og kompetencer af borgere i overførselsindkomstsystemet.  

Formålet er at få så mange borgere som muligt i beskæftigelse eller uddannelse i tæt samarbejde med 
virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og andre centre i kommunen. Målsætningen er at sikre at 
borgerne får en tilknytning til arbejdsmarkedet og kommer ud af ydelsessystemet.  

Det virksomhedsrettede fokus gælder alle virksomheder, men der er et særlig fokus i forhold til områder med 
mangel på arbejdskraft, hvor der tværkommunalt samarbejdes om oprettelse af kandidat – og 
kompetencebanker.  
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Kort præsentation 
Center for Familie tager sig af den indsats, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklings-
mæssige behov. Centret varetager den forebyggende indsats for børn og unge, blandt andet i dagtilbud og 
skoler for unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Centret har hovedadresse på Sæby Rådhus, 
men distrikt nord har kontor på Skagen Rådhus. 

Center for Familie rummer også Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsfunktion og 
Sundhedstjenesten, som er opdelt på fire distrikter under Bæredygtigt Børneområde (BBO). Derudover er der 
et specialteam og en familieplejegruppe. Hvert distriktsteam råder over socialrådgivere, fysioterapeuter, 
ergoterapeuter, psykologer og konsulenter, som arbejder med børn og unge i alderen 0-23 år samt deres 
familier med udgangspunkt i Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser.  

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager, tvangsanbringelser af børn og unge 
uden for hjemmet. Specialteamet varetager sagsbehandling af handicapsager samt bevillinger til børn med 
forskellige former for handicaps.  

Familieplejegruppen er organiseret som en selvstændig funktion med reference til teamleder for Familiepleje, 
Familiehus og Sundhedstjeneste. Teamet varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og 
godkendelse af blandt andet netværksplejefamilier og har ansvar for den faglige vejledning og supervision af 
plejefamilier. Herudover varetages opgaver i forhold til matchning af det enkelte barn/unge i forhold til andre 
typer af anbringelsessteder. Endelig varetages støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn. 

Administrationen betjener borgere og er samarbejdspartner for alle dele af centeret, bortset fra tandplejen, 
som er politisk forankret under Sundhedsudvalget. Administrationen varetager opgaver som sagsbehandling 
på blandt andet familierådgivningens handicapområde, arkivering af sager, samt betjening af de decentrale 
institutioner: Frederikshavn Døgncenter, Frederikshavn Krisecenter, Familiehuset, Skansen og Bo Hjemme / 
Støttekontaktkorpset. 

Økonomistyringen foregår i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.  

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 27,8 mio. kr. til Center for Familie.  

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning på 0,2 mio. kr. i 2019. 
Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør 0,1 mio. kr. I alt 0,3 mio. kr. i reduktioner.  

Aktivitet og serviceniveau 
Den væsentligste udgift på området er lønninger.  
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Kort præsentation 
I Administrationen af Børne- og Ungdomsudvalget løses de fælles administrative opgaver for Center for Børn 
og Skole samt Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP inden for Økonomiudvalgets område. 

Budgetforudsætninger 
Budgetforslaget udgør 4,1 mio. kr. til budget 2019.  
 
Aktivitet og serviceniveau 
Administrationen sikrer i samarbejde med centrene, at Børne- og Ungdomsudvalget serviceres. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Direktørens område 2.580 2.579 2.572 2.539

Center for Social- og Sundhedsmyndighed 24.079 23.777 23.468 23.170

Center for Handicap og Psykiatri 4.219 4.169 4.118 4.004
Center for Sundhed og Pleje 2.542 2.519 2.495 2.463
Ledelsessekretariatet 29.360 29.038 28.698 28.343
I alt 62.780 62.082 61.351 60.519

 

Budgettet på Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, Kultur og Fritid reduceres med 2,3 mio. 
kr. fra budgetår 2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og 
moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. En mindre andel skyldes ændringer i lov- og 
cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr.  
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Ledelsessekretariatet 7.970 7.887 7.799 7.711
Kommunalbestyrelsen 13.260 13.112 12.961 12.796
Direktionen 8.130 8.039 7.938 7.836
I alt 29.360 29.038 28.698 28.343

 

Kort Præsentation 
Ledelsessekretariatet varetager en lang række opgaver, bl.a. betjening af byråd og stående udvalg, 
webredaktion, afholdelse og koordinering af valg samt juridisk rådgivning.  
 
Kommunalbestyrelsen arbejder med de områder, der er defineret i styrelsesvedtægten for Frederikshavn 
Kommune.  
 
Direktionen består af kommunaldirektøren og 3 direktører. 
 
Budgetforudsætninger 
Der er i budgetterne indarbejdet områdernes andel af budgettilpasninger samt moderniserings- og 
effektiviseringsprogrammet med i alt 0,35 mio. kr. 
 
Ledelsessekretariatet 
I budgetforslaget for 2019 udgør Ledelsessekretariatets nettobudget 8,0 mio. kr. 
De indregnede budgettilpasninger er fundet ved, at sekretariatet løbende har effektiviseret opgaveløsningen. 
 
Kommunalbestyrelsen 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling til Kommunalbestyrelsen på 13,3 mio.kr.  
 
Den 26. maj 2019 er der valg til EU parlamentet. Senest i juni 2019 skal der være valg til Folketinget. Et skøn 
for udgiften for afholdelse af et valg er 1,7 mio. kr. Såfremt de to valg afholdes samtidig skønnes den samlede 
udgift at være 2,2 mio. kr.  
 
Der er ved at blive udarbejdet et nyt IT system til valgafholdelse. Der vil være udgifter forbundet med det nye 
system, blandt andet til indkøb af it-udstyr samt afholdelse af prøvevalg på to valgsteder. Udgifterne til udstyr 
og prøvevalg anslås at være på 0,3 mio. kr. 
 
Ud af den samlede netto driftsbevilling til Kommunalbestyrelsen for 2019, er der i alt afsat 2,1 mio. kr. til 
afholdelse af valg. 
 
Direktionen 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling til Direktionen på 8,1 mio. kr.  
 
Aktiviteter og serviceniveau 
 
Ledelsessekretariatet 
Ledelsessekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de otte strategiske fokuspunkter som 
byrådet har vedtaget. Ledelsessekretariatet har som formål, at sikre en effektiv værdiskabelse, blandt andet 
ved digitalisering af relevante opgaver. Der er ansat 14 medarbejdere samt én elev i afdelingen.  
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Kommunalbestyrelsen 
Der er 29 byrådsmedlemmer, et Økonomiudvalg og syv stående udvalg. Dertil kommer en række råd og nævn. 
Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg holder som hovedregel møde 1 gang pr. måned, dog er juli 
måned normalt mødefri. 
 
Direktionen 
Direktionen arbejder sammen med Den Kommunale Chefgruppe med de otte strategiske fokuspunkter og de 
fem ledelsesmæssige greb. Der er fire direktører og 16 centre. 
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Kort præsentation 
Området omfatter overordnet administration i forhold de 4 funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, 
Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager opgaver i forbindelse med 
omsorg, sygepleje, træning, personlig pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere mv.  
 
Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling 2,5 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje. 
 
Aktivitet og Serviceniveau 
De afsatte midler på området dækker primært løn til centerchefen og administrative medarbejdere. 
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Kort præsentation 
Området omfatter den overordnede administration for centrets hovedopgave, som er at være udførende led 
for kommunens opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri og misbrugsbehandling:  
 

- Handicapafdelingen leverer tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til 
borgere med en erhvervet hjerneskade. 

- Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling leverer tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt 
udsatte. 

 
Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling 4,2 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. 
 
Aktivitet og Serviceniveau 
Den væsentligste udgift på området udgør løn til centerchefen, afdelingsledere samt administrative 
medarbejdere. 
 
Der udføres primært tværgående opgaver som vedrører driften i hele Center for Handicap og Psykiatri, 
herunder bl.a. koordinering af arbejdsmiljøindsatsen som der til stadighed er meget fokus på. Behovet for 
denne opgave bliver yderligere forstærket de kommende år, set i lyset af de store budgettilpasninger på 
området. 
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Kort præsentation 
Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere 
ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje, Praktisk hjælp, Sygepleje, Pleje af handicappede i eget 
hjem, Ophold i plejeboliger, Afløsning og Aflastning, Socialpædagogisk hjælp, Særforanstaltninger Handicap 
og Psykiatri, Botilbud – Handicap og Psykiatri, Misbrugsbehandling, Madservice, Omsorgskørsel og 
Aktivitetstilbud, Personlige tillæg, Ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter. 
 
Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling 24,1 mio. kr. til Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed.  
 
I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. til forsøg med socialt frikort samt 
anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.  
 
Aktiviteter og serviceniveau 
Den væsentligste udgift på området er lønninger til visitatorer, sagsbehandlere og administrative 
medarbejdere. 
 
Derudover afholdes udgiften til lovpligtige tilsyn på kommunens plejetilbud/botilbud inden for pleje-, handicap- 
og psykiatriområdet. 
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Nedenstående opstilling viser budgetforslaget på anlæg i budget 2019 – 2022 fordelt på anlægsbevillinger.   

nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag

  2019 2020 2021 2022 

Direktørområde Kommunaldirektøren 4.630 3.614 3.990 3.990

Udvikling og Erhverv 4.058 3.042 3.418 3.418
Energibyen, projektudvikling 2.196 2.196 2.196 2.196
Pulje til prioritering i by og opland 1.862 846 1.222 1.222

Teknik og Miljø 572 572 572 572
                  Landdistriktspuljen 572 572 572 572

Direktørområde Ejendomscenteret, IT, Økonomi og  
Personale 

64.001 48.044 38.044 38.044

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 895 895 895 895
Samarbejdsportal 895 895 895 895

Ejendomscenter 63.106 47.149 37.149 37.149
Ejendomscenter 65.301 49.344 39.344 39.344

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 843 843 843 843
Bygningsvedligeholdelse 20.233 23.233 23.233 23.233
Energirenoveringer 4.392 4.392 4.392 4.392
Bæredygtig Børneområde 27.941 10.000  0 0

                          Frydenstrandsskolen Abildvej incl. køkken 27.941 10.000 0 0
Pulje prioritering af nye anlæg og vedligehold 6.656 6.656 6.656 6.656
Effektiv udnyttelse bygn. og anlæg 4.118 4.118 4.118 4.118
Investeringer maskinpark - Grafikafd. 102 102 102 102
Pulje ejendomsvedl. - budgetforlig 2018 1.016 0 0 0

Køb og salg -2.195 -2.195 -2.195 -2.195
Fællesudgifter og -indtægter  -2.594 -2.594 -2.594 -2.594
Bygninger overgået til projektudvikling 399 399 399 399

I alt anlæg 68.631 51.658 42.034 42.034
 

Projekt Planlagt Bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner er fra budgetår 2019 finansieret med 6,0 mio. 
kr. fra budgetændringer i Bæredygtigt Børneområde. Ligeledes er ændringer i projekt Skolevedligeholdelse 
samt Pulje prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse finansieret af Bæredygtigt Børneområde fra budgetår 
2019. De enkelte projekter i Bæredygtigt Børneområde er løbende blevet ændret. Bæredygtigt Børneområde 
ophører bevillingsmæssigt fra overslagsår 2021.    

Direktionen har i august vedtaget ændringer i anlægsbudgettet. Pulje til bygningsvedligeholdelse samt pulje til 
skolevedligeholdelse er sammenlagt til én bevilling med en reduktion på 3,0 mio. i 2019. Bevilling til ny 
daginstitution ved Frydenstrandsskolen på Abildvej er overført fra 2018 til 2019 med 27,7 mio. kr. og fra 2019 
til 2020 med 10,0 mio. kr.   
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Takstoversigten viser taksterne i budget 2018 og de nye takster i budget 2019.  

Den viser den af byrådet fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for 
ydelsen. Alle beløb er i kr.  

  Budget   Budget  

 2018  2019  
Økonomiudvalget    
     
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:    
Rykkergebyr 250,00 250,00
Underretningsskrivelse 0,00 450,00
     
For restancer, hvortil der ikke er knyttet     
udlægsret (diverse regningskrav):    
Rykkergebyr 100,00 100,00
     
Diverse gebyrer:    
Gebyr for miljøtilsyn pr. time 322,49 1)
     
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.  10 kr. / 1 kr.  10 kr./ 1 kr. 
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn 306,00 1)
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn 143,00 1)
     
Skorstensfejning:    
For første skorsten indtil 10 meters højde 129,78 1)
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten 101,66 1)
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter 4,60 1)
For rensning af centralkedler 296,29 1)
For rensning af brændeovne 148,09 1)
     
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. kapitel 3 i Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017, betales for rør og kanaler 
indtil:    
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter 68,64 1)
For efterfølgende påbegyndt meter 33,49 1)
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter 136,88 1)
For efterfølgende påbegyndt meter 68,64 1)
     
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem     
kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren    
om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen    
udføres.     
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre,    
der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter     
tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens    
tjenestemænd.    
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For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, betales uanset 
antallet af skorstene på en ejendom 129,78 1)
     
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug     
den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter    
samme takst som for statens tjenestemænd    
     
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 491,9 1)
     
Påtegning af prøvningsattest 134,94 1)
     
1) Afventer satsreguleringsprocent pr. 1. januar 2019    

Byggesagsbehandling    

Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved 570,00 570,00 

 klageinstanser og facade- og udhængsskilte)    
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Nedenstående budgetopstilling viser Økonomiudvalgets budgetforslag med den oprindelige ramme i det 
vedtagne 2018-budget samt rammekorrektioner efter budgetvedtagelsen i oktober 2017. I teksten ved 
rammekorrektioner er påført det centernavn, for hvis rammekorrektionen er tilført eller reduceret. Teksten 
Fælles betyder, at centre og afdelinger er blevet ændret forholdsmæssigt. 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  473.120 468.239 463.131 463.131
ØU 07.02.18 – Demografiregulering           
(Center for Økonomi og Personale) 
 

24 19 10 
 

-64

ØU 07.02.18 - Udgifter til IT-systemer flyttes 
fra IDV til Borgerservice                               
(IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi) 
 

-8.001 -8.001 -8.001 
 

-8.001

ØU 07.02.18 – Serviceudgifter fleksjobbere i 
skanningsprojekt flyttet fra AMU overførsels-
udgifter (Center for Teknik og Miljø) 
 

1.000 1.000 1.000 
 

1.000

ØU 07.02.18 - 1 % budgetpasning i 2022 
(Fælles) 
 

0 0 0 
 

-4.750

ØU 07.02.18 - Moderniserings- og 
effektiviseringsprogram 2022 (Fælles) 
 

0 0 0 
 

-977

ØU 07.02.18 - Landdistriktspulje flyttes fra drift 
til anlæg (Center for Teknik og Miljø) 
 

-643 -643 -643 
 

-643

ØU 14.03.18 - Omfordeling af 1 % 
budgetpasning (Fælles) 
 

-1.081 -1.081 -1.081 
 

-1.081

BYR 25.04.18 - Sparede energiudgifter 
overført til bruger (Ejendomscenteret) 
 

-41 -41 -41 
 

-41

BYR 25.04.18 - Finansiering af 
hjemmesideredaktører (Ledelsessekretariatet)
 

563 563 563 
 

563

ØU 20.06.18 - Besparelse lejemålet Øster 
Dahl (Ejendomscenteret) 
 

132 132 132 
 

132

Omplacering af genforsikring kommunale 
tjenestemænd (HR, Løn og Personale) 
 

-168 -168 -168 
 

-168

Særlig fremskrivning (Fælles) 
 

119 161 161 
 

161

Korrektion vedr. tjenestemandspensioner 
(HR, Løn og Personale) 
 

1.338 1.354 1.301 
 

1.609

Lov- og Cirkulæreprogram (Fælles) 
 

568 535 275 
 

275

Pris- og lønskøn (Fælles) 7.462 7.384 7.300 7.345
Rammekorrektioner i alt  1.272 1.213 807 -4.640

Godkendt ramme i 2018-prisniveau 474.392 469.452 463.938 458.491
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Nedenstående budgetopstilling viser Økonomiudvalgets budgetforslag med den oprindelige ramme i det 
vedtagne 2018-budget samt rammekorrektioner efter budgetvedtagelsen i oktober 2017. I teksten ved 
rammekorrektioner er påført det centernavn, for hvis rammekorrektionen er tilført eller reduceret. Teksten 
Fælles betyder, at centre og afdelinger er blevet ændret forholdsmæssigt. 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  50.269 38.191 38.191 38.191
ØU 07.02.18 - Flytning af vedligeholdelses-
udgifter vedr. OPS-kontrakt fra drift                
(Ejendomscenteret) 
 

3.900 3.900 3.900 
 

3.900

ØU 07.02.18 - Landdistriktspulje flyttes fra drift 
til anlæg (Center for Teknik og Miljø) 
 

573 573 573 
 

573

BYR 30.05.18 - Kommuneguider i Skagen 
(Udvikling og Erhverv) 
 

-379 -379 0 
 

0

Pris- og lønskøn (Fælles) 
 

787 592 589 
 

589

DIR 29.05.18 - Bygninger til projektudvikling 
reduceres (Ejendomscenteret) 
 

-1.200 -1.200 -1.200 
 

-1.200

Tilbageførsel af PL på salgsindtægter 
(Ejendomscenteret) 
 

-19 -19 -19 
 

-19

DIR 07.08.18 – Pulje til bygningsvedlige-
holdelse samt pulje til skolebygninger 
sammenlægges og reduceres 
 -3.000 0 0 0
DIR 07.08.18 – Udskydelse af daginstitution 
ved Frydensstrandsskolen fra 2019 til 2020 -10.000 10.000 0 0
 
DIR 07.08.18 – Udskydelse af daginstitution 
ved Frydenstrandsskolen fra 2018 til 2019 27.700 0 0 0
Rammekorrektioner i alt  17.153 12.548 2.924 2.924

Godkendt ramme i 2018-prisniveau 68.631 51.658 42.034 42.034
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Nedenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskudspuljer i 2019.  

Tilskuddene udbetales med helårlige, halvårlige eller 2/3-rater. Tilskud, angivet med en markering, udbetales 
med et højere beløb på grund af beregning af moms.  

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Byfonde 209 209 209 209
Turisthus Nord* 5.548 5.548 5.548 5.548
Toppen af Danmark* 616 616 616 616
Cruise Top Danmark* 41 41 41 41
Byprojekt Tordenskjoldsdage* 834 834 834 834
Event-organisationen* 1.294 1.294 1.294 1.294
Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd* 4.989 4.989 4.989 4.989
Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN)* 124 124 124 124
Væksthus Nordjylland* 1.119 1.119 1.119 1.119
Business Region North Denmark 961 961 961 961
Investeringspuljen 855 855 855 855

  Udisponerede midler 354 354 354 552

  EU-kontoret* 179 179 179 179
  Etablering af MARCOD 198 198 198 0
  Vækst Iværksætter Program (VIP)* 124 124 124 124
Udvikling og Erhverv 16.590 16.590 16.590 16.590

Landdistriktspuljen* 572 572 572 572
Pulje til prioritering i by og opland* 1.862 846 1.222 1.222
Center for Teknik og Miljø 2.434 1.418 1.794 1.794

Tilskud til politiske partier 231 231 231 231
Frederikshavn Kommunes Idrætsklub 51 51 51 51
Markedsføring af Fr.havn Kommune 110 110 110 110
Ledelsessekretariat 392 392 392 392

Tilskud til Knivholt Hovedgaard* 843 843 843 843
Tilskud til Nellemanns Have* 114 114 114 114
Tilskud til Sæbygård* 341 341 341 341
Ejendomscenteret 1.298 1.298 1.298 1.298

I alt  20.714 19.698 20.074 20.074
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Arbejdsmarkedsindsatsen  er  organiseret  i  Center  for  Arbejdsmarked  med  3  afdelinger:  Jobcenter, 
Ungeenhed og Projekt – og integration.  

Center for Arbejdsmarked(CAM) har til opgave, at skabe det rette match mellem virksomhedernes behov og 
borgernes kvalifikationer. Via de beskæftigelsespolitiske redskaber løses en lang række opgaver i forhold til 
de  forskellige  ydelsesgrupper.  Centret  fører  efterspørgselsorienteret  beskæftigelsespolitik  rettet  mod  at 
sikre, at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft. Via de beskæftigelsespolitiske redskaber søger CAM at 
øge rummeligheden på arbejdsmarkedet, så der også skaffes plads til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.  

Budgetforudsætninger 2019. 

For at få budget 2019 til at gå i balance gennemføres en dobbeltstrategi, hvor der både arbejdes på at sikre 
at  borgerne  i  overførselsindkomstsystemet  får  andel  i  den  stigende  beskæftigelse,  hvorved  antallet  af 
borgere i overførselsindkomstsystemet reduceres og samtidig arbejdes der på at omlægge indsatsen i forhold 
til borgerne, således at den via yderligere virksomhedsretning gøres mere effektiv og kan gennemføres for 
færre midler.  

Fald i ydelsesgrupper. 

Budgetoverholdelse  forudsætter,  at  målgrupperne  set  under  et  reduceres  betydeligt.  Mest  for  de 
målgrupper, der er tættest på arbejdsmarkedet.  

Samlet set er der i budget 2019 tale om et fald på ca. 300 borgere i ydelsesgrupperne set i forhold til forventet 
regnskab 2018.    

Det er således en budgetforudsætning, at der sker et fald både i antallet af borgere i overførselssystemet og 
længden af den periode de er i overførselssystemet. Opsvinget skal altså medføre, at kommunes borgere i 
overførselsindkomstsystemet kommer i arbejde helt eller delvist og er på overførselsindkomst i kortere tid 
end for nærværende.  

Omlægning af indsats. 

Virksomhedsretningen af indsatsen skal ses i lyset af, at kommunerne fra 2019 ikke længere vil få refunderet 
halvdelen af udgifterne til vejlednings‐, opkvalificerings‐ og mentorforløb for ledige. Kommunerne vil i stedet 
blive kompenseret over budgetgarantien. Der indregnes dog en besparelse, så kompensationen vil medføre 
et indtægtstab.   

Målet hermed er – fra forligspartiernes side – at motivere kommunerne til at skrue ned for vejlednings –og 
opkvalificeringsaktiviteter og op for den virksomhedsrettede indsats.  

Beskæftigelsespolitikken  er  hermed  blevet  mere  virksomhedsrettet,  med  et  solidt  fokus  på,  at  det  er 
resultaterne der tæller. Det gælder om, at investere i de indsatser der virker. Det vil give positiv virkning i 
forhold til borgerne, til virksomhederne og indeholde et besparelsesaspekt på sigt. Det skal dog sikres, at der 
er  tilstrækkeligt med midler  til  at  kunne  etablere  arbejdsmarkedsrettede  opkvalificeringsforløb  tilpasset 
virksomhedernes behov, således at vi kan tilgodese de stillede kvalifikationskrav. Som konsekvens heraf er 
det administrationens indstilling, at center for Arbejdsmarked skal gennemgå alle interne og eksterne tilbud 
for at vurdere, om de er tilstrækkeligt arbejdsmarkedsrettede og effektfulde.   

Ovenstående  kræver  en  tilpasning  af  medarbejdersammensætningen  i  relation  til  de  nye  opgaver.  Den 
fremtidige medarbejderprofil skal afklares, hvilket kan have personalemæssige konsekvenser.  
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DRIFT  

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Integration 4.765 4.765 4.765 4.765
Førtidspensioner 354.570 354.570 354.570 354.570
Ressourceforløb 44.700 44.700 44.700 44.700
Jobafklaring 18.323 18.323 18.323 18.323
Sygedagpenge 82.600 82.600 82.600 82.600
Kontanthjælp 63.550 63.550 63.550 63.550
Uddannelseshjælp 27.803 27.803 27.803 27.803
Sociale formål 1.500 1.500 1.500 1.500
Revalidering 2.150 2.150 2.150 2.150
Ledighedsydelse, fleksjob 122.083 122.083 122.083 122.083
Jobtræning, servicejob 1.300 1.300 1.300 1.300
Seniorjob 11.000 11.000 11.000 11.000
Beskyttet beskæftigelse 2.500 2.500 2.500 2.500
Forsikrede ledige 117.350 117.350 117.350 117.350
Beskæftigelsesordninger 45.186 45.186 45.186 45.186
Kontrolenhed 3.000 3.000 3.000 3.000
Projektafdelingen 0 0 0 0
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp 25.157 25.157 24.512 23.868
Ungdommens uddannelsesvejledning 5.077 5.077 5.077 5.077
Ungdomsuddannelser 19.638 25.973 31.346 31.346
Budgetgaranti/lov & cirkulære 0 7.170 5.657 3.565
I alt drift 952.252 965.757 968.972 966.236

  

  

ØKD-reglerne         
Fordeling af udgifterne         
Indenfor ØKD-reglerne 55.335 60.884 66.065 64.421
Udenfor ØKD-reglerne 896.917 904.873 903.907 901.815
I alt drift 952.252 965.757 968.972 966.236
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Kort præsentation 
Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrations-
loven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen.  
 
Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. 
Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, 
som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til 
kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 
 
Budgetforudsætninger 
Budgettet for 2019 udgør 4,8 mio. kr. Der er budgetteret med 130 borgere på integrationsydelse, hvilket er 80 
færre borgere end forventet i regnskab 2018 
 
Aktivitet og serviceniveau 
Aktiviteten på området vedrører danskuddannelse og driftsudgifter vedrørende aktivering for personer omfattet 
af Integrationsloven.  
 
Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige 
udlændinge. Desuden er der folk i løntilskud og der anvendes også mentorer.  
 
På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med 
opholdstilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud  
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 

 Antal personer 
Forventet regnskab 2018 210 
Budgetoplæg 2019 130 
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Kort præsentation 
Førtidspension kan tilkendes, hvis borgerens arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv er nedsat i et sådant 
omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, 
herunder i et fleksjob. 
 
Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes efter at, borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt 
ressourceforløb. Et ressourceforløb bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i samarbejde med 
den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam. 
 
Hvis alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis og der foreligger 
dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, kan der tilkendes førtidspension. Alle relevante 
aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt øvrige foranstaltninger skal være afprøvet. 
 
Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med at man modtager førtidspension. Hvis pensionisten 
ønsker at afprøve arbejdsmarkedet med fx et fleksjob, så kan førtidspensionen gøres hvilende. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 354,6 mio. kr.  
 
Der forventes en stigning i antallet af førtidspensioner begrundet i følgende forhold: Mange 
ressourceforløbssager og jobafklaringssager har efter 2-5 år nået deres afslutning, og vil blive indstillet til 
førtidspension, hvis der ikke ses udviklingsmulighed i forløbet. Samtidig er jobcenter Frederikshavn omfattet 
af initiativet ”Flere skal med”, hvor alle kontanthjælpssager over 5 år skal have en indsats – herunder at borgere 
i målgruppe for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skal have deres sag forberedt til 
rehabiliteringsteamet, og en andel vil få tilkendt førtidspension.  
 
Aktivitet og serviceniveau 
 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 

 Antal personer
Forventet regnskab 2018 2946
Budgetoplæg 2019 2987
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Kort præsentation 
Borgere der ansøger om at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende 
indsats i form af deltagelse i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Ressourceforløbene vil ofte bestå af en 
kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. 
 
Forløbene kan vare fra et til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov, 
med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæftigelse. 
 
Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve og øge borgerens restarbejdsevne og få etableret 
kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob.  
 
Som udgangspunkt kan en borger tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år, men varigheden af forløbene vil 
være væsentlig kortere, da der i forløbene bl.a. vil være fokus på at målrette indsatsen mod fleksjobområdet. 
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 44,7 mio. kr. Budgettet er inkl. midler til aktivering af borgerne.  
 
Der forventes et lille fald i antallet af borgere på ressourceforløb set i forhold til forventet regnskab 2018. Det 
betyder, at afgangen til førtidspension/fleksjob og tilgangen fra sygedagpenge/kontanthjælp stort set udligner 
hinanden. 
 
Aktivitet og serviceniveau  
I 2019 forventes der, at 337 fuldtidspersoner deltager i ressourceforløb.  
 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 

 Antal personer
Forventet regnskab 2018 346
Budgetoplæg 2019 337
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Kort præsentation  
Borgere der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, vil ved 
fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle sygedag-
pengesager sker efter 5 måneders sygdom. 
 
Jobafklaringsforløb er korte forløb. Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og 
maksimalt op til 2 år ad gangen med mulighed for op til 2 jobafklaringsforløb. 
 
Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for borgere, der fortsat har en arbejdsgiver og 
overgår til jobafklaringsforløb, vil refusion til arbejdsgiveren svare til ydelsen på jobafklaring, så længe 
ansættelsesforholdet fortsætter. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti.  
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 17,2 mio. kr. Budgettet er inkl. midler til aktivering af borgerne. 
 
Aktivitet og serviceniveau  
I 2019 forventes der 149 fuldtidspersoner i jobafklaring.  
 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 

 Antal personer
Forventet regnskab 2018 110
Budgetoplæg 2019 149
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Kort præsentation 
Borgere der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, kan få sygedagpenge, hvis de har en tilstrækkelig 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet 
uafbrudt i de seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller: 

 borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, 
eller til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt 

 borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned 
 borgeren er elev i lønnet praktik 
 borgeren er ansat i fleksjob 

 
Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er 
uarbejdsdygtig, vil kommunen revurdere borgerens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan 
forlænges. 
 
Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb. 
 
Området er ikke omfattet af budgetgaranti. 
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 82,6 mio. kr. 
 
På sygedagpengeområdet er der fokus på tidlig indsats og indhentelse af lægeerklæring ved sygemeldte over 
8 uger. Der tages telefonisk kontakt til alle ny-syge borgere. Desuden arbejdes der på at øge antallet af 
virksomhedspraktikker og flere delvis raskmeldte samt kontakt til arbejdsgivere med henblik på rundbords-
samtale på virksomheden i forbindelse med fastholdelse. 
 
Aktivitet og serviceniveau  
Kontinuerligt er der arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Nedgangen i 
antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af fleksjob og førtidspensioner.  
 
Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner: 
 

 Antal personer
Forventet regnskab 2018 794
Budgetoplæg 2019 751
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Kort præsentation  
Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp. 
 
Hvis borgeren er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan borgeren eventuelt være 
berettiget til uddannelseshjælp. 
 
Hvis en borger har en ægtefælle/samlever, der kan forsørge vedkommende eller borgeren/ægtefællen/sam-
leveren har formue, som borgeren kan leve af, kan borgeren dog ikke modtage kontanthjælp og 
uddannelseshjælp. 
 
Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp: 

 at borgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør 
 at den sociale begivenhed har medført, at borgeren ikke kan forsørge sig selv og sin familie 
 at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension 

m.v. 
 at borgeren og en eventuel ægtefælle/samlever står til rådighed for arbejdsmarkedet 

 
Området er omfattet af budgetgaranti.  
 
Budgetforudsætninger 
Budgettet for 2019 udgør 63,6 mio. kr.  
Der forventes en nedgang i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere begrundet i bedre konjunkturer på 
arbejdsmarkedet og et stort fokus på ordinært arbejde (både småjobs/få timer og ordinære fuldtidsjob samt 
virksomhedsrettede aktiviteter der kan føre til ansættelse. 

Der forventes samtidig en nedgang i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, da initiativet ”Flere 
skal med” vil betyde at borgere visiteres til ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob, samtidig med at der 
for de øvrige aktivitetsparate er stort fokus på muligheden for virksomhedsrettede aktiviteter der kan føre til 
ansættelser samt på småjob i almindelighed.  

Aktivitet og serviceniveau  
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager den ene eller anden form for 
forsørgelse: 
 
 

 Antal personer
Forventet regnskab 2018 649
Budgetoplæg 2019 544

79



Arbejdsmarkedsudvalget                                 
Budgetoplæg 2019                                                             Uddannelseshjælp 

 

11 
 

Kort præsentation  
Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp. Unge under 30 år og uden 
uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.  
 
Hvis den unge har en formue, som den unge kan leve af, eller hvis den unge har en ægtefælle, der kan 
forsørge vedkommende, kan den unge ikke modtage uddannelseshjælp. 
 
Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp: 

 at den unge har været ude for en social begivenhed, f.eks. frafald fra uddannelse, arbejdsløshed, 
sygdom eller samlivsophør 

 at den sociale begivenhed har medført, at den unge ikke kan forsørge sig selv og sin familie 
 at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension 

m.v. 
 at den unge og en eventuel ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

 
Området er omfattet af budgetgaranti.  
 
Budgetforudsætninger 
Budgettet for 2019 udgør 27,8 mio. kr.  
 
Det forventes, at en fortsættelse af den skærpede indsats, særligt i visitationen men også i den efterfølgende 
sagsbehandling, vil medføre et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i 2019. Derudover er der indgået 
aftale om et særligt brobygningsforløb mellem Center for Arbejdsmarkeds Ungeenhed og EUC Nord. Forløbet 
forventes at kunne bringe flere unge i uddannelse henover sidste halvår af 2018 og første halvår af 2019.  
 
I Ungeenheden har man ligeledes fået puljemidler fra Socialstyrelsen til en ændret og skærpet indsats omkring 
unge i efterværn, der sikrer et fokus målrettet uddannelse og beskæftigelse. Denne indsats påbegyndes i 
sidste kvartal af 2018 og løber til ultimo 2020, og forventes derfor at kunne bidrage positivt til et fald i antallet 
af uddannelseshjælpsmodtagere.  
 
I august 2019 vil det være muligt for unge, der ikke kan påbegynde en ungdomsuddannelse, at få et 
opkvalificerende løft i den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse). Unge på FGU vil modtage en 
skoleydelse, og dermed ikke være på offentlig forsørgelse. Dette vil dermed også bidrage til et fald i antallet 
af unge på uddannelseshjælp.  
 
Projekt ”Flere hænder - færre sager”, som er et 2-årigt projekt påbegyndt i september 2017, hvor der er afsat 
flere ressourcer til sagsbehandlingen af de unge, der er længst væk fra uddannelse med henblik på en 
håndholdt indsats, hurtigere afklaring og progression i sagerne, fortsætter ligeledes ind i 2019 og vil dermed 
også kunne bidrage til et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp.  
 
Aktivitet og serviceniveau  
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner, der modtager den ene eller anden form for 
forsørgelse: 
 

 Antal personer
Forventet regnskab 2018 428
Budgetoplæg 2019 373
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Kort præsentation 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser 
samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat 
funktionsevne efter lov om social service.  
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 1,5 mio. kr. 
 
Aktivitet og serviceniveau 
Området dækker over udgifter til samværsret mv. til børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., tilskud til 
tandpleje til vanskeligt stillede, hjælp til enkeltudgifter og flytning, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte 
lejere.  
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Kort præsentation  
Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelses-
forhold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked 
som muligt. 
 
For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen og at der 
ikke er andre tilbud, som kan hjælpe borgeren med at fastholde eller at få tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning (virksomheds-
revalidering), uddannelse, mv. 
 
Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller 
sygedagpenge. Når det erhvervsmæssige sigte er afklaret igangsættes en revalidering efter særlig jobplan og 
her udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse.  
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 2,2 mio. kr.  
 
Der er væsentligt færre på revalidering end tidligere år. Dette skyldes, at borgerne i stedet tilbydes ressource-
forløb, hvor der er bedre mulighed for en langvarig optræning i virksomhedspraktik kombineret med andre 
tværfaglige og understøttende tiltag. 
 
Aktivitet og serviceniveau  
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner: 
 

 Antal personer
Forventet regnskab 2018 33
Budgetoplæg 2019 17
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Kort præsentation  
Området omfatter udgifter til:  

 løntilskud til borgere, der modtager social pension og er ansat i beskyttede enkeltpladser (tidligere 
skånejob). 

 løntilskud samt driftsudgifter til borgere ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der på grund af en 
varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. 
Arbejdsgiveren betaler for de reelle timer borgeren arbejder. Desuden udbetaler kommunen et 
fleksløntilskud, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne. For at få ret til et fleksjob skal 
borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. 
Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder. 

 
Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til 
fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mellem 
to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet.  
 
Ledighedsydelse er omfattet af budgetgaranti. Fleksjob er ikke omfattet af budgetgaranti.  
 
Budgetforudsætninger 
Budgettet for 2019 udgør 122,1 mio. kr. 
 
Vedrørende ledighedsydelse/fleksjob er der løbende opfølgning på fleksjob på få timer i forhold til progression 
i jobbet (med henblik på flere timer hvor arbejdsgiver betaler). Der er tilgang til fleksjob – dels kommer flere i 
job med få timer og dels visiteres flere borgere fra rehabiliteringsmøderne. Der er således udvikling i fleksjob 
med få timer. Der er samtidig ansat yderligere 2 virksomhedskonsulenter på området i forbindelse med projekt 
”Udvikling i fleksjob”, hvor virksomhedskonsulenten inddrages tidligere i processen og samtidig håndholdt 
proces efterfølgende. Dette skulle medføre at flere får fleksjob og udnytter deres arbejdsevne. 
 
Aktivitet og serviceniveau 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner: 
 

 Fleksjob Ledighedsydelse I alt Enkeltpladser 
Forventet regnskab 2018 1125 153 1278 40
Budgetoplæg 2019 1154 146 1300 40
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Kort præsentation  
Center for Arbejdsmarked formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge 
eller kontanthjælp. 
 
Generelt skal borgeren have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at det 
sker tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet 
uddannelse. 
 
En ansættelse med løntilskud kan højest være på 6 måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede 
ledige kan offentlige løntilskud højest være på 4 måneder hos den samme arbejdsgiver. 
 
Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob. Servicejob-ordningen var gældende fra 2000 
til 2002, hvor arbejdsgiverne fik tildelt et årligt tilskud på 100.000 kr., når de ansatte en langtidsledig borger 
over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fortsat er ansat hos arbejdsgiveren.  
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 1,3 mio. kr.  
 
Aktivitet og serviceniveau  
Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige:  
 

 Antal personer
Forventet regnskab 2018 23
Budgetoplæg 2019 20
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Kort præsentation  
Ledige over 55 år, der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn 
inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. 
Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder efter 
den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn 
Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, hvor 
personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug.  
 
Budgetforudsætninger 
Budgettet for 2019 udgør 11,0 mio. kr. 
 
Aktivitet og serviceniveau  
 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 

 Antal personer
Forventet regnskab 2018 60
Budgetoplæg 2019 61
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Kort præsentation  
Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse. 
 
Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale 
vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 
 
Tilbuddet er en del af Projektafdelingen i Center for Arbejdsmarked og er omfattet af rammeaftalen mellem 
Region Nordjylland og kommunerne i regionen. 
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 2,5 mio. kr.  
 
Aktivitet og serviceniveau 
Tilbuddet omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en 
række produkter til eksterne og interne kunder. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår som 
på det private arbejdsmarked.  
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Kort præsentation  
For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse. Ud over dette skal borgeren: 

 være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret 
 opfylde beskæftigelseskravet 
 opfylde rådighedskravet 
 ikke være selvforskyldt ledig 

 
Det er a-kasserne, der administrerer reglerne og udbetaler arbejdsløshedsdagpengene. Kommunerne 
medfinansierer dagpengene ud fra hvor længe borgeren har modtaget offentlig forsørgelse, jf. beskrivelsen af 
refusionsreformen. 
 
De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres på landsplan via en 
finansieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen 
indeholder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. 
Nettoudgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af et 
beskæftigelsestilskud, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige 
dækket ind. 
 
Der er indbygget både en midtvejs – og en efterregulering i finansieringsordningen. 
 
For 2019 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2019. 
Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2019 og den endelige regulering foretages i juni 2020. 
Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i 
ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen. Det særlige tilskud er med i den endelige afregning 
juni 2020 
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 117,4 mio. kr. 
 
Aktivitet og serviceniveau  
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 

 Antal personer
Forventet regnskab 2018 886
Budgetoplæg 2019 774

 
 

 

87



Arbejdsmarkedsudvalget                                
Budgetoplæg 2019                                                   Beskæftigelsesordninger 

 

19 
 

Kort præsentation  
Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter § 118 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 
Udgifterne registreres under to driftslofter. Et ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere 
af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, der 
deltager i seks ugers jobrettet uddannelse og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. 
forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. 
 
Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i 
uddannelsestilbud inden for hvert af de to driftslofter. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dette gælder dog kun indtil 1. juli 2019. Derefter er der ingen refusion 
af driftsudgifter på de 2 nævnte driftslofter. 
 
Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti.  
 
Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.  
 
Budgetforudsætninger 
Budgettet for 2019 udgør 45,2 mio. kr. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område 
vedrører Projektafdelingen, 6 ugers selvvalgt uddannelse, mentorordning, step up, anden aktør samt ordinær 
uddannelse. 
 
Budgettet fordeler sig således: 

 Beskæftigelsesordninger – netto 43,3 mio. kr.  
 Jobrotation - 1,5 mio. kr.  
 Socialrådgivertjenesten for LO - 0,4 mio. kr.  

 
Aktivitet og serviceniveau 
Budgetmidlerne bruges til at aktivere ledige hos andre aktører og i egne beskæftigelsesprojekter og hos 
virksomheder og på uddannelsesinstitutioner. 
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Kort præsentation  
Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud. Tilbuddet skal 
indeholde en aktivitet, der sikrer, at borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis 
selvforsørgelse. 
 
Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at netop 
virksomhedsrettede tilbud har størst effekt. 
 
For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig 
et tilbud i en virksomhed, er der oprettet indsatser med arbejdsmarkedsrettede perspektiver i Projekt-
afdelingen. 
 
Budgetforudsætninger 
Projektafdelingen har et netto 0 budget, dvs. at aktøren sender faktura på de forskellige indsatsområder til 
jobcentret. Der fordeles udgifter vedrørende Projektafdelingen for 7,0 mio. kr.  
 
Aktivitet og serviceniveau 
Projektafdelingen er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer som Jobcenterets 
udførerdel i forhold til en række indsatser. 
 
I Projektafdelingen skal alle indsatser have et arbejdsmarkedsrettet perspektiv med fokus på hurtigste vej til 
selvforsørgelse. Projektafdelingen udbyder forløb, der både er i overensstemmelse med ministermålene, de 
lokale mål samt konkurrencedygtige og differentierende i forhold til andre og private aktører. 
 
Inden påbegyndelse af et forløb, screenes alle borgere med det formål at få et overblik over i hvilken retning, 
der skal arbejdes med borgeren. Alle forløb er individuelle og der laves en indsatsplan med målbeskrivelse 
for borgeren for at sikre, at tilbuddet bidrager til, at borgeren kommer tættere arbejdsmarkedet. Sammen med 
borgeren arbejdes der intensivt med at støtte og vejlede denne i deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
 
Borgeren styrkes i deres mestringsevne i flere arbejdsmæssige relationer samt evnen til at tage ansvar 
for eget liv. 
 
I et forløb indgår der altid en virksomhedspraktik, hvor formålet er at udvikle borgerens faglige, praktiske og 
sociale kompetencer. Indtil praktikpladsen er fundet, får borgeren tilbudt en række interne tilbud, bestående 
af samtaler med coach, hjælp til jobsøgning, kontakt til virksomheder og vejledning til arbejdsmarkedet. 
 
Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen. 
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Kort præsentation 
Ungeenheden varetager myndighedsopgaver på det sociale område for unge mellem 18 og 30 år. Under 
området botilbud, misbrugsbehandling og hører følgende områder:  

 Socialpædagogisk støtte efter SEL §85 
 Midlertidige botilbud efter SEL §107 
 Misbrugsbehandling efter SEL §101 og SUL §142 

 
Målgruppen på området er bl.a. socialt udsatte unge, unge med sindslidelse og/eller misbrug, unge med lavt 
kognitivt funktionsniveau samt unge med komplekse problemstillinger. Der ydes socialpædagogisk støtte i 
egen bolig eller i botilbud, som leveres af både ekstern- og intern leverandør. 
 
Formålet med foranstaltningerne er bl.a. at stabilisere borgernes dagligdag med henblik på at fremme den 
enkeltes muligheder for at opnå en tilknytning til eller en fastholdelse i uddannelse og/eller beskæftigelse. 
 
Budgetforudsætninger 
Budgettet for 2019 udgør 25,2 mio. kr.  
 
Der er i forbindelse med budgetlægningen indarbejdet en besparelse på 1,7 mio. kr. på området, som forventes 
at kunne findes ved udvikling af eget botilbud med aktivering samt ved omlægning af indsatsen i forhold til 
borgerne, således at indsatserne gøres mere effektive og kan gennemføres for færre midler.  
 
Aktivitet og serviceniveau 
Serviceniveauet fastsættes ud fra en hensyntagen til de overordnede mål og strategier, som skal sikre at alle 
unge får en ungdomsuddannelse og støtte op om, at de unge undgår marginalisering.  
 
På området vil der fortsat foregå en tæt opfølgning på alle foranstaltninger for at sikre budgetoverholdelse.  
 
Foranstaltninger bevilges på visitationsmøder hver uge og misbrugsbehandling ad hoc af hensyn til 
overholdelse af behandlingsgaranti.  
 
Der arbejdes altid hen imod mindst mulig indgribende foranstaltning af kortest mulig varighed. 
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Kort præsentation  
Under Ungdommens Uddannelsesvejledning hører UU Frederikshavn og Øvrig Undervisning.  
 
Unge under 30 år kan få vejledning om en ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos Ungdommens 
Uddannelsesvejledning. UU-vejlederne vejleder elever i folkeskolens 6. – 10. klasse og andre unge under 25 
år. UU tager kontakt til alle unge under 25 år, som af en eller anden grund ikke har gennemført eller er i gang 
med en ungdomsuddannelse eller af andre årsager har brug for vejledning. UU arbejder desuden målrettet på 
at understøtte Frederikshavn Kommunes uddannelsesstrategi og den lokalpolitiske målsætning om, at 45 % 
af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse.  
 
Øvrig Undervisning dækker styringen af kommunens frivillige mentorkorps, kommunalt betalte højskoleophold 
samt koordinering af særlige projekter.  
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 5,1 mio. kr.  
 
Aktivitet og serviceniveau  
Uddannelsesvejledningen tager afsæt i den bekendtgørelse, der foreligger på området. Derudover vil den 
særlige indsats i forhold til frafald på ungdomsuddannelserne, som foregår i tæt samarbejde med resten af 
Ungeindsatsen, fortsætte i 2019. Dette med henblik på at nedbringe antallet af unge ledige. 
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Kort præsentation 
Under Ungdomsuddannelser hører områderne STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), Produktions-
skoler samt EGU (Erhvervsgrunduddannelse).  
 
STU er en ungdomsuddannelse for unge, som ikke kan påbegynde/gennemføre en ordinær 
ungdomsuddannelse, selv med optimal støtte. STU er ikke kompetencegivende, men har til formål at udvikle 
den unges faglige, personlige og sociale kompetencer ud fra hensynet til deres evner og kompetencer.  
 
Produktionsskole er et tilbud til unge under 18 år, som har afsluttet folkeskolen. De unge kan optages på 
produktionsskole efter aftale med UU Frederikshavn. Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb, der er 
baseret på praktisk arbejde og produktion. 
 
EGU er en praktisk orienteret 2-årig uddannelse for unge under 30 år. Uddannelsen er bygget op omkring 
arbejde, hvor hovedparten af uddannelsen foregår på én eller flere arbejdspladser og kun en meget lille del i 
skole. EGU er for unge, der ikke kan påbegynde/gennemføre en anden mere kompetencegivende 
erhvervsuddannelse. EGU forestås i Frederikshavn Kommune af Produktionsskolen.  
 
Pr. 1. august 2019 indføres den nye Forberedende Grund Uddannelse (FGU), som blandt andet erstatter 
Produktionsskoler og EGU. Nærmere afklaring omkring selve institutionen samt visitering og betaling er 
påbegyndt.  
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 19,6 mio. kr. I budgetforslaget indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med -0,6 mio. 
kr. i 2019 til FGU.  
 
Budgettet fordeler sig således:  

 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 14,8 mio. kr.  
 Produktionsskoler 3,9 mio. kr.  
 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 1,5 mio. kr.  
 FGU -0,6 mio. kr.  

 
Aktivitet og serviceniveau  
For både STU, Produktionsskole og EGU gælder det, at visitation hertil altid beror på en konkret individuel 
vurdering, hvor det er vurderet om den unge kan påbegynde/gennemføre anden kompetencegivende 
uddannelse.  
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 
Oprindelig ramme           963.565           966.815           974.146            974.146 
      
P/L-regulering             13.086             13.136             13.237              13.241 
Mindreforbrug køb/salg af pladser til SOU             -1.573             -1.573             -1.573              -1.573 
Ændring flytning af 10. klasse - husleje                -556                -556                -556                 -556 
Fleksjobbere i scanningsprojekt til ØU             -1.000             -1.000             -1.000              -1.000 
1% budgetilpasning i 2022                   -                    -                    -                 -535 
Effektiviseringsprogram 2022                   -                    -                    -                 -110 
Omfordeling af 1% budgettilpasning i 2019                -132                -132                -132                 -132 
Finansiering af hjemmesideredaktører                  -63                  -63                  -63                   -63 
Kommuneguider i Skagen finansiering                  379                 379                   -                    -  
budgetgaranterede områder            -11237            -14566            -22.100             -24.195 
beskæftigelsestilskud             -7.273             -7.273             -7.273              -7.273 
lov/cirkulære             -2.944             10590             14.286              14.286 
Rammekorrektioner i alt             -11312             -1.057             -5.173              -7.910 
Godkendt ramme i 2019-prisniveau           952.252           965.757           968.972            966.236 
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antal vist i helårspersoner 
Forventet Budgetforslag Forskel 

  regnskab 
2018 

2019   

Integrationsydelse 210 130 -80 
Førtidspension 2.946 2.987 41 
Ressourceforløb 346 337 -9 
Jobafklaring 110 149 39 
Sygedagpenge 794 751 -43 
Kontanthjælp 649 544 -105 
Uddannelseshjælp 428 373 -55 
Revalidering 33 17 -16 
Ledighedsydelse 153 146 -7 
Fleksjob 1.125 1.154 29 
Forsikrede ledige 886 774 -112 
I alt  7.680 7.362 -318 

 

 

94



 

 

 

 

 

Socialudvalget 
Budgetoplæg 2019 - 2022 

  

 

95



 
Indledning ........................................................................................................................................................... 3 

Skema i hovedtal ................................................................................................................................................ 4 

Specielle bemærkninger ..................................................................................................................................... 5 

Anlæg................................................................................................................................................................ 35 

Takster .............................................................................................................................................................. 36 

Rammekorrektioner - drift ................................................................................................................................. 39 

Rammekorrektioner - anlæg ............................................................................................................................. 40 

 

96



 
For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet 

budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2019 og overslagsårene. 

Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2019 12,1 mio. kr. Socialudvalgets budgetramme 

udgør herefter 895,5 mio. kr. 

 

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomicentret, 

udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg har løbende været fremsendt til 

Socialudvalgets møder i første halvår af 2018, og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.  

 

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de politiske beslutninger med afsæt i følgende vision og overordnet 

strategi. 

 

Visionen: 

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette betyder at 

borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde 

evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste 

borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den 

fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år. 

 

Den overordnede strategi 

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen – 

både i borgerens hjem og i den øvrige drift. 

 

Budgetforslaget er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning. 
På den baggrund har Socialudvalget, udarbejdet Budgetforslag 2019 – der indeholder følgende 
budgettilpasninger: 
 

Beskrivelse Drift 2019 

Hjælpemidler, mindreudgift 1.000 

Rest fra ældrepulje midler (erstattet af ny pulje) 1.500 

Plejeboliger, mindreudgift i ht. til regnskab 2017 3.000 

Visitationsbudget, mindreudgift i ht. til regnskab 2017  4.500 

Demografimidler (anvendes til at fastholde serviceniveau) 2.100 

  

I alt 12.100 
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DRIFT 
    

nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

          

Center for Handicap og Psykiatri 7.130 7.130 7.130 7.130 

Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed 

849.942 854.531 856.667 861.820 

Center for Sundhed og Pleje 41.501 41.273 41.273 41.273 

Direktørens område -3.042 -13.966 -24.742 -35.478 

I alt drift 895.531 888.968 880.328 874.745 

 
 

ØKD-reglerne         

Fordeling af udgifterne         

Indenfor ØKD-reglerne 885.571 879.659 871.229 865.646 

Udenfor ØKD-reglerne 9.960 9.309 9.099 9.099 

Drift i alt 895.531 888.968 880.328 874.745 

 
 

ANLÆG 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

I alt anlæg 342 342 342 342 

     

 
 

    

 

 

 

 

98



nettobeløb vist i 1.000 kr.                                       Budgetforslag 
2019 

Overslag 
2020 

Overslag 
2021 

Overslag 
2022 

Centerchefens område 3.123 3.123 3.123 3.123 

Handicap 0 0 0 0 

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling  4.007 4.007 4.007 4.007 

I alt Center for Handicap og Psykiatri 7.130 7.130 7.130 7.130 
 

Kort præsentation  

Center for Handicap og Psykiatri er det udførende led for Frederikshavn Kommunes opgaver på 

voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri samt misbrugsbehandling og socialt udsatte. Centret er 

inddelt i to afdelinger. 
 

Handicapafdelingen har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere med 

erhvervet hjerneskade. På handicapområdet er der følgende tilbud: 
 

Bofællesskaberne; botilbud til voksne udviklingshæmmede 
 

SenhjerneskadeCenter Nord; et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet 

hjerneskade. 

 

Specialtilbuddet; består af Koktvedparken, et døgntilbud og Koktvedstien, som er et fleksibelt døgntilbud til 

borgere med særligt komplekse problemstillinger. 
 

Dagtilbud og Hjemmevejledning; Dagtilbuddet er aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet 

beskæftigelse til voksne udviklingshæmmede. Hjemmevejledningen er socialpædagogisk støtte til voksne, 

og yder fortrinsvis støtte i borgerens hjem. Hjemmevejledningen dækker hele kommunen. 
 

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt udsatte. Der 

er følgende tilbud: 

 

Mariested; et socialpsykiatrisk døgntilbud. 
 

De Socialpsykiatriske Støttecentre; et aktivitets- og samværstilbud til socialpsykiatriens målgruppe.  
 

Misbrugsbehandling og Socialt udsatte; varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling.  
 

De enkelte tilbud er nærmere beskrevet på de efterfølge sider 
 

Budgetforudsætninger 

Center for Handicap og Psykiatris samlede nettobevilling for 2019 udgør 7,1 mio.kr. Dertil kommer 12-dels 

afregninger samt takstbaserede midler til de fleste tilbud. I alt tilføres området årligt ca. 184,0 mio. kr. fra 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed.  
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Kort præsentation 

Det administrative team ligger her, sammen med pulje til centrale fællesudgifter vedrørende Center for 

Handicap og Psykiatri.  

 

Budgetforudsætninger 

Den samlede budgetramme i 2019 udgør 3,1 mio. kr. som fordeler sig således: 

 

 Centerchefens virke   0,7 mio. kr. 

 Administrativt team   2,4 mio. kr. 
 

Aktivitet og serviceniveau  

Det administrative team understøtter alle tilbud vedr. driftsøkonomi, vagtplanlægning og øvrig administration. 

 

 

 

 

100



Kort præsentation 

Bofællesskaberne er opdelt i fire organisatoriske enheder: Nord, Vest, Øst og Syd. Enhederne er  

beliggende i Skagen, på to adresser i Sæby og på tre adresser i Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 

113 bofællesskabspladser og 2 enkeltmandstilbud. 

 

Budgetforudsætninger 

Bofællesskaberne er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.  

Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På 

nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 50,9 mio kr. til Bofællesskaberne i 2019 

 

Aktivitet og serviceniveau 

Bofællesskaberne arbejder med at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

hos borgeren, at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve sit liv mest muligt på egne præmisser, at 

sikre helhedsorienterede løsninger for borgerne i samarbejde med dagtilbud og eksterne 

samarbejdspartnere. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og 

selvstændigt liv. 

 

Der forventes fuld belægning i 2019 

 

Målgruppen i Bofællesskaberne har tidligere været kendetegnet ved, i høj grad, at være bedre fungerende 

udviklingshæmmede, som på flere områder har kunnet klare sig selv med relativt begrænset støtte. 

Udviklingen viser, at målgruppen i Bofællesskaberne er under forandring, hvilket blandt andet skyldes, at 

borgerne lever længere. Ligeledes kommer der nye borgere til, som har andre og, i mange tilfælde, større 

behov for hjælp. 
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Kort præsentation 

SenhjerneskadeCenter Nord er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet 

hjerneskade. Tilbuddet består af 22 permanente boliger og 2 midlertidige boliger samt et integreret dagtilbud 

til borgerne på centret. 

 

Tilbuddet er en del af rammeaftalen på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner. 

Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jævnfør Servicelovens §85.  

 

Budgetforudsætninger  

SenhjerneskadeCenter Nord er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.  

Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende 

tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 35,1 mio. kr. til SenhjerneskadeCentret i 2019. 

 

Aktivitet og serviceniveau 

SenhjerneskadeCenter Nord arbejder med at matche den enkelte borgers individuelle behov for pædagogisk 

støtte og træning, at sikre den enkeltes behov for pleje og omsorg samt at fremme den enkelte borgers 

mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. 

 

SenhjerneskadeCenter Nord er i gang med en større ændring for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk 

attraktivt tilbud at visitere borgere til. Reduktionen kræver en tilpasning i form af en ny organisering af 

opgaver, mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange og en ændring af serviceniveauet på nogle områder. 

 

 

 

 

.
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Kort præsentation  

Specialtilbuddet består af Koktvedparken og Koktvedstien. 

 

Koktvedparken er et botilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Koktvedparken har 32 pladser bestående af et døgntilbud til 29 borgere, 2 enkeltmandstilbud og en 

aflastningslejlighed. Derudover er der et aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), som en del af tilbuddet. 

Koktvedparken er en del af rammeaftalen på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner. 

 

Koktvedstien er et døgntilbud til 15 borgere med særligt komplekse problemstillinger. Borgerne på 

Koktvedstien har behov for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats. 

Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jfr. Servicelovens §85. Der er fælles 

ledelse for Koktvedparken og Koktvedstien. 

 

Budgetforudsætninger 

Specialtilbuddet er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.  

Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På 

nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 50,1 mio. kr. til Specialtilbuddet i 2019. 

 

Vedr. Koktvedparken er det politisk besluttet, at afregningstaksterne fastfryses på 2018 niveau som en del af 

budgettilpasningerne tilbage fra budgetlægningen 2018. 

 

Aktivitet og serviceniveau 

Arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpenhed fortsætter som det dominerende fokusområde i det 

kommende år. Specialtilbuddet har ligeledes fokus på at arbejde med fremtidssikring af botilbuddet. Dette 

skal sikre, at Specialtilbuddet, også fremadrettet, kan matche ændrede behov blandt borgerne. 

 

Specialtilbuddet er i gang med en tilpasning af indsatsen for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk attraktivt 

tilbud at visitere borgere til. Tilpasningen kræver blandt andet en ny organisering af nogle opgaver og mere 

effektivt tilrettelagte arbejdsgange.  

 

Der forventes fuld belægning i 2019.  

.
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Kort præsentation  

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Loftet (Knivholt) og Gimle i Frederikshavn samt Aktiviteten og 

Røret i Sæby. 

 

Dagtilbuddet tilbyder en række forskellige aktiviteter til borgere i målgruppen. Der er samværs- og 

aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, klubvirksomhed, produktions- og værkstedstilbud samt 

kompetencegivende aktiviteter. 

 

Hjemmevejledningen yder socialpædagogisk støtte i eget hjem og dækker hele kommunen. Støtten kan 

både være individuel og i grupper. 

 

Budgetforudsætninger  

Området tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere af Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed inden for Servicelovens §85. 

 

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres 

området med 1/12 pr. måned. For 2019 forventes afregningen at være ca. 16,3 mio. kr.  

 

Aktivitet og serviceniveau 

  Antal 
personer 
visiteret 
31.12.2017 

Antal 
visiterede 
timer/uge 
31.12.2017 

Dagtilbud     

§103 - beskyttet beskæftigelse         17   

§104 - aktivitets- og samværstilbud       117   

Hjemmevejledning     

§85 - bostøtte       144       344 

  

Der arbejdes på at sikre stor variation i dagtilbuddene, da brugergruppen er meget differentieret. 

Tilbudsviften skal samtidig give mulighed for at borgere kan udvikle sig inden for rammerne af Dagtilbuddet. 

 

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der er 

fokus på arbejdet med visionen om selvhjulpenhed. Der er fokus på at udvikle dagtilbuddene, så de matcher 

borgernes behov.
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Kort præsentation  

Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby, med i alt 42 pladser og 2 midlertidige 

pladser. 

 

Tilbuddet er en del af rammeaftalen på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner. 

Tilbuddet er etableret under Almenboligloven §105. Der gives støtte efter Serviceloven §85. 

 

Budgetforudsætninger  

Mariested er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.  

Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På 

nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 24,0 mio. kr. til Mariested i 2019. 

 

Det er politisk besluttet, at afregningstaksterne for Mariested fastfryses på 2018 niveau som en del af 

budgettilpasningerne tilbage fra budgetlægningen 2018 

 

Aktivitet og serviceniveau 

Der forventes fuld belægning i 2019. 

 

Socialpsykiatrien skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der skal fungere med 

sammenhæng og fleksibilitet. 

 

Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra de enkelte beboeres behov og forudsætninger og 

med mest mulig brugerinddragelse. Der udfærdiges handleplan mindst en gang årligt, hvor beboernes 

indsatsområder drøftes og planlægges i samarbejde med beboeren og dennes sagsbehandler og 

kontaktperson.  

 

Målet er at begrænse de sociale følgevirkninger af en sindslidelse, samt at bryde de sindslidendes isolation, 

og øge borgernes livskvalitet (styrke og vedligeholde borgerens ressourcer via daglig træning).  

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der 

arbejdes fortsat med visionen om selvhjulpenhed og med visionens betydning for den enkelte borger. 

Arbejdet handler blandt andet om at få beboerne til igen at tage ansvar for eget liv. 

 

Der er fokus på tværgående samarbejdspartnere. Der samarbejdes på Maristed blandt andet med 

Lilleskolen, beboernes sagsbehandler og idrætsforeninger.
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Kort præsentation  

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre, beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Alle 

støttecentre har et aktivitets- og samværstilbud (støttecentrene) og en bostøtte- og kontaktpersonsordning. 

 

Aktivitets- og samværstilbuddene på støttecentrene er dagtilbud, hvor formålet er at hjælpe borgerne med at 

fastholde eller udvikle deres evner i forhold til de ønsker de har til deres liv. 

 

Kontaktpersonerne yder personlig støtte og kontakt til borgere der bor i eget hjem. Kontaktpersonen kan yde 

støtte på mange forskellige måder og eksempelvis hjælpe og vejlede i forhold til personlige og sociale 

spørgsmål. Hovedopgaven er at tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling og 

vedligeholdelse af færdigheder. 

 

Lovgrundlaget for udførelsen af arbejdet inden for dette område findes i Servicelovens §§ 85, 99 og 104. 

 

Budgetforudsætninger  

Området er takststyret og tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere af Center for 

Social- og Sundhedsmyndighed inden for Servicelovens §85. 

 

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§ 99 og 104 er der tale om en fast takst, som tilføres 

området med 1/12 pr. måned. For 2019 forventes afregningen at være ca. 8,3 mio. kr.  

 

Aktivitet og serviceniveau  

Støttecenter beliggende i: Antal 
personer 
visiteret 
31.12.2017 

Antal 
visiterede 
timer/uge 
31.12.2017 

Frederikshavn     

§104 - aktivitets- og samværstilbud           76   

§99 - støttekontakt (ej visiteret)           40   

§85 - bostøtte         191         437 

Skagen     

§104 - aktivitets- og samværstilbud           42   

§99 - støttekontakt (ej visiteret)           10   

§85 - bostøtte           51         138 

Sæby     

§104 - aktivitets- og samværstilbud           39   

§99 - støttekontakt (ej visiteret)           10   

§85 - bostøtte           51           90 

 

De Socialpsykiatriske Støttecentre skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der 

skal fungere med sammenhæng og fleksibilitet. 

 

Indsatsen skal tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og med mest 

mulig brugerinddragelse. En del af støtten kan gives i grupper. Tilbuddene skal gives så tæt på borgerens 

nærmiljø som muligt. 

 

Det er væsentligt, at borgeren gøres i stand til at genfinde eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, 

blive i egen bolig samt bibeholde og udvikle sociale netværk. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers 

mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
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Kort præsentation  

Lilleskolen for voksne er placeret i Støttecentret Bakkely i Frederikshavn. Lilleskolen tilbyder 

voksenundervisning i grupper med max. 7 kursister pr. hold. Der tilbydes blandt andet undervisning i fagene 

engelsk, IT, kreativt hold, madhold og samfundsfag. 

 

Budgetforudsætninger  

Budgetrammen i 2019 udgør 0,3 mio. kr. Beløbet overføres en gang årligt, i starten af året. 

 

Aktivitet og serviceniveau 

Lilleskolen har årligt 50-70 kursister, som undervises op til 10 timer ugentlig. 

 

Undervisningen afvikles på Mariested, Fontænehuset og Frederikshavn Støttecenter. 
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Kort præsentation 

Misbrug og Socialt udsatte varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i Frederikshavn 

Kommune. Afdelingen er fysisk placeret på Søster Annas Vej i Frederikshavn og varetager medicinsk 

behandling af borgere med et misbrug (substitution). 

 

Pr. 1/6 2018 har Frederikshavn Kommune endvidere hjemtaget opgaverne omkring ambulant alkohol- og 

stofmisbrugsbehandling og etableret Behandlingscenter Frederikshavn. Opgaverne har hidtil været varetaget 

i samarbejde med blandt andet Hjørring Kommune. 

 

Budgetforudsætninger  

Budgetrammen i 2019 udgør 3,8 mio. kr. 

 

Aktivitet og serviceniveau  

Substitutionsbehandling skal ses som skadesreduktion. Tiltaget skal stabilisere borgernes daglige tilværelse 

og hjælpe vedkommende til personlig udvikling. Samtidig er formålet at bringe misbruget af illegale stoffer til 

ophør og at reducere den kriminalitet, der kan være forbundet med et misbrug af stoffer. 

 

Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling. 

 

Formålet med den ambulante behandling i Behandlingscenter Frederikshavn er, at borgeren kommer ud af sit 

misbrug. Målsætningen er at give den enkelte borger den hjælp, der skal til at skabe udvikling og en positiv 

forandring. 

 

 

.

108



 

Netto (i 1.000 kr.) 
Budgetforslag 

2019 

Overslag  

2020 

Overslag  

2021 

Overslag  

2022 

Centerchefen  6.194 11.446 15.741 20.894 

Visitationsenheden 475.856 475.856 475.856 475.856 

Socialenheden 313.702 313.052 310.893 310.893 

Kontrakt og tilsynsenheden 2.935 2.935 2.935 2.935 

Hjælpemiddelenheden 51.255 51.242 51.242 51.242 

Center for Social- og 

sundhedsmyndighed i alt 
849.942 854.531 856.667 861.820 

 

Kort præsentation: 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed består af fire enheder: Visitationsenheden, Socialenheden, 

Kontrakt- og Tilsynsenheden samt Hjælpemiddelenheden. 

 

Centret varetager følgende myndighedsopgaver inden for Socialudvalgets område: 

Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) incl. klippekort - SEL § 83 og § 

83a 

Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83 

Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 192a  

Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84  

Aflastningsophold - SEL § 84b  

Aktivitetscentre m.m. 

Socialpædagogisk støtte (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL § 85 

Kommunikationsinstitutter – lov om specialundervisning for voksne § 1 stk.1 

Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL § 83 

Individuel befordring til træning – SEL § 117 

Køb og salg andre kommuner – omsorgsydelser 

Kontante tilskud - SEL § 95  

Hjælperordning - SEL § 96  

Plejeorlov SEL § 118 

Pasning af døende mv. SEL §§119-122 

Køb og salg af pladser – botilbud på handicap og psykiatriområdet samt eksterne aktivitets- og 

samværstilbud 

Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103 

Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104 

Midlertidigt botilbud – SEL § 107 

Længerevarende botilbud – SEL § 108 samt ABL § 105, stk. 2 

Opsøgende støtte- og kontaktperson på udsatte området – SEL § 99 

Stofmisbrugsbehandling – SEL § 101 samt SUL § 141 (alkoholbehandling) 

Forsorgshjem – SEL § 110)  

Ledsagerordning SEL §§ 97 og 98 

Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100 

Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg 

Hjælpemidler SEL §§ 112-116 

§ 112 - personlige kropsbårne- og genbrugshjælpemidler 

§ 113 – forbrugsgoder + §113b udlån af midlertidige hjælpemidler 

§113b – udlån af midlertidige hjælpemidler 

§ 114 – støtte til køb af bil, særlig indretning og reparationer 

§ 116 – boligindretning 

 

 

Udover ovenstående myndighedsopgaver, der indebærer kompetence til at træffe afgørelser, ligger 

budgettet for en række af driftsudgifterne på ældre-, handicap og psykiatriområdet tillige ved centret. 
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Kort præsentation: (fortsat) 

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds overordnede mål er først og fremmest at gøre borgerne i stand 

til at mestre eget liv og blive mest muligt selvhjulpne. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at 

vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Herudover at centret fungerer som garant 

for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. 

Indsatsen er en mere fokuseret rehabilitering og øget produktivitet i forhold til opgaveløsningen i borgernes 

hjem og i den øvrige drift. 

 

Aktivitet og serviceniveau: 

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.  

 

Budgetforudsætninger: 

I forbindelse med budgetlægning for 2019 er der for Socialudvalgets ansvarsområde indregnet en 

budgettilpasning på -12,1 mio. kr. På budgetlægningstidspunkter har Socialudvalget, med udgangspunkt i 

aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, vedtaget, at -10,6 mio. kr. omfatter Center for Social- og 

Sundhedsmyndigheds ansvarsområde, og at budgettilpasningen foretages på følgende områder: 

 

Demografimidler  -2,1 mio. kr. 

Hjælpemidler    -1,0 mio. kr. 

Plejeboliger    -3,0 mio. kr. 

Visitationsbudget –generelt  -4,5 mio. kr. 

 

 

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2019 udgør herefter 849,9 mio. kr. 

netto og fordeler sig således: 

 

Myndighedschefens område      6,2 mio. kr. 

Visitationsenheden  475,8 mio. kr. 

Socialenheden  313,7 mio. kr. 

Kontrakt og tilsynsenheden      2,9 mio. kr. 

Hjælpemiddelenheden    51,3 mio. kr. 

 

 

Socialenheden: 

I forbindelse med budgetlægning for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indregnet en 

budgettilpasning på  -10,0 mio. kr., som, Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede 

socialområde. På den baggrund blev der i 2. halvår af 2017 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Center for 

Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri. Arbejdsgruppens opgave var at 

beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det 

specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og uvisiterede indsatser mv. med det sigte at 

kunne effektuere budgettilpasningen. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der er indført 

differentierende afregningstakster for samtlige af kommunens botilbud vedr. handicap og psykiatri under 

hensyntagen til den indlagte budgettilpasning. Derudover er der foretaget diverse budgetkorrektioner mellem 

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed med virkning fra 1. januar 

2018. 

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev budgettet vedr. køb/salg af pladser handicap og psykiatri for 2017 og 

overslagsårene reduceret med -6,0 mio. kr. og ifb. med budgetvedtagelsen for 2018 en yderligere 

budgettilpasning på -10,0 mio. kr., som nævnt ovenfor, vedr. egne pladser. 
På trods af, at området for 2019 er tildelt +2,2 mio. kr., vil de tidligere indlagte budgettilpasninger blive en 

stor og udfordrende opgave, der kræver en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede 

ved budgetopfølgningen pr. 30.04.18 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede 

område for køb/salg inkl. egne pladser ses tegn på, at budgettet i 2018 allerede er udfordret. 
 

  

110



 

Visitationsenheden 

Ligeledes vil den indlagte budgettilpasning for 2019 vedr. visitationsbudget (generelt) på -4,5 mio. kr. kræve 

en meget tæt opfølgning, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.18 og ved de efterfølgende 

månedlige opfølgninger ses stigende udgifter ifh. til de afsatte budgetbeløb i 2018 for områderne omfattet af 

visiterede timer herunder fritvalgsområdet. 

 

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet herunder 

ressourcefordelingen for de enkelte omkostningssteder. 
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Kort præsentation: 

Området vedrører korrigeret demografiregulering for alle centrets indsatsområder samt afsatte midler til 

udgifter og indtægter herunder Myndighedschefens dispositionspulje, der ikke kan henføres til de øvrige 

omkostningssteder under Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde.  

 

Budgetforudsætninger: 

Den samlede ramme for myndighedschefens område udgør 6,2 mio. kr.  

På baggrund af udvalgets budgetoplæg henstår der ikke disponerede demografimidler på 2,0 mio. kr., som 

forventes fordelt primo 2019 på baggrund af udviklingen i aktivitetsniveauet i regnskab 2018 på Centrets 

øvrige ansvarsområder. Herudover indeholder den samlede ramme 3,8 mio. kr. der kan henføres til den 

særlige lønfremskrivning, der blev opnået ifb. med den seneste overenskomstforhandlig.  

Den tekniske fordeling af disse midler sker ultimo 2018, og forventes at blive tilført de takstområder der er 

omfattet af den særlige lønfremskrivning og hvor det er nødvendigt for at fastholde det politisk vedtagne 

serviceniveau 
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Kort præsentation: 

Det er visitationsenhedens mål, at alle indsatser skal støtte borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne ud fra, 

at det giver livskvalitet at mestre sit eget liv. 
 

Visitationsenhedens ansvarsområder omfatter. 

 

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen: 

Kommunen skal i henhold til Serviceloven tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp, socialpædagogisk hjælp 

samt omsorg eller støtte og optræning til udvikling af færdigheder til borgere, som på grund af midlertidig 

eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre 

nævnte opgaver.  
 

Områdets udgifter omfatter afregning til leverandørerne på baggrund af timetakster og visiterede ydelser. 
 

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven: 

For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg jfr. Servicelovens § 83. Pr. 02.05.17 er der 

ud over den kommunale leverandør af personlig og/eller praktisk hjælp 1 privat leverandør i Frederikshavn 

kommune. 

Herudover visiteres der klippekort til målgruppen, som er defineret i Finansloven for 2015 som værende de 

svageste ældre, der modtager hjælp efter Serviceloven § 83. Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet 

kriterier for, at en borger i Frederikshavn Kommune kan tildeles et klippekort med 0,5 time pr. uge. 

 

Ydelser ikke omfattet af frit leverandørvalg § 83 og § 85, Serviceloven: 

Ydelser til borgere visiteret til henholdsvis ”Tryghedsboliger” og borgere med fysisk handicap (ydelserne til 

borgerne visiteres efter henholdsvis Servicelovens §§83 og/eller 85). 
 

Visitation til rehabilitering ”Længst muligt i eget liv” § 83a Serviceloven, omfattet af frit leverandørvalg: 

Længst muligt i eget liv er et rehabiliteringstilbud, der tilbydes til de borgere, der vil kunne drage nytte af 

rehabilitering og dermed opnå øget livskvalitet og selvhjulpenhed. 
 

Plejeboliger: 

Plejeboliger, herunder aflastnings/genoptræningsboliger, afregnes med en basistakst. Ud over basistaksten 

er der en række særafregninger vedrørende enkelte borgere fx skærmede demenspladser og de tilhørende 

madordninger. For borgere i plejeboliger og lign. boenheder er der ifølge loven ikke frit leverandørvalg. 

 

Køb/salg af pladser i plejeboliger samt personlig pleje og praktisk hjælp: 

En række borgere fra Frederikshavn kommune, som er berettiget til en ældrebolig/plejebolig, har ophold i 

andre kommuner, idet den enkelte borger iht. til lovgivningen kan vælge at flytte til en anden kommune, bl.a. 

af hensyn til familiens bopæl. Ligeledes er der borgere fra andre kommuner, der har ophold i Frederikshavn 

kommunes ældreboliger/plejeboliger. Fraflytningskommunen vil i disse tilfælde afgive refusionstilsagn til 

tilflytningskommunen ensbetydende med, at tilflytningskommunen får refunderet udgifterne til personlig pleje 

og praktisk hjælp af fraflytningskommunen. 

 

Madservice: 

Kommunen skal i henhold til § 83 i Serviceloven tilbyde madservice til borgere, som på grund af midlertidig 

eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. I 

henhold til lovgivningen er området omfattet af frit leverandørvalg. 

Ultimo juni 2018 er der ud over den kommunale leverandør af madservice 2 godkendte private leverandører 

af madservice. 
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Kort præsentation: (fortsat) 

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger: 

I forbindelse med at boligerne (bofællesskaber, ældreboliger plejecentre m.m.) administreres af 

boligforeningerne, opkræves kommunen husleje for tomgang. Denne udgift registreres her sammen med 

husleje for aflastningsboliger og ydelsesstøtte. 
 

12delsafregning og diverse driftsudgifter: 

Området omfatter 12delsafregninger mellem myndighed og udfører for følgende ydelser: 

 - Daghjem og aktivitetscentre 

 - Stab og øvrig drift 
 

Herudover afholdes der udgifter vedr. nødkald, udbringning vedr. indkøb m.m. 
 

Områdernes aktiviteter og drift henhører under Center for Sundhed og Pleje og beskrives der. 

 

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn): 

Området omfatter betaling af rammeaftalerne vedr. bla. Specialskolen for Voksne, Taleinstituttet og 

Hjerneskadecenter Nordjylland, Institut for syn og hørelse og Lilleskolen for borgere med erhvervet 

hjerneskade og borgere med funktionsnedsættelse i forhold til stemme, syn og hørelse. 
 

Visitation til individuel befordring: 

Kommunen kan i henhold til § 117 i Serviceloven yde tilskud til borgere, som på grund af varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne har behov for individuel befordring. 

Ansvaret for tildeling af aktivitetscenterkørsel er underlagt aktivitetscentrene under Center for Sundhed og 

Pleje, og budgetansvaret for det samlede område ligger på Kørselskontoret som organisatorisk er placeret i 

Center for Bibliotek - og Borgerservice. 
 

Refusionsordninger (Statsrefusion og refusion fra regionen): 

Statsrefusion: 

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som afholdes 

af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af 

udgiften fra 1.030.000 kr. til 1.929.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.930.000 mio. kr., refunderes med 

50 pct. (2018 takst). 

Refusion fra regionen: 

For enkelte regionsydelser er der indgået samarbejdsaftaler, således at kommunen levere ydelserne og 

efterfølgende hjemtager hel eller delvis refusion fra regionen. 
 

Aktivitet og serviceniveau: 

 

Antal visiterede borgere/ydelser til henholdsvis SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen): 

        I alt    

Ultimo 2016    2.789 borgere  10.145 timer/uge 

Ultimo 2017   2.831 borgere  10.242 timer/uge 

 

Ultimo juni 2018 (uge 24)  2.892 borgere  10.528 timer/uge 

        

Heraf omfattet af frit valg § 83 og 83a  2.781 borgere    9.042 timer/uge 

Kommunale leverandører  1.954 borgere    6.764 timer/uge 

Private leverandører     827 borgere    2.278 timer/uge 

 

Den efterfølgende graf viser det samlede aktivitetsniveauet vedr. SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen) i de 

enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2016, 2017 og 2018. Det skal dog bemærkes, at der i løbet af 2. 

halvår for 2017 er foretaget revisitering af borgere, som har medført, at flere borgere, der tidligere var 

visiteret til §85 – (socialpædagogisk støtte) ydelser i Socialenheden, er overgået til §83 ydelser (personlig 

pleje og praktisk hjælp) i Visitationsenheden. Samme praksis vil også være gældende fremover. 
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Aktivitet og serviceniveau: (fortsat) 

 

 
 

Øvrige områder: 

 

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp: 

Køb af pladser 

Ultimo 2016  18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner. 

Ultimo 2017  21 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner. 

Ultimo juni 2018 20 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner. 

 

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger: 

Ultimo 2016  26 borgere fra andre kommuner. 

Ultimo 2017  35 borgere fra andre kommuner. 

Ultimo juni 2018 30 borgere fra andre kommuner. 

 

Køb af personlig pleje og hjælp: 

Ultimo 2016  35 borgere i andre kommuner. 

Ultimo 2017  35 borgere i andre kommuner. 

Ultimo juni 2018 33 borgere i andre kommuner. 

 

§ 95, § 96: 

Ultimo 2016  2 borger visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96 

Ultimo 2017  2 borger visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96 

Ultimo juni 2018 2 borger visiteret til § 95 og 10 visiterede borgere til § 96 

 

Statsrefusion (borgere under 67 år): 

Ultimo 2016  12 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96 

Ultimo 2017  10 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96 

Ultimo juni 2018 10 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96 

 

Madservice til borgere i eget hjem: 

Ultimo 2016  467 visiterede borgere – heraf havde 164 valgt en privat leverandør. 

Ultimo 2017  436 visiterede borgere – heraf havde 160 valgt en privat leverandør. 

Ultimo  juni 2018 428 visiterede borgere – heraf har 155 valgt en privat leverandør  
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Budgetforudsætninger: 

I forbindelse med budgetlægning for 2019 har Socialudvalget, med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 

2017 og primo 2018 vedtaget, at -4,5 mio. kr. (enhedens ansvarsområder generelt) og -3,0 mio. kr. 

(afregning til plejeboligerne specifikt) af visitationsenhedens oprindelige ramme skal medgå til udvalgets 

samlede budgettilpasning. 

 

Visitationsenhedens samlede budget for 2019 udgør herefter 475,8 mio. kr. netto og fordeler sig således:  

 

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt 

pædagogisk støtte og § 83 a rehabilitering,   178,6 mio. kr. 

§ 83 Klippekort        1,7 mio. kr. 

Plejeboliger     243,5 mio. kr. 

Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje 

og praktisk hjælp        9,0 mio. kr. 

Hjemtagelse af refusioner       -5,3 mio. kr. 

Madservice         0,5 mio. kr. 

Tomgangsleje og ydelsesstøtte       7,6 mio. kr. 

Kommunikationsinstitutter - Specialundervisning      5,8 mio. kr. 

12’delsafregning og diverse driftsudgifter     34,4 mio. kr. 

 

Den indlagte budgettilpasning vil kræve en meget tæt opfølgning, idet der allerede ved budgetopfølgningen 

pr. 30.04.18 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger ses stigende udgifter ifh. til de afsatte 

budgetbeløb i 2018 for områderne omfattet af visiterede timer herunder fritvalgsområdet. 
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Kort præsentation: 

Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende 

 

Køb og salg af dag- og botilbudspladser på handicap- og psykiatriområdet: 

Køb og salg af pladser, i og til fremmede kommuner og på private opholdssteder inden for handicap- og 

psykiatriområdet, i både dag- og døgntilbud. Herunder også hjemtagelse af statsrefusion til dyre enkeltsager.  
 

For alle kommunens egne botilbud er der nu – i lighed med eksterne og private botilbud – beregnet 

differentierede takster, som indeholder en fast del (ledelse, bygningsdrift, uddannelse og nattevagter) og en 

variabel del (de direkte personalerelaterede udgifter).  

Der er som udgangspunkt beregnet 3 forskellige takster for de forskellige botilbudstyper der er i kommunen. 

Der er et overlap mellem taksterne på de 3 forskellige ”tilbudstyper”, så der i alt er 7 takster i den 

differentierede takststruktur i forhold til borgernes funktionsniveau.  

Udfører (driftsherre) afregnes i forhold til det antal pladser, der benyttes. 
 

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud  

På dette område er der afsat midler til afregning af fast takst med udfører-områderne, for så vidt angår 

paragrafferne 99, 103 og 104 i Serviceloven, under Center for Handicap- og Psykiatri, som tildeles området 

med 1/12 pr. måned. 
 

Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem: 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til udvikling af færdigheder til 

personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer. Målgruppen for SEL § 85 er borgere med betydelig nedsat funktionsevne og dermed 

borgere inden for handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. Områdets udgifter omfatter afregning til 

leverandørerne af leverede ydelser. 
 

Servicelovens §95 og 96 samt refusion 

Kommunen er i henhold til §§ 95 og 96 i Lov om social service underlagt bestemmelsen om, at en borger 

med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan vælge at få udbetalt tilskud til hjælp, 

som vedkommende selv antager.  

Jfr. § 95 kan tilskud gives til nærtstående (går i stedet for ydelse efter § 83). 

Jfr. § 96 skal borger som minimum selv klare at være arbejdsleder (pleje, overvågning, ledsagelse). 
 

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som afholdes 

af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af 

udgiften fra 1.030.000 kr. til 1.929.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.930.000 mio. kr., refunderes med 

50 pct. (2018 takst) 
 

Socialt udsatte og misbrugsbehandling: 

Området dækker kommunens tilbud til socialt udsatte samt alkohol- og stofmisbrugere. Udgifterne dækker 

betaling for ophold på forsorgshjem/herberg, ambulant behandling, dag- og døgnbehandling og 

efterbehandling m.m. 

Misbrugsbehandling foregår på Behandlingscenter Frederikshavn (ambulant behandling) eller private 

udbydere (døgnbehandling). 

 

Merudgifter (§100): 

Hjælp til merudgifter ydes til personer mellem 18 og 65 år med betydelig nedsat funktionsevne på grund af 

sygdom eller handicap. Hjælpen ydes til dækning af nødvendige merudgifter jfr. Servicelovens § 100 ved 

den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilskuddet kan ydes, 

når borgerens skønnede merudgifter udgør et nærmere fastsat mindstebeløb årligt. 

Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter. 

Området er omfattet af budgetgarantien og dermed ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og 

overførelsesadgang. 
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Kort præsentation: (fortsat) 

Visitation til plejeorlov: 

Kommunen er i henhold til §§ 118 – 122 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsede kriterier 

forpligtet til: 

At ansætte en pårørende, der passer nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk 

funktionsevne. 

 

Helbredstillæg udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg: 

Området omfatter helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg. Folkepensionister og 

førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) kan være berettigede. 

Bevillingen af ydelserne administreres af Borgerservice. Der ydes 50 % statsrefusion af tilskuddene. 

 

Visitation til plejeorlov: 

Kommunen er i henhold til §§ 118 – 122 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsede kriterier 

forpligtet til: 

At ansætte en pårørende, der passer nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk 

funktionsevne. 

At yde plejevederlag til pårørende, der passer en nærtstående døende. 

 

Helbredstillæg udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg: 

Området omfatter helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg. Folkepensionister og 

førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) kan være berettigede. 

Bevillingen af ydelserne administreres af Borgerservice. Der ydes 50 % statsrefusion af tilskud. 

Varmetillæg udbetales sammen med pensionen efter forudgående ansøgning hos Udbetaling Danmark, som 

er myndighed på opgaven. Frederikshavn Kommunes eneste aktivitet vedr. varmetillæg er en netto betaling 

til Udbetaling Danmark for afholdte udgifter til Frederikshavn Kommunes borgere. Området er omfattet af 

budgetgarantien og dermed ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og overførelsesadgang. 
 

 

Aktivitet og serviceniveau: 

 

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri (incl. Senhjerneskadecentret og Koktvedstien): 

 

Ultimo 2016   Køb af botilbud    Salg af botilbud 

Psykiatri    49,4 helårspladser  -10,0 helårspladser 

Handicap  124,1 helårspladser  -22,3 helårspladser 

I alt  173,5 helårspladser  -32,3 helårspladser 

Herudover var der bevilget særforanstaltninger til 19 borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud. 
 

Ultimo 2016 var der desuden et nettokøb af dagtilbud/beskyttet beskæftigelse på 57,4 helårspladser 

 

 

Ultimo 2017:   Køb af botilbud    Salg af botilbud 

Psykiatri    50,1 helårspladser    -8,2 helårspladser 

Handicap  130,7 helårspladser  -23,8 helårspladser 

I alt  180,8 helårspladser  -32,0 helårspladser 

Herudover var der bevilget særforanstaltninger/tillægsydelser til 17 borgere i eksisterende tilbud eller som 

specialtilbud. 
 

Ultimo 2017 var der desuden et nettokøb af dagtilbud/beskyttet beskæftigelse på 58,6 helårspladser 
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Aktivitet og serviceniveau: (fortsat) 

Pr. 01.01.18 er der indført differentierede afregningstakster på samtlige af kommunens egne botilbud vedr. 

handicap og psykiatri, hvilket har medført, at alle tillbudene afregnes på baggrund af den faktiske belægning. 

I samme forbindelse er budgetterne flyttet fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed. 

 

Ultimo juni 2018 forventes:     Køb af botilbud  Salg af botilbud 

Psykiatri    94,4 helårspladser    -7,0 helårspladser 

Handicap  282,2 helårspladser  -24,0 helårspladser 

I alt  376,6 helårspladser  -31,0 helårspladser 
 

Ultimo juni 2018 forventes et nettokøb af dagtilbud/beskyttet beskæftigelse på 64,2 helårspladser 

 

Servicelovens § 85 – borgere i eget hjem: 

Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i CSC omsorg. 

 

Antal visiterede timer pr. uge Handicap Psykiatri og Socialt udsatte  I alt 

Ultimo 2016 (uge 50)        518      761  1.279 

Ultimo 2017 (uge 50)        356      670  1.026 

Ultimo juni 2018 (uge 25)        347      683  1.030 

 

Antal visiterede borgere   

Ultimo 2016 (uge 50)        154      287     441 

Ultimo 2017 (uge 50)        147      292     439 

Ultimo juni 2018 (uge 25)        145      293     438 

 

Herudover: 

Ultimo 2016 er der 8 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler. 

Ultimo 2017 er der 7 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler. 

Ultimo juni 2018 er der 7 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler. 

 

Den efterfølgende graf viser den ugevise aktivitet for henholdsvis regnskabsår 2016, 2017 og ultimo juni 

2018. Det skal dog bemærkes, at der i løbet af 2. halvår for 2017 er foretaget revisitering af borgere, som har 

medført, at flere borgere, der tidligere var visiteret til §85 – (socialpædagogisk støtte) ydelser i 

Socialenheden, er overgået til §83 ydelser (personlig pleje og praktisk hjælp) i Visitationsenheden. 
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Budgetforudsætninger: 

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev budgettet vedr. køb/salg handicap og psykiatri (det specialicerede 

socialområde) for 2017 og overslagsårene reduceret med -6,0 mio. kr., og forbindelse med budgetlægningen 

for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på 1% svarende til -10,0 

mio. kr., som, Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede socialområde (egne botilbud). 

Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr., indførelse af differentierende takster- 6,1 mio. kr. og fastfrysning af 

taksterne på Mariested og Koktvedparken 0,6 mio. kr. samt effektivisering ved omlægning af administrative 

opgaver 0,2 mio. kr.  

 

Med afsæt i det administrative budgetoplæg for socialudvalget 2018 blev der i 2. halvår af 2017 nedsat en 

arbejdsgruppe på tværs af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri. 

Arbejdsgruppens opgave var at beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende 

indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og 

uvisiterede indsatser mv. med det sigte at kunne effektuere budgettilpasningen. Arbejdsgruppen har afsluttet 

sit arbejde, og der er indført differentierende afregningstakster for samtlige af kommunens botilbud vedr. 

handicap og psykiatri under hensyntagen til den indlagte budgettilpasning, samt foretaget diverse 

budgetkorrektioner mellem Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

med virkning fra 1. januar 2018. 

 

I forbindelse med budgetlægning for 2019 har Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 

2017 og primo 2018 vedtaget, at 2,2 mio. kr. af Centerets samlede demografimidler skal tilgå området vedr. 

køb/salg af pladser vedr. handicap og psykiatri. 

 

Socialenhedens samlede budget for 2019 udgør herefter 313,7 mio. kr. netto og fordeler sig således:  

 

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri incl. egne pladser 238,2 mio. kr. 

12’delsafrgning til Center for Handicap og Psykiatri:  

støtte og kontaktpersonsordning §99 og aktivitets og samværstilbud   24,4 mio. kr. 

Servicelovens § 85 – borgere i eget hjem     21,7 mio. kr. 

§95, §96 og refusion        7,3 mio. kr. 

Socialt udsatte og misbrugsbehandling       8,9 mio. kr. 

§ 100 – merudgifter        0,6 mio. kr. 

Visitation til plejeorlov § 118 - § 122       3,2 mio. kr. 

Personlige tillæg        9,4 mio. kr. 
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Budgetforudsætninger: (fortsat) 

Selv om at området for 2019 er tildelt 2,2 mio. kr., vil de tidligere indlagte budgettilpasninger blive en stor og 

udfordrende opgave, der kræver en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved 

budgetopfølgningen pr. 30.04.18 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for 

køb/salg inkl. egne pladser ses tegn på, at budgettet i 2018 er udfordret. 
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Kort præsentation: 

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning: 

Kommunen skal i henhold til § 97 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsende kriterier tilbyde 

15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne har behov for dette. Modtageren af ydelsen kan opspare timer inden for en 

periode på 6 måneder. Dette kan medføre, at udgiftsniveauet varierer, ikke kun efter antal brugere men også 

efter, hvor meget disse anvender ordningen. 

 

Området omfatter ligeledes kontaktpersonordningen til døvblinde jfr. § 98 i Serviceloven. 

 

Aktivitet og serviceniveau: 

Ledsagerordningen 

Antal visiterede borgere  timeforbrug 

Ultimo 2015   134      8.938 

Ultimo 2016   137      9.137 

Ultimo 2017   140      9.766 

 

 

Budgetforudsætninger: 

Det afsatte driftsbudget for 2019 udgør 2,9 mio. kr. netto 
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Kort præsentation: 

Enheden vejleder om og bevilger eller giver tilskud til: 

 Hjælpemidler – Servicelovens §112.  

 Forbrugsgoder – herunder midlertidig udlån Servicelovens § 113 og §113b 

 Støtte til køb af bil – Servicelovens § 114 

 Boligindretning – Servicelovens § 116 
 

til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når: 

 hjælpemidlet eller tilskuddet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne heraf og lette den daglige 
tilværelse i hjemmet 

 det er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv.  
 

Endvidere ydes hørevejledning til høreapparatsbrugere.  

 

Generelt for ovenstående gælder, at formålet er, at borgeren gives mulighed for at føre en så normal og 

selvstændig tilværelse som muligt. 

 

Genbrugshjælpemidler, SEL § 112: 

F.eks. kørestole, plejesenge og rollatorer. Leveres enten som standard eller individuelt tilpasset. Der er 

indgået aftale med Falck Hjælpemidler A/S om levering, afhentning og reparation af kommunens 

genbrugshjælpemidler.  

Jf. lovgivningen skal det sikres at det bedst egnede og billigste hjælpemiddel bevilges og udlånes fra 

Frederikshavn Kommune 

 

Personlige kropsbårne hjælpemidler, SEL § 112: 

F.eks. ortopædiske hjælpemidler, stomi hjælpemidler, testmaterialer til sukkersygepatienter, arm- og 

benproteser og høre- og synshjælpemidler.  

Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel i form af et 

økonomisk tilskud. 

 

Forbrugsgoder, SEL § 113 og §113b: 

F.eks. el-køretøjer og specialindrettede stole.  

Ny paragraf i lovgivningen pr. 01.01.18, hvor kommunen kan udlåne hjælpemidler midlertidig. Indtil videre 

har det primært været mobilitetshjælpemidler. 

 

Støtte til køb af bil, SEL § 114: 

Enheden varetager sagsbehandling vedrørende støtte til køb af handicapbiler og særlig indretning. 

Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens funktionsnedsættelse, 

bilens indretning, afprøvning af handicapbil, indhentning af tilbud fra bilopbyggere mv. 

Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af den bedst egnede og billigste bil/indretning i form af et 

økonomisk tilskud. 

 

Boligindretning, SEL § 116: 

Endelig varetages råd og vejledning samt ansøgning om bevilling af mindre og større boligændringer. Det 

kan dreje sig om udligning af dørtrin, ramper, køkkenindretning, loftlifte mv. I enkelte tilfælde er der tale om 

større om- og tilbygninger eller egentligt boligskifte typisk i forbindelse med hjemmeboende handicappede 

børn eller yngre fysisk handicappede. 

Jf. lovgivningen foretage de boligændringer, som er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som 

opholdssted for borgeren. 

 

Generelt: 

I samarbejde med Indkøbskontoret er der konstant fokus på at indgå fordelagtige indkøbsaftaler. Dog er det 

begrænset, hvor meget dette kan påvirke udgifterne, da en del af området er leasingfinansieret. 

Der arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området.  
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Aktivitet og serviceniveau: 

Genbrugshjælpemidler: 

Pr. 31.12.15 var der i alt 11.920 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet 

Pr. 31.12.16 var der i alt 11.760 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet 

Pr. 31.12.17 var der i alt 9.517 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet. 
 

Handicap biler: Bevillingsstøtte til bil Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse  

Regnskabsår 2015         21 bevillinger  37 bevillinger 

Regnskabsår 2016         24 bevillinger  54 bevillinger 

Regnskabsår 2017         25 bevillinger  27 bevillinger 
 

Boligindretning § 116, stk. 1 (dog undtaget mindre boligændringer u/50.000 kr. som f.eks. dørtrin): 

Idet der er valgt en anden opgørelsesmetode for 2015, fremgår aktivitetstallene for de foregående år ikke. 

Boligsager, som er afsluttet i 2015. 

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.):   2 

Store boligsager (fra 250.000 kr.):    4 

Boligskifte:      0 
 

Boligsager, som er afsluttet i 2016. 

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.):  5 

Store boligsager (fra 250.000 kr.):   1 

Boligskifte:     1 
 

Boligsager, som er afsluttet i 2017. 

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.):  6 

Store boligsager (fra 250.000 kr.):   1 

Boligskifte:     0 
 

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpemidler i 2019: 

Der indgåes årligt leasingaftaler vedr. genbrugshjælpemidler. Leasingaftalerne indgåes i samarbejde med 

Indkøbskontoret. 
 

Budgetforudsætninger: 

I forbindelse med Socialudvalgets effektuering af budgettilpasningen for 2019 er den oprindelige ramme 

vedrørende Hjælpemiddelenheden for 2019 og overslagsårene reduceret med 1,0 mio. kr. Budgettet for 

2019 udgør herefter 51,3 mio. kr. netto og fordeler sig således: 
 

Specialrådgivning     9,8 mio. kr. 

Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpemidler  12,4 mio. kr. 

Hjælpemidler incl depotudgifter  27,3 mio. kr. 

Kommunikationsinstitutter     1,8 mio. kr. 
 

Budgettet vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budgettet 

vedr. hjælpemidlerne registreres på driften (hovedkonto 5, kommunikationsinstitutter hovedkonto 03). 

Generelt og grundet budgettilpasningen for 2019 skal der fortsat arbejdes målrettet mod at effektivisere og 

optimere ressourceanvendelsen på området. Der har været og skal være fokus på at målrette indsatsen i 

forhold til bedre brug af hjælpemidler. Der skal derfor arbejdes videre med opsætning af loftslifte med 

tilhørende toilet/badestol og vaske/tørre-toiletter, hvor borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpne. 

Vurderingerne fortages ud fra kvalitetsløft for borgerne samt arbejdsglæde, og i tæt samarbejde med 

indkøbskontoret er der fokus på indkøbsaftaler og optimal udnyttelse af disse (økonomi).   
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Budgetforudsætninger: (forsat) 

Pr. 01.01.2018 trådte flere ændringer i Serviceloven i kraft, som har betydning for økonomien på 

hjælpemiddelområdet. Væsentligst skal nævnes, at det vil være muligt at yde midlertidig støtte til 

hjælpemidler og forbrugsgoder, hvor borger i en tidsbegrænset periode vil have en funktionsnedsættelse. 

Hvorvidt dette kan have økonomiske konsekvenser for hjælpemiddelområdet er endnu ikke afdækket. 

 

.
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            

Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Centerchefens område 29.118  28.890 28.890 28.890 

Andre områder 12.383  12.383 12.383 12.383 

I alt 41.501 41.273 41.273 41.273 

 
Kort præsentation 

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje og praktisk hjælp for 

Kommunens borgere, drift af de 13 plejeboligenheder og ældreboliger, aktivitets-, demens- og 

hverdagsrehabiliteringsområdet, samt Madservice. Herudover kommer administration af 

sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker), 

arbejdsmiljøarbejde og administration og samarbejdsaftale med den selvejende institution Caspershus. 

 

Frivillige 

Center for Sundhed og Pleje arbejder hele tiden på at udvikle samarbejdet med de frivillige, både de der er 

frivillige i Kommunen og de der er organiseret i en frivillig forening. Bl.a. afholdes der et par gange om året 

møder med de frivillige, hvor der arbejdes med forskellige temaer. 

 

Aktivitet og serviceniveau: 

Hjemmeplejen  

Hjemmeplejen (frit-valg område) består af 8 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige 

lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteam, som varetager plejen af særligt 

komplekse borgere. 

Hjemmeplejen yder personlig pleje og praktisk hjælp der er visiteret efter Servicelovens § 83, § 83a og § 85. 

 

Plejeboliger 

Der er 561 plejeboliger i Sundhed og Pleje, fordelt på 501 kommunale plejeboliger og 60 plejeboliger på 

Caspershus. Der er i alt 14 plejeboligenheder inkl. Caspershus. 

 

Plejeboligerne er opdelt i følgende typer, der udløser differentierede takster: 

Alm. plejeboliger 120 

LeveBo boliger 393, heraf er 126 særlige demenspladser  

Aflastningspladser 48 

 

Aktivitet og Daghjem: 

Aktivitetsområdet er organiseret i 3 enheder; Aktivitet Nord, Øst og Vest som varetager opgaven med 

udvikling og drift af Kommunens 8 aktivitetscentre målrettet ældre og pensionister. Der er tale om åbne 

aktivitetstilbud med stor inddragelse af frivillige. Aktivitetscentrene har tilhørende caféer hvor der dagligt er 

ca. 350 spisende borgere. Tre af aktivitetscentre har eget produktionskøkken som herudover producer og 

sælger mad i forbindelse med diverse arrangementer på centrene. 

I 2016 blev Ingeboghus etableret som kommunes nye Aktivitet- og Træningscenter for borgere med demens 

i Frederikshavn. Ingeborghus har såvel visiterede som åbne pladser med stor efterspørgsel.  

Ud over Ingeborghus er der små dagtilbud i Sæby, Skagen og Strandby hver med plads til 7 borgere dagligt.  

Borgernes behov er forskellige og varierer fra 1 – 5 dage ugentligt. 

 

Madservice: 

Der produceres ugentligt ca. 1100 hovedretter og ca. 320 biretter til borgere i Madservice. 

Derudover produceres der ugentligt, 20 portioner biret og 80 lune retter til aktivitetscentret på Ankermedet. 
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Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)  

 

Centerchefens område: 

Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter.  

Bl.a. er der udgifter til administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og 

sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.) og jobrotationsprojekter, arbejdsmiljøarbejde og administration. 

 

Derudover er følgende udgifter bl.a. placeret på området: 

- Drift og vedligehold af hjemmeplejebiler inkl. brændstof 

- Møder, rejser og repræsentation 

- Fællestillidsrepræsentanter  

- Team hverdagsrehabilitering 

- Puljemidler (Servicelovens §18 og § 79, administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse) 

- Ældreboliger 

- Fast tilknyttet læge på plejecentre. 

- Klippekortordningen 

 

Budgetforudsætninger 

Budgetrammen i 2018 udgør 41,5 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 29,1 mio. kr.,  

klippekortordningen 4,1 mio. kr. samt øvrige områder med 8,3 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, 

Plejeboliger, Caspershus, aktivitetsområdet, Team Demens, LMIEL, Optur og Madservice.  

Udover budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 360 mio. kr., som tildeles p.b.a. taksterne på 

plejeboligerne, visiterede ydelser i Hjemmeplejen samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Tilskud til sociale formål 92 92 92 92 

Budgettilpasninger -6.300  -16.994 -27.769 -38.505 

Lov og Cirkulæreprogram 1.549 1.318 1.318 1.318 

Centrale konti 1.617 1.618 1.617 1.617 

I alt -3.042 -13.966 -24.742 -35.478 

 

Kort præsentation 
Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre, men 

fordeles løbende i forhold til adminstrative samt politiske beslutninger. 

Budgetforudsætninger 

Direktørens nettobevilling udgør pt.-3,0 mio. kr. der fordeler sig således: 
 
1 Afsat til tilskud til sociale formål       0,1 mio. kr. 
2 Direktørens dispositionskonto       1,0 mio. kr. 
3 Fontænehuset         0,6 mio. kr. 
4 Lov/cirkulære program        1,6 mio. kr. 
5 Budgettilpasninger       -6,3 mio. kr. 
 
 
Ad. 4: 
I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har 
indvirkning på de eksisterende budgetter, der reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager 
fra Staten, midlerne overføres løbende til de berørte områder. 
 
Ad. 5: 
Som en fortsættelse af budgetvedtagelsen for 2019, finansieres 6,3 mio. kr. ved anvendelse af 6,3 mio. kr. af 
de tilførte midler fra statstilskuddet til værdig ældrepleje, og derved undgås at der skal foretages 
serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med intentionerne i værdighedspolitikken. 
 
 
I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 tilføres Frederikshavn Kommune ca. 6,9 mio. kr. årligt fra 2018 og 
overslagsårene til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på Plejecentre. Midlerne er endnu ikke disponeret, 
idet de konkrete initiativer først politisk godkendes ultimo 2018. 
Da ovennævnte midler tilføres årligt, er beløbet endnu ikke teknisk tilgået budget 2019, idet midlerne 
udbetales i kvartalsvise rater fra Ministeriet. 
 
.
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Anlæg 

På Socialudvalgets anlægsramme er der afsat 0,3 mio. kr. til følgende projekter: 

 

Anlægsprojekter 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2018 2019 2020 2021 

Loftslifte 342 342 342 342 

I alt 342 342 342 342 
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Egenbetaling Handicap og Psykiatri 2019 

      

Psykiatri  

Pr. 
måned 
2018 

Pr. 
måned 
2019 

      

Rengøring:     

Rengøringsartikler pr. måned kr. 21,00 25,00 

      

Vask:     

Vaskeripakke, pr. måned kr. 482,00 501,00 

    

Hygiejne:     

Hygiejnepakke 1, pr. måned kr. 12,00 15,00 

Hygiejnepakke 2, pr. måned - 73,00 73,00 

      

Kost, beboer hjælper til     

Fuld kost pr. måned kr. 2.119,00 2.029,00 

Fuld kost pr. dag - 70,00 67,00 

      

      

Handicap  

Pr. 
måned 
2018 

Pr. 
måned 
2019 

      

Vask og rengøring alle:     

Rengøring pr. måned kr. 137,00 152,00 

Vask pr. måned kr. 29,00 24,00 

      

Kost, beboer hjælper til Specialtilbuddet     

Fuld kost pr. måned kr. 2.759,00 2.410,00 

Fuld kost pr. dag - 91,00 79,00 

      

Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Nord     

Fuld kost pr. måned kr. 2.408,00 2.160,00 

Fuld kost pr. dag - 79,00 71,00 

    

Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Syd    

Fuld kost pr. måned kr. 2.408,00 1.836,00 

Fuld kost pr. dag - 79,00 60,00 

      

Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Øst    

Fuld kost pr. måned kr.   2.408,00   2.333,00 

Fuld kost pr. dag -        79,00        77,00 
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Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Vest    

Fuld kost pr. måned kr.   2.408,00   2.250,00 

Fuld kost pr. dag -        79,00        74,00 

    

Kost, beboer hjælper til SenhjerneskadeCenter     

Fuld kost pr. måned kr. 2.536,00 2.480,00 

Fuld kost pr. dag - 83,00 82,00 

    

Alle priser er incl. moms, dvs det er det beløb beboeren kræves for.    
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Egenbetaling Sundhed og Pleje 2019 

      

  

Pr. 
måned 
2018 

Pr. 
måned 
2019 

      

Forplejning – plejebolig og leve/bo miljø pr. md.     

Madservice kr. 3.613,00 * 

Hovedret - 53,00 * 

Biret kr. 12,90 * 

      

Vask og rengøring pr. md.     

Rengøring/vaskepakke kr. 212,00 * 

Leje af linnedpakke pr. md. kr. 406,00 * 

      

    

    

Alle priser er incl. moms, dvs det er det beløb beboeren kræves for.    
 

*.  Taksten er reguleret med satsreguleringsprocenten. Satsen for 2019 kendes endnu ikke. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budget Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  872.199  864.289 857.642 857.642 

   
     

P/L – korrektion 21.733 21.538 21.378 21.378 

Mindreforbrug køb/salg fra AMU til SOU 1.573 1.573 1.573 1.573 

Demografiregulering 650 841 1.117 6.309 

1 % budgettilapsning i 2022  
  -8.973 

Moderniserings/effektiviseringsprogram  
  -1.845 

ØU 14/3 PL-regulering -592 -575 -561 -550 

Omfordeling budgettilpasning  -2.064 -2.064 -2.064 -2.064 

Finansiering af hjemmesideredaktører -125 -125 -125 -125 

PL-regulering – nye skøn KL -9.520 -9.474 -9.430 -9.398 

Særlig fremskrivning 3.833 5.120 5.120 5.120 

Lov og Cirkulæreprogram 1.840 1.840 1.574 1.574 

Regulering vedr. klippekort 4.104 4.104 4.104 4.104 

Særlige pladser i psykiatrien 1.900 1.900   

     

     

     

        

Rammekorrektioner i alt  23.332            24.679 22.686 17.103 

Godkendt ramme i 2019-prisniveau 895.531 888.968 880.328 874.745 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budget Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  344 344 344 344 

   
     

PL-korrektion 4 4 4 4 

ØU 14/3-18 pl- regulering -3 -3 -3 -3 

PL-regulering – Nye skøn KL -3 -3 -3 -3 

     

Rammekorrektioner i alt  -2  -2 -2 -2 

Godkendt ramme i 2019-prisniveau 342 342 342 342 
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Sundhedsudvalget 
Budgetoplæg 2019 - 2022 
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For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet 

budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2019 og overslagsårene. 

Sundhedsudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2019 0,3 mio. kr. Sundhedsudvalgets 

budgetramme udgør herefter 393,4 mio. kr. 

 

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomicentret, 

udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg har løbende været fremsendt til 

Sundhedsudvalgets møder i første halvår af 2018, og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.  

 

Budgetforslaget er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning. 
På baggrund af de ovennævnte udvalgsmøder, og beslutningerne herfra, har Sundhedsudvalget udarbejdet 
Budgetforslag 2019 – der indeholder følgende budgettilpasninger: 
 

Beskrivelse Drift 2019 

Nedskrivning af pulje ”Det nære sundhedsvæsen” iht. 

Sundhedspolitikken 

325 

I alt 325 
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DRIFT 
    

Nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

          

Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed 

269.522 271.384 272.848 275.072 

Center for Sundhed og Pleje 86.061 86.061 86.061 86.061 

Center for Familie 32.693 32.578 32.463 32.463 

Direktørens område 5.118 4.719 3.980 2.278 

I alt drift 393.394 394.742 395.352 395.874 
     

     

ØKD-reglerne         

Fordeling af udgifterne         

Indenfor ØKD-reglerne 393.394 394.742 395.352 395.874 

Udenfor ØKD-reglerne 0 0 0 0 

Drift i alt 393.394 394.742 395.352 395.874 

 
 

ANLÆG 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

I alt anlæg 0 0 0 0 
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Netto (i kr. 1.000) 
Budgetforslag 

2019 
Overslag 

2020 
Overslag 

2021 
Overslag 

2022 

Med- og finansiering af regionale 

Sundhedsudgifter 
258.924 260.738 262.135 263.334 

Vederlagsfri Fysioterapi 10.458 10.458 10.458 10.458 

Myndighedschefens område 140 188 255 1.280 

Center for Social. og Sundhedsmyndighed i alt 269.522 271.384 272.848 275.072 

 

Kort præsentation: 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed varetager myndighedsopgaver inden for social- og 

sundhedsområdet. Myndighedsopgaverne på Sundhedsudvalgets område omfatter: 

 

Myndighedschefens område 

Vederlagsfri fysioterapi SUL § 140 a 

Træning SUL § 140 

Træningskørsel SUL § 172 

 

Budget og budgetansvar vedr. træning og træningskørsel ligger henholdsvis i Center for Sundhed og Pleje og 

Kommunens kørselskontor og beskrives der. 

Ud over de anførte myndighedsopgaver, varetager centret betalingsforholdet vedr. medfinansiering og 

finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelser mv.  

 

Aktivitet og serviceniveau: 

Aktiviteterne fremgår af særskilte beskrivelser af de enkelte områder vedr. medfinansiering og finansiering af 

sundhedsudgifter samt vederlagsfri fysioterapi. 

 

Budgetforudsætninger: 

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2019 udgør 269,5 mio. kr. netto, og 

fordeler sig således: 

 

Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter    258,9 mio. kr. 

Vederlagsfri Fysioterapi        10,5 mio. kr. 

Myndighedschefens område          0,1 mio. kr. 

 

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet. 
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Kort præsentation: 

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet er aktivitets- og takstafhængig op til et max beløb pr. 

udskrivning. Fra 1. januar 2018 er takster og max beløb blevet aldersdifferentieret således at der nu er en 

mere målrettet model for den kommunale medfinansiering. 

Der er nu tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller for det somatiske område samt 

praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.  

 

Differentiering af afregning på baggrund af alder. 
 

      Aldersgruppe % af takst         Loft kr. (2018-priser) 

           + 80 årige      56         31.029 

 0-2,  65-79 årige      45         25.857 

           3-64 årige      20         15.514 

 

Ved forebyggende tiltag søges aktiviteten nedbragt, ligesom det allerede forholdsvis lave antal af 

færdigbehandlede patienter søges fastholdt og om muligt mindsket ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene.  

 

Aktivitet og serviceniveau: 

I nedenstående grafer er fordelingen til de forskellige områder  i kommunens medfinansiering illustreret. 

 
 

 
 

NB!: De efterfølgende grafer viser aktivitetsniveauet for de seneste 3 år. Graferne er alene opgjort  for 

aktiviteten pr. måned og altså ikke betalingen for denne.  

180.193.936

8.837.000

17.620.000
4.073.374

Regnskab 2017 - medfinansiering og finansiering - i alt 210,7 mio. 
kr.

Somatik 180.193.936

Psykiatri 8.837.000

Primær sektor 17.620.000

Færdigbehandlede, hospice,
spec. genoptræning 4.073.374

224.873.942

8.735.378

18.406.680
6.908.694

Budget 2019 - medfinansiering og finansiering - i alt 258,9 mio. 
kr.

Somatik 224.873.942

Psykiatri 8.735.378

Primær sektor 18.406.680

Færdigbehandlede, hospice,
spec. genoptræning
6.908.694
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Budgetforudsætninger: 

Budgettet for 2019 tager udgangspunkt i KL’s prognose for udgiftsudviklingen for Frederikshavn Kommune 

på den aktivitetsbestemte medfinansiering.  

 

Det samlede nettobudget for 2019 udgør 258,9 mio. kr. og fordeler sig således: 

 

- Aktivitetsbestemt medfinansiering  252,0 mio. kr. 

 

Finansiering af Sundhedsudgifter: 

- Specialiseret genoptræning       3,5 mio. kr. 

- Hospiceophold       2,3 mio. kr. 

- Færdigbehandlede patienter       1,1 mio. kr. 
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Kort præsentation: 

Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for 

– men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private 

institutioner, som kommunen indgår aftale med jf. Sundhedslovens § 140 a (og b). 

 

Der gives adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af 

funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af 

progressiv sygdom. 

 

Budgetforudsætninger: 

Nettobudgettet udgør 10,5 mio. kr.  
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Sundhed, Træning og Aktivitet 39.239  39.239 39.239 39.239 

Sygepleje 41.647  41.647 41.647 41.647 

Centerchefens område 5.175  5.175 5.175 5.175 

I alt 86.061 86.061 86.061 86.061 

 

Kort præsentation 

Center for Sundhed og Pleje varetager væsentligst følgende opgaver på Sundhedsudvalgets område: 
 
Sundhed, Træning og Aktivitet 
Sundheds- og træningscentrene varetager kommunens opgaver i forhold til sundhedsfremmende og 

forebyggende indsatser jf. sundhedslovens § 119 og servicelovens § 79 a, samt træning efter servicelovens 

§ 86 og sundhedslovens § 140. 

På sundhedscentrene arbejdes der med sundhedsfremme og forebyggelse. Der er borgerrettede tilbud som 
er åbne for alle, samt patientrettede tilbud der fordrer henvisning fra læge. Herudover varetages kommunens 
forebyggende hjemmebesøg fra Sundhedscentrene. 
 
Træningsområdet udfører følgende ydelser på baggrund af visitering fra Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed, med afsæt i udarbejdet kvalitetskatalog på området: 

 Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven § 140 

 Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse jf. Servicelovens § 86 stk. 1 

 Vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 stk.2 

 Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2 

 Fysisk træning og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske 
sygdomme i form af KOL, kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme 

 Sundhedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper 
 
Træningsområdet omfatter Træningscenter Skagen, Træningscenter Sæby og Træningscenter Phønix i 

Frederikshavn samt fysioterapi på Kastanjegården. 

 
Sygepleje 
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al sygepleje i relation til Kommunens borgere jf. Sundhedslovens 

§ 139, § 264 og § 265, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker. Sygeplejen er organiseret sammen med 

Hjemmeplejen i 6 geografiske teams, som dækker hele Kommunen. 

Sygeplejen i Frederikshavn Kommune retter sig mod alle personer med behov for sygepleje uanset alder. 

Sygeplejen kan ydes til alle borgere døgnet rundt og udføres i en sygeplejeklinik eller i eget hjem.  

Den kommunale sygepleje er gratis. Der skal dog betales for medicin, cremer og lignende, der skal 

anvendes i behandlingen. Sygeplejersken kan vejlede herom. 

Der kan ydes sygepleje til: 

• Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold  

• Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme f.eks. diabetes  

• Pleje af alvorligt syge og døende  

• Behandling af sår  

• Administration af medicin samt smertebehandling 

 

Centerchefens område: 

På centerchefens område er der placeret midler til drift og til puljer i relation til sundhedsfremme. 
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Aktivitet og serviceniveau: 

Træningsområdet: 

Der er fortsat en kontinuerlig aktivitetsstigning på alle træningsområdets opgaveområder. 

Den fortsat høje aktivitetsstigning skyldes væksten i genoptræning efter sygehusbehandling. 

Samtræning og holdtræning benyttes på de områder hvor det fagligt er muligt, og udgør anslået 80 % af den 

samlede fysioterapeutiske genoptræning.  

For at fastholde opstartstiden på genoptræningen efter sygehusbehandling jf. Sundhedslovens § 140, på 5 

hverdage, er der kontrakt med de private fysioterapiklinikker.  

Træningsområdet har desuden en intern kontrakt med Træningscentret på Caspershus om udførelse af 

genoptræning og vedligeholdelsestræning primært efter Servicelovens § 86 på centret og i centrets 

træningsbassin. Der forefindes ligeledes to genoptræningspladser på Caspershus, som benyttes til 

midlertidige 3 måneders genoptræningsophold. 

 

Sundhedscentre, Aktivitet mv.: 

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse 

(rehabilitering), i det Frederikshavn kommune har underskrevet følgende frivillige rammeaftaler, som vedrører 

sundhedscentrene: - KOL- Diabetes - Hjerte-kar - Kræft - Osteoporose. 

 

Rehabiliteringen, som kræver henvisning fra læge eller sygehus, indeholder: 

Sundhedsfremme-samtaler, Sygdomsspecifik undervisning, Kostvejledning, Træning og Rygestop 

undervisning 

 

Kronikerrehabiliteringen foregår så tæt på borgerne som muligt på Sundheds- og Træningscenter Sæby, - 

Skagen og – Frederikshavn. 

Sundhedscentrene er tovholder på ca. 70 borgere i TeleCare Nord KOL projektet. Herudover er 

Sundhedscentrene tovholder på TeleCare Nord hjerte projektet som er det telemedicinske projekt til hjertesvigts 

patienter. 

Forebyggende Hjemmebesøg; 

Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg i det år borgeren fylder 75 år. 

Herudover skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i særligt vanskelig 

situation fra borgeren fylder 65 år. Der tilbydes også enke- og enkemandsbesøg. Besøgene skal 

tilrettelægges efter behov. 

 

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er, at bidrage til at borger kan bevare og fremme sin 

sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.  

Den forebyggende medarbejder har fokus på inddragelse af frivilligområdet, i form af besøgsvenner, 

ældreidrætsaktiviteter osv. Den forebyggende medarbejder arbejder tæt sammen med aktivitetscentre og 

andre relevante kommunale og private aktører. 

Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere fra ordningen, som modtager både personlig og 

praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service.  

 

Sygepleje: 

I Sygeplejen arbejdes der efter principperne om, at de der kan selv, skal selv. Det betyder derfor, at ydelser i 

kategorien grundlæggende sygepleje i stigende grad overgår til borgeren selv eller en pårørende. En andel 

af ydelserne leveres via sygeplejeklinikker og der er konstant fokus på at øge tilgangen til 

sygeplejeklinikkerne. 

Opgavearten har ændret sig markant de seneste år – fra kendte, grundlæggende sygeplejeopgaver til nye, 

komplekse opgaver, hvor sygehusene sender patienter hjem til viderebehandling, til korte forløb og ofte med 

uforudsete problematikker.  

Sygeplejen arbejder konstant med uddelegering af opgaver, for at sikre lavest mulig omkostningsniveau. 

Formålet er at give rum og plads til at varetage større og mere komplekse opgaver fra Regionen. 
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Der arbejdes kontinuerligt med medicinhåndtering. Målet er at få så mange borgere som muligt over på 

dosisdispensering. 

Det er konstant fokus på tidlig opsporing. Som et led i dette er der implementeret Triagering i alle sygepleje- 

og hjemmeplejegrupper. 

 

Centerchefens område: 

Frivilligt socialt arbejde, Servicelovens § 18 omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18. 

De midler som Sundhedsudvalget har til rådighed på kontoen ”støtte til frivilligt socialt arbejde” er afsat i 

medfør af bloktilskud. Midlerne uddeles med udgangspunkt i det sæt retningslinjer / kriterier som er 

udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde.  

 

 

Budgetforudsætninger: 

Den samlede nettodriftsbevilling for 2019 udgør 86,0 mio. kr. som fordeler sig således: 

Sundhed, Træning og Aktivitet                                                                                               39,2 mio. kr. 

Sygepleje                                                                                                                                41,6 mio. kr. 

Centerchefens område                                                                                                             5,2 mio. kr. 

 

Ud af den samlede bevilling på centerchefens område er der bl. andet afsat midler til nedenstående puljer: 

Frivillig center                                                                                                                               0,4 mio. kr. 

Frivilligt socialt arbejde §18                                                                                                          1,7 mio. kr. 

Handicap- og senior idræt                                                                                                            0,6 mio. kr. 

Telecare Nord projekt 1 og 2                                                                                                        0,7 mio. kr. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Sundhedsplejen 13.426  13.434 13.434 13.434 

Tandplejen 19.267  19.144 19.029 19.029 

I alt 32.693 32.578 32.463 32.463 

 

Kort præsentation 
Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud, samt 

sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn og unge. 

 

Sundhedstjenesten 

Sundhedstjenesten er en del af Bæredygtigt Børneområde(BBO) og opdelt i 4 tværfaglige distrikter (Nord, Syd, 

Øst og Vest), hvor hvert distrikt har tilknyttet småbørns- og skolesundhedsplejersker. Sundhedstjenesten er en 

fast del af Familieteammøder (Familien i Centrum/FIC) på skoler og dagtilbud. 

Skolesundhedsplejerskerne har kontor på de skoler, hvor de er tilknyttet. Småbørns sundhedsplejersker er 

placeret på henholdsvis Sæby Rådhus og Skagen Rådhus.  

 

Tandplejen 

Det Kommunale Tandplejetilbud omfatter 3 områder: Børne- og ungetandplejen, Specialtandplejen og 

Omsorgstandplejen. 

Den Kommunale Tandpleje omfatter en klinik i Skagen, hvor børn og unge samt omsorgstandplejepatienter 

undersøges og behandles, samt en stor central tandklinik i Frederikshavn, hvor alle områderne samt 

tandregulering praktiseres. 

 

Aktivitet og Serviceniveau 

Sundhedstjenesten 

I Sundhedstjenesten arbejdes med sundhedsfremme, forebyggelse og behovsbestemte indsatser i forhold til 

gravide, spæde og småbørn, skolebørn samt unge i målgruppen for ungdomsuddannelser. Opgaverne er 

tilrettelagt på baggrund af sundhedsloven og retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. På gravideområdet 

samarbejdes med jordemødrene om indsats i forhold til sårbare gravide, og under graviditeten kan sårbare og 

udsatte gravide henvises til en tværfaglig og hjemmebaseret indsats  via ”Minding the baby” teamet. Endvidere 

samarbejdes med jordemødrene og familiekonsulenter om forældreuddannelsestilbud til alle 

førstegangsforældre. Indsatsen til spæde og småbørn udføres primært via hjemmebesøg og konsultationer. På 

skolebørns området består indsatserne af egentlige individuelle sundhedsundersøgelser, og af sundheds-

pædagogiske aktiviteter for klasser og mindre grupper af børn, og af individuelle sundhedssamtaler med 

eleverne. På ungdomsområdet tilbydes individuelle sundhedsorienterede samtaler direkte på 

uddannelsesstedet, sundhedsundervisning på klasseniveau og koordinerende samarbejde med 

uddannelsesinstitutionerne om sundhedsorienterede aktiviteter. Der samarbejdes endvidere med 

sundhedscentrene om bl.a. rygestop events. 

 
Tandplejen 

Børne- og ungetandplejen tilbyder vederlagsfri undersøgelse, forebyggelse og behandling, herunder også 

tandregulering, til børn og unge mellem 0 og 18 år, som vurderes at have behov. 

Specialtandplejen tilbydes mod egen betaling til voksne, som har et psykisk eller fysisk handicap, der forhindre 

dem i, at modtage tandpleje hos privat praktiserende tandlæge. 

Omsorgstandpleje tilbydes mod egen betaling til ældre borgere, der modtager stor hjælp til pleje af 

egenomsorg og ikke længere har mulighed for at komme til en privat praktiserende tandlæge. 
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Budgetforudsætninger 
Den samlede budgetramme for 2019 udgør 32,7 mio. kr. 

 

Området er tilført midler til: 

Omsorgstandpleje for svage ældre 0,1 mio. kr. 

 

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer, både af hensyn til det faglige 
samt økonomiske aspekt. 

 
 

 

.
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Triagering i hjemmeplejen               1.524  1.524 1.524 1.524 

Det nære sundhedsvæsen 2.952  2.553 1.655 1.655 

1 % budgettilpasning i 2022 0 0 0 -1.702 

Lov og Cirkulæreprogram 642 642 801 801 

I alt 5.118 4.719 3.980 2.278 

 

Kort præsentation 
Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre, men 

fordeles løbende i forhold til adminstrative samt politiske beslutninger. 

 

Budgetforudsætninger 
Den samlede nettobevilling i 2019 på området udgør 5,1 mio. kr. 

 

1 Triagering i hjemmeplejen   1,5 mio. kr. i 2019 

2 Det nære sundhedsvæsen  3,0 mio. kr. i 2019 

3 Lov og Cirkulæreprogram  0,6 mio. kr. i 2019 

 
 

Ad 1. Midlerne overføres løbende til Socialudvalget hvor indsatsen udføres. 

 

Ad 2. Midlerne henstår til evt. merudgifter på det nære sundhedsvæsen eller til medfinansiering af de 

regionale sundhedsudgifter. 

 

Ad 3. I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har 
indvirkning på de eksisterende budgetter, der reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager 
fra Staten, midlerne overføres til de berørte områder. 
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Anlæg 

På Sundhedsudvalget anlægsramme er der ikke afsat midler i 2019 og frem. 

 

Anlægsprojekter 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

 0 0 0 0 

I alt 0 0 0 0 

 

150



 

Takstoversigt 

  

Budget  Budget  

2018 2019 

          
Træning §86  pr. session 

 
   521,16 523,39 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budget Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget            389.149 391.312 392.543 392.543 

     

P/L-korrektion 9.240 9.290 9.318 9.318 

ØU 07.02.18 - Demografiregulering 141 189 256 1.289 

ØU 07.02.18 - 1% Budgettilpasning i 2022   
 

-1.423 

ØU 07.02.18 - Moderniserings- og effek                -292 

ØU 14.03.18 – P/L regulering -1.778 -1.793 -1.805 -1.804 

ØU 14.03.18 – Omfor. 1% budgettilpasn. -325 -325 -325 -325 

PL-regulering -2.262 -2.270 -2.274 -2.270 

Særlig fremskrivning 23 31 31 31 

Lov Cirkulære program  662 662 706 706 

Reg. medfinansiering af sundhedsudg. -1.456 -2.354 -3.098 -1.899 

Rammekorrektioner i alt  4.245 3.430 2.809 3.331 

Godkendt ramme i 2019-prisniveau           393.394 394.742 395.352 395.874 

 

 

 

 

 

152



nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budget Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  0  0 0 0 

     

Rammekorrektioner i alt  0 0 0 0 

Godkendt ramme i 2019-prisniveau 0 0 0 0 
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Økonomiafdelingen har - inden for de økonomiske rammer som er udmeldt – udarbejdet et administrativt 
oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Børne- og 
Ungdomsudvalget, udvalgets budgetforslag. 

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 15. maj 2018 det administrative udarbejdede 
budgetforslag. 

Udfordringer til budget 2019: 

 1,0 mio. kr. vedr. øget åbningstid i Fritids- og Ungdomsklubberne 
 1,3 mio. kr. vedr. 3. klassebørn, der går i SFO1 og ikke har søgt indmeldelse i fritidsklub. 
 9,4 mio. kr. vedr. 1% budgettilpasning 
 5,2 mio. kr. vedr.  moderniserings- og effektiviseringsprogram 

 

Udfordringerne på i alt 16,9 mio. kr. er nedjusteret med 4,6 mio. kr. til folkeskoleområdet, som vedtaget i 
budgetforliget for 2018 – 2021 samt med 4,2 mio. kr. tilført Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende 1% 
budgettilpasning jf. Økonomiudvalgets beslutning 14. marts 2018. Nedjusteringen af 1% reduktionen er 
foretaget på børne- og skoleområdet.  
Derudover er der i skoleårets planlægning indregnet 1,1 mio. kr. vedrørende 1% budgettilpasning, 
moderniserings- og effektiviseringsprogram fordelt med 7/12 i skoleåret 2018/2019 og 5/12 i skoleåret 
2019/2020. 
 
Restbeløbet findes ved 1 promille besparelse på Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budget samt følgende 
reduktioner: 

 Beløb 2019 
i 1.000 kr.

Center for Børn og Skole - Dagtilbud 
Omlægning af specialtilbud fra SL §32 til DL §4 77
Opstart i børnehave ved 2 år og 10 måneder 1.125
Rammebesparelse på administration - dagtilbud 250
Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter 520
Samlet reduktion dagtilbud 1.972
 
Center for Børn og Skole – Skole 
Ændring i SFO1 takst 333
Rammebesparelse på administration - Skole 200
Reducering af tilflytterpuljen 232
Samlet reduktion skole 765
 
Center for Familie 
Nedjustering af besparelse jf. revideret handleplan 1.000
Ændret serviceniveau Frederikshavn Døgncenter 300
Samlet reduktion familie 1.300
 
Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP 
Rammereduktion på §36 specialtilbud  200
Reduceret åbningstid Fritidstilbud 955
Samlet reduktion CUKS 1.155
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4 
 

Økonomiafdelingen fremsender hermed Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmateriale indeholdende: 

 Det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger). 
 Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter, som har til formål at give 

overblik over budgettets fordeling. 
 Takstoversigt. 

 

Gennemgangen vil bl.a. omfatte: 

 Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret. 
 Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdet budgetoplæg. 
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DRIFT  

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Center for Familie 178.514 173.932 173.538 173.122
Center for Børn og Skole 600.302 594.694 590.380 586.000
Center for Ungdomsskole, klubber og SSP 32.663 32.669 32.607 32.426
Direktørens område 7.164 -1.683 -11.115 -20.570
I alt drift 818.643 799.612 785.410 770.978

 
 

ØKD-reglerne         
Fordeling af udgifterne         
Indenfor ØKD-reglerne 809.821 790.843 776.701 762.269
Udenfor ØKD-reglerne 8.822 8.769 8.709 8.709
Drift i alt  818.643 799.612 785.410 770.978

 

 

 
 
ANLÆG 
nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2.022 

I alt anlæg 5.884 5.884 5.884 5.884
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
BBO Nord Syd / Øst Vest / Specialteam / 
PPR 147.542 143.027

 
142.633 142.217

Udførere 30.972 30.905 30.905 30.905
I alt 178.514 173.932 173.538 173.122

 

Kort præsentation 
Center for Familie tager sig af indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige 
behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge bl.a. i dagtilbud og skoler samt 
tilbud til børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. 

Center for Familie har hovedadresse på Sæby Rådhus, men Distriktsteam Nord har kontor på Skagen Rådhus. 
Center for Familie er en del af Bæredygtigt Børneområde (BBO). Myndighedsfunktionen, Pædagogisk 
psykologisk rådgivningsfunktionen (PPR) og Sundhedstjenesten er fordelt i 4 distrikter (Nord, Syd, Øst og 
Vest). Derudover er der et specialteam og en familieplejegruppe. 

I Center for Familie er der 5 udførere: Frederikshavn Krisecenter, Frederikshavn Døgncenter, Familiehuset, 
Skansen og Bo-Hjemme/støttekontaktkorpset. Sundhedsplejen og Tandplejen hører under Center for Familie, 
og refererer til Sundhedsudvalget. 

Myndighedsfunktionen 
Myndighedsfunktionen i de fire distrikter samt Specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 – 23 år. I 
hvert distriktsteam er der socialrådgivere, som arbejder med børn og unge og deres familier efter 
Servicelovens bestemmelser. 
Der er tale om børn og unge, som har særlige behov. Formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så 
de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt muligt, kan opnå de samme muligheder for personlig 
udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. 
Under myndighedsfunktionen tilbydes blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres familier. Der 
vil på baggrund af en børnefaglig undersøgelse samt en vurdering af det konkrete behov, være mulighed for 
at tilbyde forskellige former for hjælp, f.eks. familiebehandling, tilknytning af en kontaktperson, aflastning eller 
døgnophold. 
Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsfjernelser af børn og unge fra 
hjemmet. Herudover varetager Specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, herunder bevillinger til 
børn med forskellige former for handicap. 
Fokuseret forandring i fællesskab er etableret som et investeringsprojekt i BBO distrikt syd – en opnormering 
af socialrådgivere for lavere sags antal med henblik på en forebyggende, tidligere og mindre indgribende 
indsats i almenmiljøet med et familiebevarende fokus. På sigt skulle det skabe bedre kvalitet for borgere og 
kunne imødegå et stigende udgiftspres på området. 
 
Familieplejegruppen 
Familieplejegruppen er under BBO organiseret som en selvstændig funktion med reference til en af 
teamlederne. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret godkendelse af 
plejefamilier. Familieplejegruppen tilbyder også faglig vejledning og sparring til plejefamilier, og varetager 
støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn. Herudover arbejder gruppen med matchning på 
anbringelsesområdet. 
 
Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion 
Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion i de fire distrikter og specialteamet arbejder med 
problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 23 år. Udgangspunktet er Folkeskole-, Service- og 
Sundhedslovens bestemmelser om specialpædagogiskbistand og Servicelovens bestemmelser om samme 
aldersgruppe, samt deres familier. Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitution samt andre 
relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og udredende funktion. 
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Der arbejdes under denne funktion bl.a. med følgende opgaver: pædagogisk-psykologiske vurderinger, 
psykologiske undersøgelser, behandling, opgaver inden for tale/høreområdet, småbørn med vidtgående 
vanskeligheder/handicap, opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder. 

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på 
ergo- og fysioterapi området. Funktionen indgår blandt andet i et tæt samarbejde med aktører i Center for Børn 
og Skole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses der opgaver for andre kommuner og Centre som 
indtægtsdækkende virksomhed. 

Krisecenter for kvinder 
Frederikshavn Krisecenter som har adresse på Kong Christians Alle, Frederikshavn, er for kvinder med eller 
uden børn, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis 
de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning og modtager kvinder 
fra hele landet. Krisecentret tilbyder blandt andet et sted at bo, mens man er i krise eller truet, omsorg og 
beskyttelse, akut førstehjælp og efterværn for tidligere beboere. Krisecentret er en rammeaftaleinstitution, so 
er aftalt og koordineret via Kommunekontraktrådet (KKR). 
 
Døgncenter Frederikshavn 
Døgncentret som har adresse på Suensonsvej i Frederikshavn, har 12 pladser. Institutionen yder omsorg, 
personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end 
hjemme. Der arbejdes med at tilpasse Døgncentrets aktiviteter. 
 
Familiehuset 
Familiehuset har adresse på Kastaniegården, Frederikshavn. Familiehusets varetager opgaver med praktisk 
pædagogisk støtte og/eller familiebehandling, primært i forhold til familier, der har svære livsvilkår, eller som 
har omfattende udfordringer i relationer og samspil i familien. Endvidere kan henvises til korterevarende og 
forebyggende samtaleforløb for forældre med mere afgrænsede problemstillinger i deres forældreskab. 
Herudover er en hovedopgave at yde støtte til, eller overvågning af, samvær mellem anbragte børn og deres 
forældre. 
 
Skansen 
Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er et alternativ til anbringelse. Der ydes pædagogisk 
og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel 
barnets forældre og andre netværks personer, som de professionelle i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten 
tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes både i hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes. 
 
Bo-Hjemme og Støttekontaktkorpset (SKP) 
Bo-Hjemme støtte med adresse på Ørnevej, Frederikshavn, er rettet mod unge, der har så omfattende et 
støttebehov, at der alternativt kunne være iværksat en anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan 
blive i sit nærmiljø og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte, kan blive boende i eget hjem, hos 
forældre eller på eget værelse. 
SKP er for børn og unge fra 9 år+, som har brug for at være i kontakt med en voksen i forhold til støttende 
samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Det er forskelligt hvor meget hjælp, den enkelte har 
brug for. Korpset er pt. administrativt placeret på Hånbækvej, men opgaverne/samværet foregår i hele 
kommunen. Tilbuddet forventes i løbet af efteråret 2018 at flytte samen med SSP på Ørnevej, så 
sammenhæng og synergi med Bo-Hjemme styrkes. 
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Budgetforudsætninger  
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 178,5 mio. kr. til Center for Familie faldende 
til 173,9 mio. kr. i budget 2020, 173,5 mio. kr. i budget 2021 og 173,1 mio. kr. i budget 2022. 
 
I budgetforslaget er der indarbejdet en reduktion på 1,0 mio. kr. som en del af Center for Families andel af 1% 
reduktionen. Beløbet var oprindeligt indarbejdet i handleplanen til understøttelse af de forebyggende indsatser 
i almenområdet. Ligeledes er der indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. vedr. ændret serviceniveau på 
Døgncenter Frederikshavn. Der ud over er budgettet nedjusteres med 0,2 mio. kr. vedr. beslutningen om 1 
promille besparelse på Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budget. 
 
I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med en tilførsel på 0,03 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 
en reduktion på 0,03 mio. kr. i 2021 og overslagsårene vedr. tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Budgettet falder 4,1 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedr. den ekstraordinære rammekorrektion, som Byrådet 
godkendte i juni 2016. Med afsæt i den revideret handleplan, er der iværksat en række investeringsprojekter, 
der over tid skal være med til at sikre centres budgetoverholdelse samt give mulighed for overførsel af økonomi 
til forebyggende tiltag inden for almenområdet.  
 
Aktivitet og serviceniveau 
Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre, at der vælges den 
nødvendige og mindst indgribende indsats. Styring af økonomien på området er et tæt samarbejde med 
Økonomiafdelingen, der afholdes månedlige opfølgningsmøder med fokus på sammenhæng mellem faglig og 
økonomi. Udgiftspres på anbringelsesområdet fra 2018 har konsekvenser ind i 2019, hvilket betyder 
nødvendig opmærksomhed. 
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Center for Børn og Skole 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Dagtilbud      
Fælles konti 23.819 26.036 27.968 31.174
Dagtilbudsdistrikt Nord 33.243 33.243 33.243 33.243
Dagtilbudsdistrikt Øst 53.084 53.084 53.084 53.084
Dagtilbudsdistrikt Vest 27.294 27.294 27.294 27.294
Dagtilbudsdistrikt Syd 30.451 30.451 30.451 30.451
Selvejende daginstitutioner 14.178 14.178 14.178 14.178
Sum Dagtilbud 182.069 184.286 186.218 189.424
Skole      
Fælles konti  111.761 103.936 97.690 90.103
Skoledistrikt Nord 52.854 52.854 52.854 52.854
Skoledistrikt Syd 73.531 73.531 73.531 73.531
Skoledistrikt Vest 65.853 65.853 65.853 65.853
Skoledistrikt Øst 114.234 114.234 114.234 114.234
Sum Skole 418.233 410.408 404.162 396.575
I alt 600.302 594.694 590.380 585.999

 

Kort præsentation 
Center for Børn og Skole står for dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen samt opgaven 
med undervisning af elever fra 0. – 9. klassetrin samt SFO (Skolefritidsordninger). På alle skoler er der tilknyttet 
en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. klasse til 3. klasse. På skoleafdelingerne i landsbyerne findes 
desuden en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. klasse til 6. klasse. 
 
Dagtilbuds- og folkeskolelov og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger udgør den primære 
lovgivningsmæssige ramme om centerets aktiviteter. 
 
Dagtilbuds- og skoleområdet er en del af Bæredygtigt Børneområde og opdelt i distrikter, med et dagtilbuds- 
og et skoledistrikt i henholdsvis Nord, Øst, Vest og Syd. Hvert af de 4 dagtilbudsdistrikter har pladser til 
dagpleje, vuggestue og børnehave. De 4 skoledistrikter har på samme vis undervisning og SFO spredt ud på 
hvert distrikts decentrale skoleafdelinger. 
 
I centeret for Dagtilbud er ligeledes 3 selvejende daginstitutioner, 1 puljeinstitution samt 1 privatinstitution.  
 
Centeret varetager også flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver på dagtilbuds- og 
skoleområdet, herunder udarbejdelse af politikker, retningslinjer og projekter f.eks. for emner som inklusion, 
digitalisering, understøttende undervisning, to-sprogs området, tilsyn, fremstillinger til udvalg samt generelt 
fokus på læring og udvikling. 

Center for Børn og Skoles budget dækker her ud over flere fælles funktioner: Betaling til og fra andre 
kommuner, betaling til efter- og privatskoler, syge- og hjemmeundervisning, uddannelsesmidler, fripladser, 
søskendetilskud, ressourceteam og støttetimer, familiestuer og familieklasse, halleje, løn til henholdsvis 
konsulenter, fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, pladsanvisning og distriktsledere og 
serviceleveranceaftaler med Ejendomscentret. Desuden er der afsat budget i centeret til ændringer på 
baggrund af den demografiske udvikling. 
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DAGTILBUD 

Budgetforudsætninger  
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 182,0 mio. kr. til dagtilbud (dagpleje-, 
vuggestue-, børnehave-, privat pasning og privat institution). I budgetforslaget indgår Lov- og 
Cirkulæreprogrammet med 0,4 mio. kr. i 2019 og øvrige overslagsår ændringerne i dagtilbudsloven i form af 
øget fleksibilitet og det frie valg for familierne. 
 
I budgetforslaget er der indarbejdet en samlet reduktion på 2,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende 
besparelser: 
 

 1 promille besparelse   0,2 mio. kr. 
 Omlægning af specialtilbud fra SL §32 til DL §4  0,1 mio. kr. 
 Opstart i børnehave ved 2 år og 10 måneder   1,1 mio. kr. 
 Rammebesparelse på administration  0,2 mio. kr. 
 Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter  0,5 mio. kr. 

 
Ressourcetildeling til dagtilbuddene 
Dagtilbudsområdet tilføres ressourcer efter en indekseringsmodel. 

Indekseringsmodellen er i sin grundform en taxameterstyringsmodel, hvor der tildeles det enkelte dagtilbud et 
fast beløb pr. barn inkl. forældrebetaling, som er ens for hele kommunen.  

Taksten pr. barn i budget 2019 er følgende: 

 Børnehave 
 Vuggestue/dagpleje 

 

48.513 kr. 
96.299 kr. 
 

Antallet af børn som dagtilbudsområdet er demografireguleret med er ca. 70 lavere end den stigning der er 
regnet ind i budgettet. Dette betyder, at indekseringen for 2019 falder med 784 kr. pr. børnehavebarn i forhold 
til 2018. 
 
Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2019. 
 
I indekseringstaksten er indregnet udgifter til: 

 Børnerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel og diverse udgifter) 
 Lønudgifter (for afdelingsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, studerende, 

køkkenpersonale i vuggestuer samt vikarudgifter) 
 

Der er ikke indregnet følgende udgifter i indekseringstaksten: 
 Udgifter til rengøring/rengøringsselskab og vikarudgifter 
 Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb 
 Lønudgifter til distriktsledere og afdelingsledere i dagplejen 

 

Følgende udgifter fordeles individuelt til daginstitutionerne efter faktiske udgifter: 
 Husleje, jævnfør huslejekontrakt 
 Forbrugsafgifter 
 Forsikringer 
 Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb 
 Rengøring 

 

Budgetter til rengøring, bygningsvedligeholdelse, husleje, forsikringer og forbrugsafgifter tildeles og reguleres 
i samarbejde med Ejendomscentret. 
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Dagtilbudsdistrikterne samt de selvejende daginstitutioner tildeles for 2019 budget til støtteressourceteam til 
at imødegå udgifter til støttekrævende opgaver.  

De 4 dagtilbudsdistrikter: 
 
 
Dagtilbudsdistrikt Nord består af 8 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om 
familiestue. 
 
Budgettet for 2019 udgør 33,2 mio. kr. og er beregnet ud fra 

 114 dagplejebørn 
   71 vuggestuebørn 
 318 børnehavebørn 

 

Dagtilbudsdistrikt Øst består af 8 børnehuse og dagpleje i Frederikshavn. Der er yderligere tilknyttet en 
specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og en 
observationsgruppe til børn med særlige pædagogiske behov. 

Budgettet for 2019 udgør 53,1 mio. kr. og er beregnet ud fra 

 168 dagplejebørn 
 110 vuggestuebørn 
 400 børnehavebørn 
   12 pladser i specialgruppen 
   10 pladser i observations- og behandlingsgruppen 

 

Dagtilbudsdistrikt Vest består af 5 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har et tilbud om familiestue. 

Budgettet for 2019 udgør 27,3 mio. kr. og er beregnet ud fra  

   78 dagplejebørn 
   81 vuggestuebørn 
 247 børnehavebørn 

 
 

Dagtilbudsdistrikt Syd  består af 6 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om 
familiestue. 

Budgettet for 2019 udgør 30,5 mio. kr. og er beregnet ud fra 

   77 dagplejebørn 
   78 vuggestuebørn 
 320 børnehavebørn 

 

Selvejende daginstitutioner samt puljeinstitution består af Bødkergården i Østervrå, Idrætsbørnehaven 
Bispevang i Sæby, Den Lille Børnehave i Frederikshavn samt puljeinstitutionen Thorshøj Børnehus i Thorshøj. 
Der tilbydes dagtilbudspladser i enten vuggestue eller børnehave, Bødkergården har desuden tilknyttet en 
specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

Budgettet for 2019 udgør 14,2 mio. kr. og er beregnet ud fra 

   24 vuggestuebørn 
 192 børnehavebørn 
     2 pladser i specialgruppen 
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Private pasningsmuligheder består af tilskud til private pasningsordninger, tilskud til pasning af egne børn samt 
tilskud til privatinstitution. 

Budgettet for 2019 udgør 20,0 mio. kr. og er beregnet ud fra 

 270 pladser i private pasningsordninger 
   20 pladser ved pasning af egne børn 
   14 vuggestuepladser i privatinstitution 
   28 børnehavepladser i privatinstitution 
  

De private tilbud drives eller får tilskud til driften efter Dagtilbudsloven. 

 

Frederikshavn Kommune er samlet set i budget 2019 og efterfølgende år blevet kompenseret med 0,4 mio. 
kr. fra Lov og Cirkulæreprogrammet på baggrund af ændringer i dagtilbudsloven, som blev vedtaget den 24. 
maj 2018.  

Kompensationen omfatter henholdsvis: 

 bedre kvalitet i private pasningsordninger 
 kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 
 styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud  
 ret til deltidsplads for forældre på barsels- og forældreorlov. 

 

Ændringen af dagtilbudsloven betyder, at forældre fra den 1. juli 2018 skal have mulighed for at dele 
tilskudsperioden til pasning af egne børn op i to perioder, ligesom forældrene skal have mulighed for at dele 
perioden i mellem sig.  

Ændringen betyder også, at forældre med et arbejdsbetinget behov fra den 1. juli 2018 skal have mulighed for 
at vælge et kombinationstilbud, der består af en deltidsplads i dagtilbud samt tilskud til fleksibel pasning. 
Kombinationstilbuddet er en økonomisk udfordring for dagtilbuddenes drift, da det inkluderer en deltidsplads i 
daginstitution eller dagpleje. Udfordringen er især væsentlig i dagplejens drift, da en plads fyldes ud med et 
barn på deltid.  

Interessen og efterspørgsel efter det nye kombinationstilbud bestående af et deltids dagtilbud og en fleksibel 
pasning i minimum 10 timer/pr. uge kendes endnu ikke. Center for Børn og Skole vurderer dog, at der vil være 
tale om et mindre antal forældre, som kan drage nytte af muligheden. 

Derudover får forældre på barsel krav på at kunne vælge en deltidsplads på 30 timer i deres dagpleje, 
vuggestue eller børnehave, til ældre søskende under skolealderen til en reduceret forældrebetaling. Denne 
ændring gælder fra den 1. januar 2019. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, 
som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn, mens de er på barsel. 

Forældrebetaling og tilskud til privatinstitutioner udregnes forholdsvist ud fra samme takst som en fuldtidsplads 
(48 timer/ugentligt). Forældrebetalingsandelen kan ikke overstige 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. 

Center for Børn og Skole har pt. ingen erfaringer med deltidsplads for forældre på barsel. Det vurderes at være 
en attraktiv mulighed for mange forældre på barsel. 54% af alle forældre på barsel i 2017 var flergangsfødende 
og dermed potentielle kunder til en deltidsplads, for de af deres børn, der er under skolealderen.  

Omfanget af udgiften til deltidsplads for forældre på barsel og kombinationstilbud kan få økonomiske 
konsekvenser, hvilket der vil blive holdt øje med løbende i 2019. 
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Centrale fælles konti på dagtilbudsområdet 
Centerchefens fælles kontoområde omfatter budgetterede beløb til fælles tillids-, og arbejdsmiljørepræsenter, 
konsulenter, dagtilbudsdistriktschefer, lokalløn, midler til videre- og PAU uddannelsen samt pladsanvisningen. 
Der er ligeledes afsat budget til betaling til og fra andre offentlige myndigheder, regulering af +/- pladser i 
daginstitutioner og dagpleje, familiestuer i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby. Budgettet til 
handicap-, socialpædagogiske og økonomiske fripladser, søskendetilskud, serviceleveranceaftaler for de 4 
dagtilbudsdistrikter med Ejendomscentret samt de budgetterede indtægter for forældrebetaling er på 
centerchefens fælles budgetområde. 
 
Det fælles budget til indkøb af f.eks. barnevogne, højstole og seler til brug i distrikternes dagpleje er ligeledes 
budgetteret under centerchefens fælles kontoområde. 
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SKOLER OG SFO 

Budgetforudsætninger  
Budgetrammen til Skole udgør 418,2 mio. kr. i budget 2019, faldende i overslagsårene til 410,4 mio. kr. i 
budget 2020, 404,2 mio. kr. i budget 2021 og 396,6 mio. kr. i budget 2022. 

I budgetforslaget er indarbejdet følgende reduktioner:  

 0,2 mio. kr. på administration og administrationsudgifterne, som fordeles forholdsmæssigt mellem 
Center for Skole og skolerne efter budgetrammen. 

 0,2 mio. kr. på heldagsskoleafdelingen, som udmøntes ved reduktion i normering til tilflyttepuljen. 
 

I kommende skoleår 2019/2020 vil følgende reduktioner blive indarbejdet: 

 0,4 mio. kr. af andel af 1 promille jf. Børne- og ungdomsudvalget den 15.5.2018 
 2,3 mio. kr. i forhold til demografisk tilpasning 
 0,5 mio. kr. i andel af 1 % modernisering / effektivisering  

 

I forhold til budgetgrundlaget for 2018 er skolernes driftsramme til SLA/husleje flyttet til fælles kontoen. 

De 4 skoledistrikter: 

Skoledistrikt Nords budgetforslag for 2019 udgør i alt 52,9 mio. kr. Skoledistrikt Nord har 6 ansatte i 
ledelsesteamet og en sekretærnormering på 3,1 stillinger. 

Skoledistrikt Nord består af Skagen Skoleafdeling, Strandby Skoleafdeling og Aalbæk Skoleafdeling. 
Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Skagen Skoleafdeling varetager 
undervisning af elever med generel indlæringsvanskeligheder og elever med svær generel 
indlæringsvanskeligheder. 

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 48,5 mio. kr. og er beregnet ud fra  

 1.086 elever i almen området (1.138) 
 19 elever i specialområdet (17) 
 82,1 stillinger i almen området (85,7) 
 6,7 stillinger i specialområdet (5,9) 
 Tallene i (parentes) er 2018-tal 
 

Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 1,5 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-
voksenordning på 1,2 mio. kr. og 1,7 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter, undervisningsmidler mv.  

Budgetforslaget til skolefritidsordningen (SFO) udgør -0,3 mio. kr. og er beregnet ud fra 

 281 børn i SFO I (261) 
 34 børn i SFO II (20) 
 4 børn i specialgruppen 
 5,4 mio. kr. i forældrebetaling 

 
Skoledistrikt Syds budgetforslag for 2019 udgør i alt 73,5 mio. kr. Skoledistrikt Syd har 9 ansatte i 
ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4,5 stillinger. 

Skoledistrikt Syd består af Hørby-Dybvad Skoleafdeling, Stensnæs Skoleafdeling, Sæby Skoleafdeling, 
Sæbygaard Skoleafdeling og Torslev Skoleafdeling.  

Hørby-Dybvad Skoleafdeling er fordelt på to matrikler, hvor 0. – 3. klassetrin undervises på Hørby afdelingen 
og 4. – 9. klassetrin på Dybvad afdelingen. Stensnæs Skoleafdeling underviser 0. – 6. klassetrin, hvorefter 
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eleverne fortsætter på Sæbygaard Skoleafdeling. Sæby Skoleafdeling underviser 0. – 4. klassetrin og 
Sæbygaard Skoleafdeling fra 5. – 9. klassetrin. Torslev Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. 
klassetrin. 

Sæbygaard Skoleafdeling har tilbud til elever med generel indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT 
vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som er et heldagstilbud. 

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 68,0 mio. kr. og er beregnet ud fra  

 1.517 elever i almen området (1.559) 
 11 elever i generel indlæringsvanskeligheder (16) 
 19 elever med AKT vanskeligheder (22) 
 114,6 stillinger i almen området (118,4) 
 2,0 stillinger i generel indlæringsvanskeligheder (3,3) 
 6,8 stillinger i AKT tilbuddet (6,8) 
 Tallene i (parentes) er 2018-tal 

 
Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 2,0 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-
voksenordning på 1,6 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter, undervisningsmidler mv.   

Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør -1,5 mio. kr. og er beregnet ud fra 

 369 børn i SFO I (376) 
 29 børn i SFO II (28) 
 6,9 mio. kr. i forældrebetaling 
 

Skoledistrikt Vests budgetforslag for 2019 udgør i alt 65,9 mio. kr. Skoledistrikt Vest har 8 ansatte i 
ledelsesteamet inkl. afdelingsleder for modtagecenter og en sekretærnormering på 3,0 stillinger. 

Skoledistrikt Vest består af Bangsbostrand Skoleafdeling, Gærum Skoleafdeling, Heldagsskoleafdeling og 
Ravnshøj Skoleafdeling herudover er Modtagecenteret organisatorisk placeret i Skoledistrikt Vest.  

Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen 
området. Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på 
Bangsbostrand Skoleafdeling. 

Heldagsskoleafdelingen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra de 4 skoledistrikter med AKT 
vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel). 

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 52,8 mio. kr. inkl. 11,0 mio. kr. til heldagsskoleafdelingen og er 
beregnet ud fra  

 1.008 elever i almen området (1.079) 
 32 elever med AKT vanskeligheder (40) 
 75,9 stillinger i almen området (80,8) 
 19,7 stillinger i AKT tilbuddet (20,5) 
 Tallene i (parentes) er 2018-tal 

 
Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 1,5 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-
voksenordning på 1,4 mio. kr. og desuden 1,6 mio. kr. i driftsmidler til aktiviteter og undervisningsmidler mv.  

Til familieklasser er der en ramme på 0,3 mio. kr.  

Budgetforslaget for 2019 til Modtagecenteret udgør 7,7 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 14,7 stillinger og 
en ramme til vikarudgifter og øvrige driftsudgifter. 

Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør -0,6 mio. kr. er beregnet ud fra 

 292 børn i SFO I (288) 
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 11 børn i SFO II (11) 
 2 børn på heldagsskolen (3) 
 5,0 mio. kr. i forældrebetaling 

 
Skoledistrikt Østs budgetforslag for 2019 udgør i alt 114,2 mio. kr. Skoledistrikt Øst har 9 ansatte i 
ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4 stillinger. 

Skoledistrikt Øst består af Frydenstrand Skoleafdeling og Nordstjerne Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder 
undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Frydenstrand Skoleafdeling er på to matrikler – Abildgaard 
og Fladstrand -, hvor 0. – 4. klassetrin undervises på Abildgaard og 5. – 9. klassetrin på Fladstrand. Herudover 
er der på Frydenstrand Skoleafdeling oprettet talentsportsklasser på 7. – 9. klassetrin. 

Til Frydenstrand Skoleafdeling visiteres elever til svær generel indlæring og til kontaktklasser, og til 
Nordstjernens Skoleafdeling visiteres elever til generel indlæringsvanskeligheder, til strukturklasser og til 
autistgruppen. 

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 66,0 mio. kr. til almen området inkl. elever til generel 
indlæringsvanskeligheder og 37,6 mio. kr. til specialområdet og er beregnet ud fra  

 1.499 elever i almen området (1.587) 
 18 elever i generel indlæringsvanskeligheder (20) 
 33 elever i svær generel indlæringsvanskeligheder (36) 
 83 elever i strukturklasser (76) 
 40 elever i kontaktklasser (44) 
 12 elever i autistgruppen (15) 
 114,3 stillinger i almen området (120,0) 
 73,7 stillinger i specialområdet (75,6) 

 
Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 3,0 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-
voksenordning 2,5 mio. kr. og 2,6 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter og undervisningsmidler mv.  

Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør 4,0 mio. kr. og er beregnet ud fra 

 367 børn i SFO I (388) 
 0 børn i SFO II 
 10 børn i svær generelgruppen (10) 
 17 børn i kontaktgruppen (9) 
 29 børn i strukturgruppen (21) 
 7,4 mio. kr. i forældrebetaling 

 

Centrale fælles konti 

Almenundervisningsområdets budgetforslag for 2019 udgør 34,1 mio. kr. faldende i overslagsårene på grund 
af demografiregulering. Rammen til husleje/SLA på de fire skoledistrikter på 29,1 mio. kr. er flyttet til fælles 
området. 

I budgetforslaget indgår et manglende finansiering på 4,0 mio. kr. grundet øget udgifter til elever visiteret til 
specialtilbud i andre kommuner samt stigning af elever som vælger en privatskole. Denne mango forventes 
indarbejdet i skoleåret 2019/2020.  

Området omfatter budgetterede beløb til fælles tillidsrepræsentant, møder, annoncer, Copy-Dan til spillefilm 
og billedkunst, skolepatruljetur, leje af haller inkl. OPP-hallen, midler til videreuddannelse, lokalløn, betaling 
til- og fra andre kommuner, inklusion og IT- udgifter til UV-Min uddannelse. Vedtagne reduktioner og ændringer 
i demografien er indarbejdet. 
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Skolefritidsordningens budgetforslag for 2018 udgør 15,7 mio. kr. heri er rammen til økonomisk, handicap og 
socialpædagogiske fripladser med 7,2 mio. kr., søskende tilskud med 5,2 mio. kr., udvidet åbningstid med 0,4 
mio. kr., forsøg med åben SFO med 0,2 mio. kr., herudover løn til fælles tillidsrepræsentanter m.m. 

Specialundervisningsområdets budgetforslag for 2019 udgør 8,8 mio. kr. til 37 elever inkl. 1,0 mio. kr. til øget 
visitering af elever. I forhold til budget 2018 er det en forøgelse på 2,8 mio. kr. 

Budgetforslaget omfatter betaling til- og fra andre kommuner, interne skoler og specialundervisning i regionale 
tilbud. 

Konsulenternes budget for 2019 udgør 1,9 mio. kr. primært til løn til tre konsulenter.  

Bidraget til statslige private skoler og efterskolers budgetforslag for 2019 udgør 48,3 mio. kr. Rammen er 
beregnet ud fra 1.020 elever på privatskoler, 360 elever i SFO og 229 elever på efterskoler i alt 1.609 elever. 
En stigning i forhold til budget for 2018 med 4,4 mio. kr., hvor der var budgetteret med 1.499 elever. Taksten 
fastsættes af staten i forbindelse med vedtagelse af finansloven. Taksten for 2018 var til privatskoler 38.017 
kr. og efterskoler 36.797 kr.  

Selvejende institution Bødkergårdens budget for 2019 udgør 1,3 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 3 elever 
i specialskoletilbud og pasning af 8 børn fra svær generel indlæring. 

Syge- og hjemmeundervisningens budgetforslag 2019 udgør 0,3 mio. kr. uændret i forhold til budget 2018. 

Resurse 6 – 16 år – budgetforslag 2019 udgør 1,1 mio. kr. Rammen er nedskrevet med 0,2 mio. til finansiering 
af flere børn i særlige klubtilbud. 

 heri indarbejdet en stigning i forhold til 2018 på 0,2 mio. kr. med  

I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. i 2019 og overslagsårene til bidrag til 
privatskoler. 

Serviceniveauet på undervisningsdelen er vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget ved behandling af 
skoleårets planlægning – i skoleår 2018/2019 er vedtaget følgende serviceniveau pr. elev 

 0. – 3. klasse med 102,5 timer 
o Rul 1/12 med 82 timer  
o Rul 1/4 med 60 timer 

 4. – 6. klasse med 135,5 timer 
 7. – 9. klasse med 137,5 timer 
 To sprogede elever fra 0 – 2 år i danske skole 15 timer 
 Timer i specialklasse i forhold til specialtilbuddet 
 9,7 stillinger til inklusionslærere  

 
I forhold til skoleår 2017/2018 er tildeling pr. time pr. elev fra 0. – 9. klasse i almen reduceret med ½ time. 

Endvidere ydes der til elever i svær generel indlæring timer til praktisk støtte og til elever i kontaktklasser og 
strukturklasse timer til understøttende undervisning, som lægges ind i den fagdelte undervisning. 

SFO’ernes tildeling pr. barn pr. år er ud fra følgende 

 SFO I 
o Grundtakst pr distrikt med 1,0 mio. kr. 
o Morgenplads med 3.087 kr. 
o Eftermiddagsplads med 7.682 kr. 
o Heldagsplads med 10.770 kr. 

 SFO II 
o Grundtakst pr distrikt med 0,1 mio. kr. 
o Morgenplads med 2.633 kr. 
o Eftermiddagsplads med 6.901 kr. 

170



Børne- og Ungdomsudvalget    Center for Børn og Skole 
Budgetoplæg 2019                                                                                   Skole 

 

18 
 

o Heldagsplads med 9.535 kr. 
 Børn i specialklasser 

o Ud fra specialtilbuddet 
 
 

Forældretaksten er indarbejdet med følgende takst pr. måned (i 11 måneder) 

 SFO I 
o Morgentakst med 510 kr. 
o Eftermiddagstakst med 1.400 kr. 
o Heldagstakst med 1.910 kr. 

 SFO II 
o Morgentakst med 510 kr. 
o Eftermiddagstakst med 640 kr. 
o Heldagstakst med 1.150 kr. 

 

171



Børne- og Ungdomsudvalget                 Center for Ungdomsskole,  
Budgetoplæg 2019                                                              Klubber og SSP 

 

19 
 

 
Center for Ungdomsskole, klubber og SSP 
nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Ungdomsskole, 10. klassecenter og SSP 14.843 14.806 14.741 14.560
Fritids- og aftenklubber 16.430 16.430 16.430 16.430
Fællesområde for Fritids- og aftenklubber 1.390 1.433 1.436 1.436
I alt 32.663 32.669 32.607 32.426

 
 
Kort præsentation 
Center for Ungdomsskole, klubber og SSP tager sig af tilbud for børn og unge i alderen 10 – 18 år. 

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 – 18 år. 
Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der hvor de unge er. Kurserne og aktiviteter 
er af forskellige indhold og længde. Ungdomsskolens aktiviteter har til formål at styrke og uddybe unges 
kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse 
forøget indhold, samt udvikle deres interesser for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 
Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter er tilbuddet, der møder de unge i øjenhøjde – der, hvor de er og 
som de personer, de er. Missionen for 10. klassecenteret er at gøre de unge ”skarpere” og udvikle dem fagligt, 
personligt og socialt. Der er budgetteret med 175 elever til budget 2019 

SSP er et forpligtende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. 
SSP-samarbejdet udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, 
fritidsklubber, Center for Familie, Arbejdsmarkedsudvalget samt Frederikshavn Politi. SSP har blandt andet til 
opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet 
og misbrug af rusmidler. 

Fritids- og aftenklubber er dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 – 18 år. I Frederikshavn 
kommune findes kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber. 
Fritids- og aftenklubber drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser. Klubtilbud for 3. klasse drives under 
Ungdomsskolelovgivningen, i dette tilbud er der fremmøderegistrering for børnene. 
Der er fritids- og aftenklubber i Skagen, Frederikshavn, Sæby og Østervrå samt aftenklubber i Aalbæk, 
Strandby, Ravnshøj, Hørby og Voerså. Klubberne i Skagen, Frederikshavn og Sæby har desuden en gruppe 
til børn med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet. 
I Frederikshavn drives Oasen, der er et specialfritidstilbud til 10 – 18 årige børn og unge fra ADHD-klasserne 
og Solsikken, der er et specialfritidstilbud til børn og unge med en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller 
psykisk funktionsevne. 

Fritidsklubber har til formål at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring samt at bidrage til fore-
byggelse af negativ social arv og yde forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for 
særlig opmærksomhed. Fritids- og aftenklubberne skal give børn og unge en meningsfuld og udviklende fritid 
i professionelle og trygge rammer. Rammer som styrker såvel kreative og fysiske samt sociale kompetencer i 
forpligtende fællesskaber med andre jævnaldrende. Fritidstilbuddene i Frederikshavn Kommune skal være en 
kulturbærer for børn og unge. 

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en nettobevilling på 32,7 mio. kr. til center for Ungdomsskole, klubber 
og SSP. 

Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på det potentielle antal af børn og unge i kommunen i 
aldersgruppen 4. kl – 9. kl. Som incitamentsmodel er forældrebetalingen lagt ud til de enkelte fritidsklubber. 
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I budgetforslaget er indarbejdet en øget bevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende 3. klassebørn, der går i SFO1 og 
ikke har søgt indmeldelse i fritidsklub samt en reduktion på 1,0 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af tildeling 
til udvidet åbningstid. 

Der er ligeledes indarbejdet en ramme reduktion på 0,2 mio. kr., på specialområdet inden for fritidstilbud, til 
psykisk og fysisk handicappede børn og unge 10‐18 år, børn i ADHD klasser og børn med særlige behov. 

I budgetforslaget indgår endvidere Lov- og Cirkulæreprogrammet med -0,02 mio. vedrørende ændring af lov 
om aktiv socialpolitik (fripladser). 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
1% budgettilpasning/moderniserings-og 
effektiviseringsprogram 0 -9.417 -18.828 -28.239
Pulje opfølgning på evaluering BBO 0 0 0 0
Tilføres folkeskolen 0 0 0 0
Digitalisering 6.211 6.211 6.211 6.211
Direktørens pulje 953 1.523 1.502 1.459
I alt 7.164 -1.683 -11.115 -20.569

 

Kort præsentation 
Området omfatter centrale konti, der ikke umiddelbart kan placeres inden for de enkelte centre. 
 
Budgetforudsætninger  
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 7,2 mio. kr. på Direktørens område.  
 
Budgetrammerne fra 2020 og fremad indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning/moderniserings- 
og effektiviseringsprogram. 
 
Puljen til digitalisering indeholder budget til leasing af pc’er, software og netværk på skoleområdet samt årlige 
udgifter til leasingaftaler. 
 

174



Børne- og Ungdomsudvalget                                                             
Budgetoplæg 2019                                                                                 Anlæg 

 

22 
 

Anlægsprojekter 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Skole       

Digitalisering af skoleområdet 3.709 3.709 3.709 3.709
Dagtilbud       

Udvikling af den digitale daginstitution 2.175 2.175 2.175 2.175
I alt 5.884 5.884 5.884 5.884
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Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2019.            
11 måneders betaling (juli er betalingsfri) 

Budget  Budget  

2018 2019 
Førskole Dagtilbud         
Dagpleje, heldagsplads                2.515  2.430
Vuggestue, heldagsplads                2.790  2.670
Børnehave, heldagsplads                1.665  1.590
       
    
Kommunalt frokosttilbud      
Frokosttakst                   529  540
       
Privat pasning/pasning af eget barn      
0 - 2 år                5.187  5.012
3 - 5 år                3.146  3.020
       
Privat institution (tilskud pr. år)      
0 - 2 år               91.331  87.768
3 - 6 år               51.847  49.997
       
Kombinationstilbud      
Månedligt fradrag i forældrebetalingen:      
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)                   52  51
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit  (min. 10 ud af 48)                   58  56
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)                   35  33
       
Tilskud til fleksibel børnepasser:      
24 uger til 2 år og 10 mdr. - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)                 108  104
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 
48)                   66  63
       
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov    
Dagpleje    -  1.520
Vuggestue    -  1.670
Børnehave    -  990
       
Heldagsskolen      
Morgenplads   415  510
Efterskoletid   520  639
Heldagsplads   935   1.149
       
SFO1 (0. - 3. klasse)      
Morgenplads                   415  510
Efterskoletid                1.250  1.400
Heldagsplads                1.665  1.910
Aftenmodul (mandag- torsdag fra kl. 16.30 - 17.00 og fredag fra kl. 16.00 - 16.30)                 405  523
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SFO2 (4. - 7. klasse)      
Morgenplads                   415  510
Efterskoletid                   490  640
Heldagsplads                   905  1.150
Aftenmodul (mandag- torsdag fra kl. 16.30 - 17.00 og fredag fra kl. 16.00 - 16.30)                 405  523
       
Fritidscentre      
Klub fra 3. klasse efter skoletid                1.250  1.400
Klub fra 4. klasse efter skoletid                     490  480
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget           802.901           784.227           771.046  771.046
     
P/L korrektion af oprindelig ramme             19.498             19.062             18.748  18.748
BYR 01.11.17 Flytning af 10. klasse    
sparede huslejeudgifter                 403                 403                 403  403
ØU 07.02.18 Demografiregulering              2.815              2.682              1.877  -3.182
ØU 07.02.18 Vedligeholdelsesudg. OPS-    
kontrakt flyttes til anlæg             -3.900             -3.900             -3.900  -3.900
ØU 07.02.18 Overførselsudg. familie    
flyttes til serviceudgifter             -7.500             -7.500             -7.500  -7.500
ØU 07.02.18 Serviceudg. familie    
flyttes fra overførselsudgifter 7.500 7.500 7.500  7.500
ØU 07.02.18 1% budgettilpasning 0 0 0  -7.866
ØU 07.02.18 MEP 0 0 0  -1.617
ØU 14.03.18 P/L regulering 17 43 70  98
ØU 14.03.18 Omfordeling af 1% budget-    
tilpasning               4.179              4.179              4.179  4.179
BYR 25.04.18 Energiudgifter Gårdbovej 1                   26                   26                   26  26
BYR 25.04.18 Energiudgifter Aalbæk 
skole                   15                   15                   15  15
BYR 25.04.18 Korrektion SLA 10. klasse                   28                   28                   28  28
BYR 25.04.18 Hjemmesideredaktører                -187                -187                -187  -187
ØU 20.06.18 Lejemålet Østre Dahl til EJD -132 -132 -132 -132
Tjenestemandspension 168 168 168 168
P/L regulering -8.018 -7.900 -7.820 -7.737
Særlig fremskrivning 197 263 263 263
Lov- og cirkulæreprogram 633 635 626 625
      
Rammekorrektioner i alt  15.742 15.385 14.364 -68

Godkendt ramme i 2019-prisniveau 818.643 799.612 785.410 770.978
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   2017  2018 2019  2020 2021 2022 2023 2024 2025  2026 
0‐2 årige  1499  1519 1578  1573 1598 1612 1627 1642 1658  1667 
3‐5 årige  1536  1534 1522  1583 1598 1651 1645 1673 1689  1705 
6‐16 årige  7069  6928 6796  6690 6554 6448 6368 6262 6191  6149 
Tallene viser antallet den 1. januar i det pågældende år. 

 

 

 

 

 

Kildemateriale: 

www.statistikbanken.dk/Folk1a 

www.statistikbanken.dk/FRKM118 
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Kultur- og Fritidsudvalgets Budgetområde dækker biblioteker, borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og 
folkeoplysningen i Frederikshavn Kommune. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme i 2019 er 
239,9 mio. kr. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Kultur og Fritid.  
 
Center for Bibliotek og Borgerservice varetager mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver 
vedrørende borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, stadsarkivet, centerdrift, børnekulturen, 
kulturformidling og biblioteksopgaver.  
 
Center for Kultur og Fritid løser en bred vifte af opgaver vedrørende kommunens kulturhuse, museer, fritids- 
og idrætsanlæg, folkeoplysende foreninger, tilskudsordninger og puljer. Centret samarbejder tæt med 
foreninger, paraplyorganisationer og sammenslutninger på kultur- og fritidsområdet. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde d. 6. juni 2018 behandlet det administrativt udarbejdede 
budgetforslag for 2019-2022, som indeholder realisering af den samlede budgettilpasning på 2,1 mio. kr., 
som er indregnet i udvalgets budgetramme for 2019. 
 
Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke lovbestemte 
takster er reguleret med 2,0 % svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning. 
 
På den baggrund har Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet Budgetforslag 2019 – der indeholder følgende 
budgettilpasninger: 
 

Beskrivelse Drift 2019 

Bibliotek/Borgerservice – lovbundne udgifter - mindreudgift -600 

Bibliotek/Borgerservice – merindtægter Kontrolenheden -700 

Kultur og Fritid – tilpasning Bannerslundhallen -300 

Kultur og Fritid – generel budgetjustering -500 

I alt -2.100 

 

 

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet 

budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2019 og overslagsårene. I overslagsårene udgør Kultur- og 

Fritidsudvalgets andel af disse budgettilpasninger følgende: 

 

Beskrivelse Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 

Indregnede budgettilpasninger 1.781 3.846 5.895 
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DRIFT 
 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

          

Center for Bibliotek og Borgerservice 163.162 163.077 162.944 162.396 

Center for Kultur og Fritid 76.572 76.538 76.495 76.460 

Direktørens område 124 -1.781 -3.846 -5.895 

I alt drift 239.858 237.834 235.593 233.261 

 
 
 
 

ØKD-reglerne         

Fordeling af udgifterne         

Indenfor ØKD-reglerne 184.394 182.062 179.749 177.417 

Udenfor ØKD-reglerne 55.464 55.772 55.844 55.844 

Drift i alt 239.858 237.834 235.593 233.261 

 
 
 

    

 

 

ANLÆG     

nettobeløb vist i 1.000 kr. 
Budgetforslag 

2019 
Overslag 

2020 
Overslag 

2021 
Overslag 

2022 

Anlæg 3.183 3.183 3.183 3.183 

I alt anlæg for Kultur- og 
Fritidsudvalget 3.183 3.183 3.183 3.183 
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nettobeløb vist i 1.000 kr. 
Budgetforslag  

2019 
Overslag  

2020 
Overslag  

2021 
Overslag  

2022 

Fælleskonto 3.240 3.240 3.240 3.240 

Frederikshavns Kommunale Musikskole 7.308 7.308 7.308 7.308 

Kappelborg – Skagen Kulturhus 3.926 3.926 3.926 3.926 

Museer 11.253 11.253 11.253 11.253 

Teatre 884 884 884 884 

Maigaarden 73 73 73 73 

Kommandantboligen 30 30 30 30 

Maskinhallen 97 97 97 97 

Arena Nord  2.965 2.965 2.965 2.965 

I alt drift for Kultur 29.775 29.775 29.775 29.775 

 
Kort Præsentation 
Kulturområdet i Frederikshavn Kommune indbefatter: 

 Museer 

 Teatre 

 Kulturhuse 

 Musikskole 

 Filmmaskinen 

 Kulturelle opgaver/projekter 
 

Budgetforudsætninger 

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 29,8 mio. kr. 

 

Aktivitet og Serviceniveau 

Museer 

Der budgetteres i 2019 med driftstilskud til følgende museer: 

 Nordjyllands Kystmuseum 

 Frederikshavn Kunstmuseum 

 Skagens Kunstmuseer 

 

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten. 

Museumsområdet har i disse år politisk bevågenhed fra Christiansborg og synes at kunne imødese nye krav 

og forventninger. 

 

Teatre 

Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter omhandlende børneteater, samt yder 

tilskud til Vendsyssel Teater, til Frederikshavn Teaterforening og øvrige teaterforeninger via 

Folkeoplysningsudvalget. 

 

Arena Nord/Det Musiske Hus 

Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen indgår i den selvejende institution Arena Nord. 

Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang række koncerter, konferencearrangementer samt 

foreningsaktiviteter og henter publikum både fra lokalområdet og den nordjyske region. Det Musiske Hus 

fungerer som regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstfond. Det har været udpeget som Regionalt 

spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2017 – 2020.  
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Musikskolen 

Frederikshavn Musikskole tilbyder undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i 

Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturhuset Manegen i Sæby og Kulturhus Kappelborg i Skagen, samt 

decentralt på enkelte af kommunens skoler. Ud over den daglige undervisning involveres eleverne i lokale 

aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen, samt regionale projekter i regi af samarbejdet 

i Kulturskoler i Nordjylland. 

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne (1,5 mio. kr.) og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i 

henhold til Musikloven (1,0 mio.kr.). 

 

Filmmaskinen 

Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland. Elever kan ansøge om at komme ind. 

Filmmaskinen består af et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager 

som undervisere. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får 

erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript.  

Filmmaskinen er forankret i Musikskolen, og deres budget på 0,7 mio.kr. er en del af Musikskolens budget. 

 

Kulturhus Kappelborg – Skagen 

Kulturhus Kappelborg byder på kulturelle arrangementer, foreningslokaler, koncert- og teatersal, bibliotek, 

musikskole/undervisning, biograf og udstillingssal. 

Der er etableret et større skater- og legeområde udendørs, som er et stort tilløbsstykke for byens børn og 

unge. Huset danner endvidere ramme for konferencer, møder og ferniseringer. 

 

Kulturelle aktiviteter - Fælleskonto 

Der budgetteres med tilskud, alternativt garantibeløb til ikke-kommunale aktiviteter, og der afsættes beløb til 

bl.a. 

 Filmfestival 

 Den regionale kulturaftale 

 Kulturalliance Frederikshavn Kommune/Hjørring Kommune 

 Den Vestdanske Filmpulje 

 Borgerhuse og Lokalhistoriske Foreninger 

 Børnekulturfestival 

 Skt. Hans aften i Skagen 

 Skagen Festival 

 Verdensballetten 

 Pixlart 

 
Kulturalliancen Frederikshavn/Hjørring 

Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. Kulturalliancen skal 

søge at fastholde og udvikle kulturaktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det 

løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har statsstøttede 

kulturaktiviteter. 

Kulturalliancen har en pulje, som kan søges til kulturprojekter i Frederikshavn og/eller Hjørring Kommune. 

Puljen har til formål at støtte talentudvikling i alle tænkelige kulturelle udtryksformer. Både store og små 

projekter kan opnå støtte. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr. 
Budgetforslag 

2019 
Overslag 

2020 
Overslag 

2021 
Overslag 

2022 

Stadion og Idrætsanlæg 15.710 15.710 15.710 15.710 

Bannerslundhallen 283 283 283 283 

Syvstenhallen 235 235 235 235 

Iscenter Nord 1.586 1.586 1.586 1.586 

Frederikshavn Svømmehal 1.704 1.704 1.704 1.704 

I alt drift for Fritid 19.518 19.518 19.518 19.518 

 
Kort præsentation 

Fritidsområdet dækker 

 Iscenter Nord 

 Svømmehallen 

 Stadion- og Idrætsanlæg 

 Idrætsforeninger 

 Bannerslundhallen 

 Syvstenhallen 
 

Budgetforudsætninger 

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 19,5 mio. kr. 

 

Aktivitet og serviceniveau  

Iscenter Nord 

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling). Centret 

benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til 

offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer. 

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 

tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser. 

 

Frederikshavn Svømmehal 

Frederikshavn svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 m. bassin og børnebassiner til 

vandrutsjebane, vægttræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og 

relax-afdeling. 

 

Bannerslundhallen 

En forening, der er daglig bruger af Bannerslundhallen, ønsker at overtage hallen med henblik på at lade 

hallen overgå fra kommunal til selvejende drift. Der arbejdes videre med udformning af finansieringsplan og 

vedligeholdelsesplan fra brugers side. 

 

Syvstenhallen 

Driften af Syvstenhallen er overgået fra Sæby Fritidscenter til Ejendomscentret. Frederikshavn Kommune 

har i foråret 2018 udbudt Syvstenhallen til salg. Der pågår forhandlinger med potentiel køber. 

 

Selvejende institutioner 

Der budgetteres i 2019 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner: 

 Skagen Kultur- og Fritidscenter 

 Ålbæk Idrætscenter 

 Frederikshavn Idrætscenter 
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 Skagen Sportscenter 

 Skagen Stadion 

 Aalbæk Idrætsforening 

 Østervrå Idræts- og Kulturcenter 

 Sæby Fritidscenter 

 Arena Nord 

 Sæby Svømmebad 

 Dybvad Hallen 

 Skagen Ridehus 

 Frederikshavn Lystfiskerforening 

 Ålbæk Kulturhus 

 Stadion og Klubhuse, FFI 
 

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.     
Budgetforslag 

2019 
Overslag 

2020 
Overslag 

2021 
Overslag 

2022 

Folkeoplysningsudvalg 158 158 158 158 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 27.121 27.088 27.044 27.009 

I alt drift for Kultur 27.279 27.246 27.202 27.167 

 
Kort præsentation 

Budgettet for 2019 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende 

Folkeoplysningslov og Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune. 

 

Budgetforudsætninger 

Det samlede nettobudget til Folkeoplysningen udgør i 2019 i alt 27,3 mio. kr. 

 

Heraf udgør Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 27,1 mio. kr. som fordeler sig således: 

 Undervisning (incl. mellemkommunale refusioner)    2,6 mio. kr. 

 Aktiviteter for børn og unge under Tilskudsordningen 11,7 mio. kr. 

 Udgifter til lokaletilskud   12,3 mio. kr. 

 Bevillingsbeløb vedr. Udviklingspuljen    0,1 mio. kr. 

 Rengøring      0,1 mio. kr. 

 Betaling for ikke kommunale lokaler     0,3 mio. kr. 
 

Aktivitet og serviceniveau 

Der pågår arbejde med ny model for tildeling af tilskud til foreninger. Det forventes, at den nye model er klar i 

løbet af efteråret, dog først med virkning fra budget 2020. Dette skyldes, at der er et års opsigelse på den 

gamle model. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr. 
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Borgerservice centerdrift 20.523 20.525 20.525 20.525 

Boligstøtte/boligsikring 57.297 57.604 57.676 57.676 

Øvrige lovbundne udgifter 1.452 1.452 1.452 1.452 

Udbetaling Danmark 18.305 18.303 18.303 18.303 

Kontrolenheden -3.542 -3.542 -3.542 -3.542 

Kørselskontoret 41.370 40.978 40.773 40.525 

Stadsarkivet 2.197 2.197 2.197 2.197 

Frederikshavn Kommunes Biblioteker 24.990 24.990 24.990 24.990 

Manegen - Sæby Kulturhus 570 570 570 570 

I alt 163.162 163.077 162.944 162.696 

 

Kort præsentation 

Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. 

CBB er et stort center, som varetager mangeartede opgaver, der blandt andet omhandler myndigheds-

opgaver og kulturformidling, herunder formidling af børnekultur, bl.a. via det børnekulturelle netværk.  

 

CBB tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne 

bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. 

Udover personlig betjening varetager CBB den kommunale telefonomstilling samt den fælles reception på 

rådhuset i Frederikshavn. CBB deltager ligeledes i biblioteksvagten og Den Digitale Hotline sammen med 36 

andre kommuner. Endvidere administreres Kontrolenheden, kommunens samlede kørselskontor og 

Frederikshavn Stadsarkiv i CBB. 
 

Aktiviteter og serviceniveau 

CBB er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har i 2017 haft en stigning i både besøgende og i 

udlån. Der har således været ca. 475.000 besøgende i CBB i 2017. I gennemsnit deltager ca. 1.000 store 

eller små borgere i CBB’s arrangementer hver måned. Der blev lånt og fornyet ca. 400.000 fysiske materialer 

fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2017. 

Centret varetager ydermere en række myndighedsopgaver, herunder: 

 Vejledning og udbetaling af lovbestemte forsørgerydelser som f.eks. kontanthjælp, 
integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, enkeltydelser, ressourceforløbsydelse og 
flexlønstilskud 

 Vejledning og udbetaling af helbredstillæg, personlige tillæg, offentlige begravelser, lån til betaling af 
ejendomsskat, boligindskud, sygesikring, folkeregister og vielser 

 Vejledning vedrørende folke- og førtidspension, børnefamilieydelser, boligstøtte og barselsdagpenge 

 Vejledning for andre myndigheder om børnepasning, det tekniske område, udstedelse af pas og 
kørekort, skat og forskud 

 Udstedelse af Nem ID og fritagelse for Digital Post 

 Tilkendelse af førtidspension 
 

Kommunens hovedomstilling er organiseret i CBB, og den modtager samtlige opkald til Frederikshavn 

Kommune. CBB bemander desuden kommunens reception på Frederikshavn Rådhus, hvor vi har kontakt til 

både borgere og interne kollegaer. 

 

Stadsarkiv 

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der 

tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og 

borgere, eller som har historisk interesse. Der er fortsat stor efterspørgsel på stadsarkivets tjenester, både 

internt i forvaltninger og eksternt blandt borgerne. Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og 
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dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en 

væsentlig stigning over årene i forespørgsler. 

 

Kørselskontor 

Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, 

ældreaktiviteter og kørsel med handicappede borgere. 

Kørselskontoret har ligeledes ansvaret for hele den kollektive trafik og planlægger i tæt samarbejde med NT 

alle ruter i kommune.  

Planlægning for næste år foregår bl.a. ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner mm., udarbejdelse af 

lister med kørselsberettigede elever og andre input fra samarbejdspartnere. 

 

Fra 1. juli 2018 er den individuelle handicapkørsel udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. 

Kørselskontoret er via Lov og Cirkulæreprogrammet tilført 0,18 mio. kr. i 2018 og 0,37 mio. kr. i 2019 og 

fremadrettet. 

 

Kørselskontoret har de senere år oplevet et stigende behov for kørsel til genoptræning bl.a. pga. hurtigere 

udskrivning fra sygehusene og således bevilling af genoptræning til flere borgere. Dette medfører fremover, 

at flere flyttes til private træningstilbud og dermed dyrere kørsel, da disse træningscentre kan ligge længere 

væk end de kommunale. Udgiften til kørsler til genoptræning er fra 2014 til 2017 steget med ca. 800.000 kr. 

svarende til 48 %. Det ser imidlertid ud til, at stigningen er stagneret, men kørselskontoret følger området 

tæt. 

 

Kontrolenhed 

Kontrolenheden arbejder med at afsløre socialt bedrageri med offentlige ydelser. Derudover ydes rådgivning 

og vejledning til borgere, så de undgår at komme i situationer, hvor de begår socialt bedrageri. 

 

Overhead/IT 

Alle udgifter til overhead og IT, for hele centret, er samlet på bibliotekets budget. 

 

Budgetforudsætninger 

Stadsarkiv 

Med baggrund i slutarkiveringen af kommunens tidligere ESDH-system Acadre, vil stadsarkivets udgifter til 

opbevaring af digitale arkivalier i fremtiden være væsentligt forhøjede. På baggrund af dette er Stadsarkivets 

budget tilført 0,6 mio. kr. fra 2018 og fremadrettet. 

 

Boligstøtte 

Boligstøtteområdet administreres af Udbetaling Danmark og CBB har ikke indflydelse på udgifterne hertil.  

I 2017 konstateredes en aktivitetsstigning på området, og det forventes, at det nuværende niveau fortsætter. 

Budgettet er derfor tilpasset i forhold til dette, ved at området er tilført 3,7 mio. kr. fra 2019 og fremadrettet. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Budgettilpasning KFU 124 -1.781 -3.846 -5.895 

I alt 124 -1.781 -3.846 -5.895 

 

 

 

Funktionen omfatter væsentligst de endnu ikke effektuerede budgettilpasninger. 

I overslagårene (budget 2019 og frem) er der et stigende tilpasningskrav, som kan henføres til 

økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig budgettilpasning. 

Disse tilpasninger vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2019. 

 

 

191



 

Anlæg 

På Kultur- og fritidsudvalgets anlægsramme er der afsat 3,1 mio. kr. til følgende projekter: 

 

Anlægsprojekter 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter 1.130 1.130 1.130 1.130 

Frederikshavn Idrætscenter 608 608 608 608 

Skagen Fortidsminder 49 49 49 49 

Skagen Kultur og Fritidscenter 547 547 547 547 

Skagen Ridehus 45 45 45 45 

Skagen Stadion ( S I K) 385 385 385 385 

Skagen Tennis og Badmintonklub 158 158 158 158 

Østervrå Hallen 61 61 61 61 

Ålbæk idrætscenter 200 200 200 200 

I alt 3.183 3.183 3.183 3.183 
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Tilskudsudbetalinger i 2019 Kultur- og Fritidsudvalget: 
   

 Budget *Til udbetaling 

Skagen Stadion (SIK) 1.462.997 1.693.035 

Ålbæk Idrætsforening 270.028 307.157 

Frederikshavn Stadion (FFI) 231.360 263.172 

Lystfiskerforeningen i Frederikshavn 36.009 40.960 

Frederikshavn Idrætscenter I/S 3.024.444 3.485.905 

Østervråhallen 1.384.420 1.579.353 

Sæby Hallen 523.252 595.199 

Dybvadhallen 534.933 608.486 

Skagen Tennis- og Badmintonklub 874.735 1.006.861 

Skagen Kultur- og Fritidscenter 4.583.591 5.254.860 

Ålbæk Idrætscenter 1.320.822 1.517.435 

Sæby Svømmebad 3.219.732 3.662.445 

Skagen Ridehus 157.400 182.418 

Nordjyllands Kystmuseum 6.804.730 7.230.026 

Frederikshavn Kunstmuseum 759.303 806.759 

Skagen Museum 3.651.360 3.879.570 

Maritim Historisk Forening 194.879 214.367 

Vendsyssel Teater (Kontrakt) 746.842 **1.248.769 

Filmfestival 88.719 97.591 

Arena Nord 2.852.056 3.137.262 

Lokaletilskud til folkeopl. voksenundervisning 330.981 384.765 
 

  

*De anførte beløb er de midler der sendes til den enkelte tilskudsmodtager. Beløbet afviger fra det 

budgetterede, idet visse udgifter som tilskudsmodtageren skal afholde er tillagt moms. Dette har dog ingen 

påvirkning af de kommunale budgetter, da Frederikshavn Kommune efterfølgende får momsbeløbet 

refunderet. 

**Vendsyssel Teater har kontrakt med Hjørring og Frederikshavn Kommuner. Der udbetales ca. 0,5 mio. kr. 

mere, end der er i budget, som finansieres af tilsvarende statstilskud der tilgår Frederikshavn Kommune. 
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Takstoversigt 
  

Budget  Budget  

2018 2019 

Kultur- og Fritidsudvalget         

Borgerservice 

 
      

Vielser - udenlandsk statsborgerskab 

 
  500,00 850,00 

Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt   600,00/800,00 600,00/800,00 

Legitimationsbevis - ID kort 

 
  150,00 150,00 

Sundhedskort 

 
  190,00 190,00 

Tinglysningsattest af skifteretsattest 

 
  1.660,00 1.660,00 

Ejendomsoplysninger 

 
  400,00 400,00 

Adresseoplysninger folkeregister 

 
  75,00 75,00 

Bopælsattester 

 
  75,00  75,00 

Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 mdr manglende anmel. 600,00 600,00 

Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 mdr manglende anm. 1.200,00 1.200,00 

Bøde i forb. med afgivelse af urigtige oplysninger - anm. forker adr. 1.200,00 1.200,00 

Bøde i forb. med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært 1.500,00 1.500,00 

Bøde i forb. med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært 3.000,00 3.000,00 

gentagne gange 

 
      

  

 
      

Kørekort 

 
      

Udstedelse duplikatkørekort 

 
  280,00 280,00 

Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort 

 
  170,00 170,00 

Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset 

 
  120,00 120,00 

Fornyelse kørekort erhverv  

 
  280,00 280,00 

Fornyelse kørekort med kørelærergodtgørelse   280,00 280,00 

Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år 

 
  130,00 130,00 

Udstedelse internationalt kørekort 

 
  25,00 25,00 

Kontrollerende køreprøve 

 
  890,00 890,00 

Køreprøve (teori og praktisk prøve) 

 
  600,00 600,00 

Kørelæreprøve, første kategori 

 
  340,00 340,00 

Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier 

 
  320,00 320,00 

Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort   280,00 280,00 

Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC 

 
  280,00 280,00 

Teoriprøve knallert - personer over 18 år 

 
  130,00 130,00 

Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år   460,00 470,00 

Stor knallert - køreprøve 

 
  260,00 260,00 

Udstedelse af kørekort til lille knallert 

 
  130,00 130,00 

Duplikatkørekort samt erstatn.kørekort m.v. 

 
  130,00 130,00 

  

 
      

Pas 

 
      

Pas for personer mellem 18 og 65 år 

 
  626,00 626,00 

Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år   600,00 600,00 

B-pas for personer mellem 0 og 11 år 

 
  115,00 115,00 

B-pas for personer mellem 12 og 18 år 

 
  141,00 141,00 

Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år 

 
  115,00 115,00 
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C-pas for personer over 65 år 

 
  376,00 376,00 

Prov. C-pas for personer over 65 år 

 
  350,00 350,00 

Fingeraftryk 

 
  26,00 26,00 

  

 
      

Omsorgskørsel (månedlig abonnement) 

 
      

Døgntakster ved salg til andre kommuner:       

En ugentlig kørsel tur/retur 

 
  108,00 110,00 

To ugentlige kørsler tur/retur 

 
  215,00 219,00 

Tre ugentlige kørsler tur/retur 

 
  322,00 328,00 

Fire ugentlige kørsler tur/retur 

 
  431,00 440,00 

Fem ugentlige kørsler tur/retur 

 
  537,00 548,00 

  

 
      

Taxikørsel: 

 
      

Trafikbøger 

 
    95,00 

     

  

 
      

Folkebiblioteket: 

 
      

Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn 

 
  10,00 10,00 

Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne 

 
  20,00 20,00 

Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn 

 
  55,00 55,00 

Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne 

 
  110,00 110,00 

Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn   100,00 100,00 

Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne   220,00 220,00 

  

 
      

Erstatning: 

 
      

Materialets pris som rettesnor+klargøring+eksp.(dv. mat.pris + 25%) efter opgørelse efter opgørelse 

  

 
      

Andet: 

 
      

Fotokopier og print fra selvbetjeningspc: 

 
      

A4 sort/hvid 

 
  2,00 2,00 

A4 farve 

 
  4,00 4,00 

A3 sort/hvid 

 
  3,00 3,00 

A3 farve 

 
  6,00 6,00 

Erstatningslånerkort 

 
  15,00 15,00 

  

 
      

Manegen - Sæby Kulturhus 

 
      

Kommercielle arrangementer (minium 2 timer)       

1/3 dels sal 

 
  124,00 126,00 

2/3 dels sal 

 
  228,00 233,00 

1/1 sal 

 
  332,00 339,00 

  
 

      

Musikskolen: 

 
      

Forskole: 

 
      

0-3 år Babybongo 

 
  1.089,00 1.110,00 

4-5 år 1. klasse  - musikalsk legestue og musikalsk værksted 1.545,00 1.587,00 

2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje) 

 
  1.556,00 1.587,00 
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1. - 3. klasse - minimusik 

 
  1.556,00 1.587,00 

  

 
      

Instrumentalundervisning: 

 
      

Holdundervisning 

 
  2.168,00 2.211,00 

Soloundervisning 

 
  3.247,00 3.311,00 

Voksne (elever over 25 år) 

 
  4.201,00 4.285,00 

Instrumentleje 

 
  945,00 963,00 

Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning   3.247,00 3.311,00 

  

 
      

Sammenspil / orkester 

 
      

Instrumentalelever 

 
  Gratis Gratis 

Andre (ikke musikskoleelever) 

 
  961,00 980,00 

  

 
      

Kor 

 
      

Børne- og Ungdomskor 

 
  242,00 246,00 

Kor - voksne takst 1 

 
  431,00 439,00 

Kor - voksne takst 2 

 
  521,00 531,00 

Kor - voksne takst 3 

 
  781,00 796,00 

  

 
      

Talentklassen 

 
  5.944,00 6.062,00 

  

 
      

Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej: 

 
      

Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum       

 pr. 1,75 time 

 
  1.037,00 1.057,00 

Leje af banelys pr. 1,75 time 

 
  207,00 211,00 

  
 

      

Frederikshavn Svømmehal: 

 
  

  

Voksen - enkeltbillet 

 
  57,00 57,00 

10-turs kort - voksen 

 
  498,00 498,00 

25-turs kort - voksen 

 
  1.119,00 1.119,00 

Årskort - voksen 

 
  3.254,00 3.254,00 

Tilskuerbillet 

 
                   31,00                  31,00 

  

 
  

  

Barn - enkeltbillet 

 
  33,00 33,00 

10-turs kort - barn 

 
  285,00 285,00 

25-turs kort - barn 

 
  610,00 610,00 

Morgenbader - enkeltbillet 

 
  33,00 33,00 

10-turs morgenbader 

 
  285,00 285,00 

25-turs mogenbader 

 
  610,00 610,00 

Årskort - morgenbader 

 
  2.034,00 2.034,00 

Enkelt Medy-Jet massage 

 
                   41,00                  41,00 

  

 
      

Massagestol: 

 
  25,00 25,00 

Massagestol enkelt 

 
      

  

 
      

Wellnessmassage: 

 
  254,00 254,00 
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Massage ½ time 

 
  407,00 407,00 

Massage 1 time 

 
      

  

 
      

Tyrkisk Bad 

 
  351,00 351,00 

Hamam - massage ca. 40 min. 

 
      

  

 
  10,00 10,00 

Aktivitetsbillet enkelt 

 
  10,00 10,00 

Gusbillet 

 
      

  

 
      

Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt 
svømmehallen for yderligere oplysninger.     

  

 
      

Priser rabatbilletter og klubber/foreninger   41,00 41,00 

Rabatbilletter voksne 

 
  22,00 22,00 

Rabatbilletter børn 

 
  22,00 22,00 

Rabatbilletter morgenbadere 

 
      

  

 
      

Intern skole/forening 

 
  37,00 37,00 

Voksne 

 
  20,00 20,00 

Børn 

 
  20,00 20,00 

Morgenbader 

 
      

  

 
      

Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid.     

Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin. Ekstra bane i     

25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. time træningspas.     
  

 
      

Kappelborg - Skagen Kulturhus 

 
      

  

 
      

Priser pr. time for folkeoplysende foreninger:       

Salen 

 
  32,00 32,00 

Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)   32,00 32,00 

Biografen 

 
  32,00 32,00 

Aktivitetslokale  

 
  15,00 15,00 

Aktivitetslokale dobbelte 

 
  32,00 32,00 

Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)   15,00 15,00 

  

 
      

Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende 
regi:     

Salen 

 
  109,00 109,00 

Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)   109,00 109,00 

Biografen 

 
  109,00 109,00 

Foyer 

 
  109,00 109,00 

Udstillingssal 

 
  109,00 109,00 

Aktivitetslokale 

 
  109,00 109,00 

Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)   109,00 109,00 

  

 
      

Multisal: 
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Entregivende arrangement - pr. døgn 

 
  7.261,00 7.261,00 

Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn 

 
  3.112,00 3.112,00 

  

 
      

Biografsalen: 

 
      

Entregivende arrangementer - pr. døgn 

 
  2.282,00 2.282,00 

Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn 

 
  1.556,00 1.556,00 

  

 
      

Foyer: 

 
      

Entregivende arrangement - pr. døgn 

 
  2.282,00 2.282,00 

Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn 

 
  1.037,00 1.037,00 

  

 
      

Udstillingssal 

 
      

Entregivende arrangementer - pr. døgn 

 
  2.258,00 2.258,00 

Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn 

 
  1.037,00 1.037,00 

  

 
      

Udendørs arrangementer med adgang til foyer: 

 
      

Entregivende arrangement pr. døgn 

 
  4.149,00 4.149,00 

undtaget sal og udendørsaktiviteter pr.time 

 
  363,00 363,00 

Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnet 

 
  519,00 519,00 

Almindeligt  arrangement pr. døgn 

 
  4.149,00 4.149,00 

  

 
      

Møde/aktivitetslokale: 

 
      

Entregivende arrangement pr. døgn 

 
  1.037,00 1.037,00 

Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn 

 
  934,00 934,00 

  

 
      

Dobbelt møde-/aktivitetslokale: 

 
      

Entregivende arrangement pr. døgn 

 
  2.075,00 2.075,00 

Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn 

 
  519,00 519,00 

  

 
      

Mandskab: 

 
      

Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time   311,00 311,00 

Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time    311,00 311,00 

(i arragementperioden) 

 
      

  

 
      

Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg   efter aftale efter aftale 

Catering/barsalg skal aftales med Kappelborg   efter aftale efter aftale 

  

 
      

Elforbrug afregnes separat 

 
      

  

 
      

Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift     

til dækning af driftsomkostninger 

 
      

Der skal ved booking altid udfyldes en arrangementsaftale.       
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved 
aflysning,     

men fratrækkes den endelige betaling. 

 
      

Afmelding skal ske med 1 måneds varsel. 

 
      

198



  
 

      

Iscenter Nord: 

 
      

Voksen - enkelt billet 

 
  52,00 52,00 

Barn - enkelt billet 

 
  32,00 32,00 

10-turs kort - voksen 

 
  467,00 467,00 

10-turs kort - barn 

 
  259,00 259,00 

  

 
      

Skøjteleje, pr. dag 

 
  37,00 37,00 

Skøjteslibning 

 
  32,00 32,00 

  

 
      

Egne foreninger 

 
      

Træning uden is pr. time 

 
  62,00 62,00 

Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time 

 
  62,00 62,00 

Lillemødelokale pr. time 

 
  10,00 10,00 

Store mødelokaler pr. time 

 
  20,00 20,00 

  

 
      

Gæstende foreninger: 

 
      

Hal 1 og 2 baneleje pr. time. 

 
  207,00 207,00 

Mødelokale pr. time 

 
  207,00 207,00 

Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. 
person 130,00 130,00 

  

 
      

Kommercielle aktiviteter 

 
      

Sommertræning uden is pr. time 

 
  156,00 159,00 

Træning på is - andre klubber pr. time 

 
  363,00 370,00 

Baneleje - firmaarrangementer pr time 

 
  1.349,00 1.375,00 

  

 
      

Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen       

senest 1 uge før arrangement 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budget Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget            224.510  222.578 220.394 220.394 

   
     

P/L korrektion 4.743 4.694 4.642 4.642 

     

Flytning SLA vedr.  10. kl center 153 153 153 153 

ØU 7/2 Demografireguleringer -85 -178 -272 -557 

ØU 7/2 Midler fra IDV til CBB 8.001 8.001 8.001 8.001 

ØU 7/2 Øgede udgifter boligydelse 3.700 3.700 3.700 3.700 

ØU 7/2 1% budgettilpasning i 2022    -1.712 

ØU 7/2 Modernisering/effektivisering 2022    -352 

ØU 14/3 PL-regulering 137 137 141 146 

ØU 14/3 omfordeling 1% budgettilpasning -424 -424 -424 -424 

BYR 25/4 korr. vedr SLA 10. kl center -28 -28 -28 -28 

BYR 25/4 hjemmesideredaktører -125 -125 -125 -125 

PL-regulering -1.087 -1.068 -1.055 -1.042 

Særlig fremskrivning 7 9 9 9 

Lov og Cirkulæreprogram 356 385 456 456 

     

        

Rammekorrektioner i alt  15.348 15.256 15.198 12.867 

Godkendt ramme i 2019-prisniveau 239.858 237.834 235.592 233.261 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budget Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  3.101  3.101 3.101 3.101 

 P/L korrektion 87 87 87 87 

     

ØU 14/03 P/L-regulering -9  -9 -9 -9 

 PL-regulering 4 4 4 4 

Rammekorrektioner i alt  82  82 82 82 

Godkendt ramme i 2019-prisniveau 3.183 3.183 3.183 3.183 
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Teknisk Udvalg                            
Budgetoplæg 2019                                       Indledning   

 

3 
 

Center for Økonomi og Personale har – inden for de økonomiske rammer, som er udmeldt – udarbejdet et 
administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Teknisk 
Udvalg, udvalgets budgetoplæg.  

Direktørens område indeholder en uudmøntet reduktion af serviceudgifterne fra 2020 – besluttet i Økonomi-
udvalget den 9. marts 2016. Reduktionen indarbejdes i budgetlægningen for 2020.  

Økonomiafdelingen fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale indeholdende:  

 Budgetbemærkninger 
 Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik 

over budgettets fordeling 
 Takstoversigt 
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Budgetoplæg 2019                            Skema i hovedtal   

 

4 
 

DRIFT 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 
Direktørens område 157 -417 -401 -396
Center for Teknik og Miljø 2.612 2.604 2.562 2.525
Ejendomscentret 3.551 3.751 3.751 3.516
Center for Park og Vej 60.144 60.013 59.324 58.601
I alt drift 66.464 65.951 65.236 64.246

 

ØKD‐reglerne 

Fordeling af udgifterne         

Indenfor ØKD-reglerne 49.403 48.890 48.175 47.185
Udenfor ØKD-reglerne 17.061 17.061 17.061 17.061
Drift i alt  66.464 65.951 65.236 64.246
 

ANLÆG 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 

I alt anlæg 71.245 80.254 38.868 41.620
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5 
 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 
Direktørens område 154 154 154 154
Uudmøntede puljer 3 -571 -555 -550
I alt 157 -417 -401 -396

 
Kort præsentation 
Direktørens område omfatter aktiviteter, som er fælles for hele direktørområdet.  
 
Budgetforudsætninger 
Budgettet for 2019 udgør 0,2 mio. kr. til fælles aktiviteter på direktørområdet. Derudover er der en uudmøntet 
reduktion af serviceudgifterne fra 2020 på 0,6 mio. kr., som indarbejdes i budgetlægningen for 2020.  
 
Aktivitet og serviceniveau 
Det forventes, at budgetmidlerne i 2019 anvendes til forskellige initiativer, som direktøren igangsætter.  
 
De uudmøntede puljer i overslagsårene forventes finansieret inden for udvalgets ramme, og indarbejdes i 
budgetlægningen for 2020.  
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Center for Teknik og Miljø 2.612 2.604 2.562 2.525
I alt 2.612 2.604 2.562 2.525

 
Kort præsentation 
Området omfatter bl.a. veje og trafiksikkerhed. Der er tale om myndighedsopgaver under Lov om offentlige 
veje og Lov om fællesveje, herunder vejlovsadministration i forhold til bekendtgørelse og vedtægter. Tilladelser 
til at råde over vejarealer f.eks. ved udlejning af udstillings- og serveringsarealer, arrangementstilladelser og 
gaderegulativer.  
 
Der udføres parkeringskontrol, skadedyrsbekæmpelse, parkeringsfond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-
bekendtgørelser.  
 
Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør 2,6 mio. kr.  
 
Aktivitet og serviceniveau 
Der forventes fortsat en øget indsats for rottebekæmpelse til bekæmpelse inden et renoveringsarbejde 
igangsættes.  
 
 

207



Teknisk Udvalg                                       
Budgetoplæg 2019                                                                 Ejendomscenter 

7 
 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 
Vandløbsvedligehold             2.977             2.978             2.978              2.949 
Skovdrift               500               500               500                493 
Havne diverse               679               679               679                679 
Skagen Lystbådehavn              -713              -713              -713               -713 
Sæby havn               108               307               307                108 
I alt 3.551 3.751 3.751 3.516

 
Kort præsentation 
Budgetområderne Vandløbsvedligehold, Skovdrift samt Havne hører til under Teknisk Udvalg og er en del af 
Ejendomscenteret. 
 
Vandløbsvedligehold 
Vandløbsvedligehold omfatter den regulativmæssige vedligehold af alle offentlige vandløb i Frederikshavn 
Kommune. Vandløbsvedligehold er en lovpligtig ydelse, således at regulativerne overholdes. Ydelserne i 
forbindelse med vandløbsvedligehold består i hovedtræk af skæring af grøde og oprensning af sand i de 300 
km. offentlige vandløb samt opmålings- og kontrolarbejde i den forbindelse. Herudover passes og tilses 
forskellige stemmeværk, fisketrapper mv. Opgaven har stor bevågenhed, da det er en lovpligtig ydelse, der er 
medvirkende til at sikre en god afvanding for fødevareerhvervet og undgå oversvømmelser i bolig- og 
sommerhusområder de steder, hvor de offentlige vandløb løber igennem disse. Vandløbsvedligehold er ikke 
klimasikring, men en korrekt og rettidig vandløbsvedligehold er en af forudsætningerne for at undgå større 
klimaskader.  
 
Den regulativmæssige vedligehold er udbudt i 3 delentrepriser. Herudover foretages der opmålings- og 
kontrolarbejde ved rådgivere samt løses forskellige ekstra- og specialarbejder ved entreprenører, Center for 
Park og Vej og nabokommuner (grænsevandløb). 
 
Skovdrift 
Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov. Det primære driftsformål for skovene er friluftsliv og 
biodiversitet. En forudsætning herfor er en skovressource med en arealsammensætning og karakter, der kan 
danne en solid platform for skovens mangfoldige funktioner og aktiviteter. Skovdriften omfatter 
arealforvaltning, lovmæssigt og planmæssigt, borgerhenvendelser, jagtudleje, skovning, udtynding og 
plantning.  
 
Den daglige drift af skovene bygger på principperne for naturnær skovdrift og de danske retningslinjer for 
bæredygtig skovdrift. Skovdriften blev miljøcertificeret i 2013 (FSC & PEFC). Retningslinjerne for driften er 
beskrevet i Skovpolitik for Frederikshavn Kommune (2009) og Driftsplan for Frederikshavn Kommunes Skove 
(2009-2023) samt i retningslinjerne for FSC og PEFC certificeringsordningerne. 
 
Havne 
De rekreative havne er en del af Ejendomscentret. Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen 
som det store antal turister, der hvert år besøger landsdelen. 

Havne omfatter: 
 Skagen Lystbådehavn, kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet 
 Ålbæk Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet 
 Rønnerhavnen, kommunalt ejet – foreningsdrevet 
 Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet 
 Voerså Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet 
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Budgetforudsætninger  
Budgettet for 2019 udgør i alt 3,6 mio. kr. fordelt på Vandløbsvedligehold 3,0 mio. kr., Skovdrift 0,5 mio. kr. og 
Havne 0,1 mio. kr.   
 
Havne 
Der er samlet et nettobudget på 0,1 mio. kr. for havne. Budgettet fordeler sig med 0,7 mio. kr. i udgifter til 
havne diverse, Skagen Lystbådehavn med 0,7 mio. kr. i indtægter og Sæby Havn med 0,1 mio. kr. i udgifter. 

Der er indgået aftaler med de tre foreningsdrevne havne, der sikrer at de vedligeholdelsesbidrag, der 
indbetales for den enkelte havn, også bruges i denne havn. Da nogle af vedligeholdelsesopgaverne er af 
større karakter, vil dette ofte ske over en årrække. 

Der er i overslagsårene 2020 – 2021 indregnet netto 0,2 mio. kr. til øgede driftsudgifter for Sæby Havn, som 
følge af anlægsinvesteringerne i Sæby Havn 2019 – 2020. 
 
Aktivitet og serviceniveau  
Vandløbsvedligehold 
Et vandløbsregulativ indeholder retsgrundlaget for administrationen af et offentligt vandløb. Frederikshavn 
kommune har 300 km. offentlige vandløb med ca. 60 forskellige regulativer, der beskriver den enkelte 
vedligehold og serviceniveau for vandløbene/afvanding for lodsejerne. Højsæsonen for vedligehold er primært 
fra juni til november, men der foregår aktiviteter hele året rundt, hvor der slås grøde og oprenses sand. Da der 
er tale om vandløb, som er påvirket af nedbør, sandtransport og vækstforhold, er der tale om en del 
sæsonudsving og ekstraarbejder.  
 
Skovdrift 
Skovdriften består primært i at sikre en sund og spændende skov for publikum, der lever op til lovkravene på 
området. De primære driftsaktiviteter er skovning, udtynding og plantning på de 825 hektar. Opgaverne løses 
både maskinelt og manuelt i samspil med entreprenører og egne folk.  
 
Skovarealet har en nettotilvækst på ca. 3.000 m3 træ om året. Træet herfra omsættes til tømmer, brænde eller 
flis. Der er et indtægtskrav på skovdriften på 0,5 mio. kr., som dækkes herfra. Overskud på træproduktionen 
anvendes til rekreative formål i samarbejde med Center for Park og Vej.  
 
Havne  
De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser. Derudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året.  

Sæby Havn har gennem landsdækkende kampagner som ”Havnens Dag og ”Vild med Vand” lykkes at vende 
udviklingen. Samtidig er der øgede aktiviteter, som havkajak, vinterbadning og havsvømning, som har været 
en medvirkende årsag til gæstesejlernes øgede interesse for havnen. 

Skagen Lystbådehavn er stadig en af de få havne, der ikke har haft nedgang i antal besøgende. Placeringen 
gør, at havnen er utrolig attraktiv for især svenskere og nordmænd. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Center for Park og Vej 43.083 42.952 42.263 41.540
Vintervedligeholdelse 17.061 17.061 17.061 17.061
I alt 60.144 60.013 59.324 58.601

 
Kort præsentation  
Center for Park og Vej har ansvaret for de kommunale gader, veje, stier, trafik, strande, rekreative- og grønne 
områder. Herudover varetages opgaver fra borgere. Driftsopgaverne koncentrerer sig om infrastrukturen ved 
veje, fortove og cykelstier, samt pasning af grønne og rekreative områder med pleje, renholdelse, rydning, 
udsmykning og vedligeholdelse. 

Center for Park og Vej udfører også renoveringsopgaver og nye anlægsprojekter. Der er kontraktopgaver for 
Ejendomscenteret med pasning og pleje af grønne områder samt vintertjeneste omkring de kommunale 
institutioner.  

Center for Park og Vej udfører i samarbejde med forsyningen koordinerende opgaver, eksempelvis ved 
udskiftning af kloakker og fjernvarmledninger. 

Center for Park og Vej sigter mod: 
 Positiv opmærksomhed omkring opgaveløsninger og aktiviteter fremfor løftede pegefingre 
 Lokalt engagement og understøttelse af lokalsamfundets initiativer f.eks. grundejerforeninger 
 Personligt ansvar og deltagelse i opgaven omkring oprydning af henkastet affald 
 Indgå nye samarbejder med foreninger, erhvervsliv, interesseorganisationer og affaldsselskab. 

 
Center for Park og Vej har som indsatsområde i 2019 valgt at arbejde med Bæredygtighed som et tema, hvor 
3 elementer af Bæredygtighed går igen. Det er Social-, Økonomisk- og Miljømæssig Bæredygtighed. 

Bæredygtighed handler om hvordan vi passer på jordens ressourcer, så den ikke bliver ødelagt og at den kan 
blive ved med at være intakt til kommende generationer. Det handler om at det vi gør i dagligdagen kan have 
konsekvenser for den fremtidige udvikling og at sikre disse ressourcer.  
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Budgetforudsætninger  
Der er et samlet budget for Center for Park og Vej på 60,1 mio. kr., hvoraf der er afsat 17,1 mio. kr. til 
vintervedligeholdelse og 43,1 mio. kr. til den øvrige drift.  
 
Drift netto (i 1.000 kr.)  2019 2020 2021 2022 
Center for Park og Vej I alt 60.144 60.013 59.324 58.601
Centerchefens område 5.673 5.664 5.658 5.657
     Strategiske fokusområder og digitalisering 524 524 524 524
      Kontrakter 2.092 2.092 2.092 2.092
      Teknisk Udvalg dispositionspuljen 3.057 3.048 3.042 3.041
Rekreative områder og publikumsfaciliteter 14.440 14.440 14.440 14.440
     Grøn service 7.541 7.541 7.541 7.541
     Oplevelser og turisme 2.167 2.167 2.167 2.167
     Parker og Byrum 2.626 2.626 2.626 2.626
     Skovdrift og naturpleje 2.106 2.106 2.106 2.106
Klimasikring og Vejanlæg og Lager 29.462 29.462 29.462 29.462
     Klimasikring - vinterbekæmpelse 17.061 17.061 17.061 17.061
     Vejanlæg 9.956 9.956 9.956 9.956
     Lager 2.445 2.445 2.445 2.445
Materielgård og pladser 14.718 14.718 14.718 14.718
     Materiel, pladser og maskiner og miljø 14.718 14.718 14.718 14.718
Infrastruktur og bymiljø 8.162 8.162 8.162 8.162
     Infrastruktur og bymiljø 8.162 8.162 8.162 8.162
Intern drift og fællesudgifter -12.311 -12.433 -13.116 -13.838
     Personaleomkostninger 2.043 2.043 2.043 2.043
     Tilskud 2.090 2.090 2.090 2.090
     Betalingsparkering -1.591 -1.591 -1.591 -1.591
     Moderniserings- og effektivitetsprogram 0 0 0 -123
     Salg projekter -1.492 -1.492 -1.492 -1.492
     Trafiksikkerhedsarbejde 482 482 482 482
     Koncessionsaftale Sandormen -263 -263 -263 -263
     Produktivitets puljen 1 % -138 -139 -705 -1.304
     Omkostningssteder -13.442 -13.563 -13.680 -13.680

 
Aktivitet og serviceniveau  
Center for Park og Vejs arbejdsområde er hele Frederikshavn Kommune med 80 km. kyst, 1.000 km. veje og 
700 hektar skov og naturarealer. Der foretages pleje af 300 km. vandløb og godt 500 registrerede fortids-
minder. Derudover har Center for Park og Vej udlån af planter, flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej 
mv. 

Center for Park og Vej udsætter 170 blomsterkummer og tilplanter 2.000 m2 bede som led i arbejdet omkring 
udsmykning af det rekreative bymiljø, ligesom de rekreative grønne områder og øvrige publikumsfaciliteter 
vedligeholdes. 

Indsatsområder 2019: 
Koordinerende renoveringsarbejder 
Center for Park og Vej samarbejder med forsyningsselskaberne omkring koordinerende opgaver, eksempelvis 
ved udskiftning af kloakker og fjernvarmeledninger. Der forberedes til udskiftning af fortove og renovering af 
gader og stier. Det sker ved fjernelse af chaussesten, således at gangbesværede og svagtseende har gavn 
af handicapvenlige overflader. Nye belægninger i renoveringen af gader tænkes ind med gennemgående 
fortove, så kørende kan holde tilbage for de bløde trafikanter, her er trafiksikkerheden tænkt ind i forhold til 
sikring af skoleveje. 
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Asfaltarbejder går nye veje 
Frederikshavn og Hjørring kommuner har gennemført et asfaltudbud, hvor der i samarbejde med den vindende 
entreprenør blandt andet er fokus på at udfordre de normale asfaltprodukter. Der arbejdes målrettet med 
materialer og metoder, så der kan opnås mest mulig belægning for pengene.  
 
Vintertjeneste 
Vintervedligeholdelsen indebærer selve snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt oprydnings-
indsatsen med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter. 
Sæsonen løber fra 1. oktober til 1. april. 
 
Vintertjenesten udføres på alle kommunale veje, men omfanget af indsatsen afhænger af, hvor meget trafik 
der er på vejstrækningen, hvilken type trafik, der er på vejen, samt hvilken funktion vejen har. Der afholdes 
offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på den andel af ruterne til snerydningsarbejdet og 
glatførebekæmpelsen, som Center for Park og Vej ikke selv har kapacitet til at varetage.  
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 
Center for Park og Vej 41.522 42.676 36.045 36.342

Slidlag 6.952 6.952 6.952 6.952
Vejprojekter 6.018 6.018 6.018 6.018
Renovering af kørebaner 8.345 8.345 8.345 8.345
Koordinerende belægningsarbejder 10.290 10.290 10.290 10.290
Sikre skoleveje 2018-2019 1.016 0 0 0
Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2027 1.375 1.375 1.375 1.375
Broer, tunneller og underløb 891 891 891 891
Vejafvandingsbidrag 2.371 2.371 2.371 2.371
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby 4.264 6.434 -197 100
Center for Teknik og Miljø 200 3.055 600 3.055

Matrikulære berigtigelser 200 200 200 200
Kystfodring 0 2.455 0 2.455
Områdefornyelse i Dybvad 0 400 400 400
Ejendomscenteret 29.523 34.523 2.223 2.223

Bådebroer 2.223 2.223 2.223 2.223
Sæby Havn 2019 – 2020 27.300 32.300 0 0
I alt 71.245 80.254 38.868 41.620

 
Budgetforudsætninger  
Der er i alt et budget på 71,2 mio. kr. til anlægsprojekter i 2019.  
 
Ud over de løbende anlægsbevillinger er der i budget 2019-2022 følgende nye projekter:  
Sikre skoleveje 
Der er afsat 1,0 mio. kr. til sikre skoleveje i Frederikshavn Kommune. Det er især ved problemområder ved 
skoler og institutioner, så der skabes tryghed for elever, lærere og forældre som færdes i trafikken, med 
sikkerhedsforanstaltninger, der giver en bedre afvikling og tilgang til området. 
 
Områdefornyelse i Frederikshavn Midtby 
Projektet omkring områdefornyelse i Frederikshavn midtby blev igangsat i 2018. Den samlede udgift for 
områdefornyelsen er 30 mio. kr. set over hele perioden fra 2018-2022. Projektet er finansieret af midler fra 
salg af Ørnevejens skole med 10 mio. kr. og 10 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Investeringerne 
i projektet går til fornyelse af rådhuspark, rådhusplads, gågade, stiforbindelser, trafikdæmpning samt byliv. 
 
Områdefornyelse i Dybvad 
Projektet omkring områdefornyelse i Dybvad igangsættes i 2018. Den samlede udgift for projektet er 3,3 mio. 
kr. over hele perioden fra 2018-2022, hvoraf 1,1 mio. kr. finansieres fra Trafik-, Bygge- og Boligministeriet. 
Områdefornyelsen indeholder forskønnelse af midtbyen, etablering af hundeskov og grønne områder, 
stiforbindelser med skiltning, historiefortælling samt branding af landsbyen. Ud over bevillingen fra Direktionen 
på 1,2 mio. kr., er der bevilget 0,2 mio. kr. fra Distriktsudvalget, 0,1 mio. kr. fra Center for Teknik og Miljø, 0,5 
mio. kr. vedr. byfornyelse og der søges i efteråret om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr.  

Sæby Havn 2019-2020 
Der er i 2019-2020 budgetteret med samlede anlægsinvesteringer på 59,6 mio. kr. Havneudvidelsen 
indeholder udbygning af både det inderste bassin, yderbassinet samt landarealet, så havnen i fremtiden 
imødekommer de krav, der forbindes med en moderne lystbådehavn.  
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DRIFT 

Nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  65.490 64.789 64.086 64.086
PL-korrektion af den oprindelige ramme 1.487 1.470 1.453 1.453
1% budgettilpasning i 2022 0 0 0 -662
Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 0 0 0 -136
Ny PL-regulering -48 -46 -45 -44
Omfordeling af 1% budgettilpasning i 2019 -153 -153 -153 -153
Mistet lejeindtægt ved salg af areal på Sæby Havn 12 12 12 12
Finansiering af hjemmesideredaktører -63 -63 -63 -63
Sæby Havn 0 200 200 0
PL. Regulering jfr. G. 1-3 -270 -266 -261 -256
Særlig fremskrivning 8 8 8 8
Rammekorrektioner i alt  974 1.162 1.151 159

Godkendt ramme i 2019-prisniveau 66.464 65.951 65.237 64.245
 
 
ANLÆG 
nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  41.541 38.121  40.541  40.541 
PL-korrektion af den oprindelige ramme 989 907  965  965 
Kystfodring - budget flyttes til hvert andet år 0 0  0  -2.478 
Ny PL-regulering -398 -373  -396  -373 
Områdefornyelse i Frederikshavn - refusion -2.200 -4.800  -1.400  -100 
Områdefornyelse i Frederikshavn 4.200 10.300  1.000  0 
Områdefornyelse i Frederikshavn - udvikling af byrum 1.486 0  0  0 
Områdefornyelse i Frederikshavn - flyttes fra ØU til TU 800 962  200  200 
Sæby Havn 27.300 32.300  0  0 
Områdefornyelse i Dybvad 0 400  400  400 
Kystfodring - budget flyttes til modsatte år -2.454 2.454  -2.454  2.454 
PL-regulering -18 -18  13  10 
Rammekorrektioner i alt  29.704 42.133  -1.673  1.079 

Godkendt ramme i 2018-prisniveau 71.245 80.254  38.868  41.620 
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Priser i kr. inkl. moms Budget 2018 Budget 2019 
Vandløbsregulering:     
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der 
opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse.             6.541              6.541 

      
Diverse:     
Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på      
baggrund af ejendomsværdi 0,05 ‰ 0,05 ‰
      
Etablering af P-pladser:      
Skagen 60.000 62.478
Aalbæk 18.055 18.801
Frederikshavn midtby 40.400 42.068
Sæby by 36.225 37.721
Øster Vrå og Dybvad by 18.055 18.801
Hørby og Voerså by 17.365 18.082
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse 
betales kun 50% af parkeringsbidraget.    

     
P-afgifter:     
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time) 11 11
Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat. 150 150
      
Havne:      
Sæby Havn:     
Taksterne gælder fra 1/4-31/3     
Priser pr. år    
2,5 meter pr. liggeplads  3.950 3.993
3,0 meter pr. liggeplads 4.821 4.873
3,5 meter pr. liggeplads 5.686 5.748
4,0 meter pr. liggeplads  6.552 6.623
4,5 meter pr. liggeplads 7.423 7.503
Over 4,5 meter pr. liggeplads  8.290 8.380
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:    
Liggeplads ved bro eller kaj pr. år 2.531 2.558
Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50 m bredde 1,70 m pr. år 1.179 1.192
Midlertidig plads i Sæby Havn pr. måned 250 253
      
Gæstesejlere/autocampere:     
Priser pr. døgn     
0-12 meter 190 190
12-15 meter 260 260
15-20 meter 330 330
20-30 meter 400 400
Over 30 meter 550 550
Autocampere 150 150
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Ugekort:     
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, 
men betinget af, at betaling sker på én gang. Rabatformen kan udvides til en 
10+ ordning (gælder hele året). Ved 10+ ordning køber man på én gang et 
antal overnatninger, fra 10 og opefter, og prisen reduceres med 20 %. 

    

      
El-tilslutning:      
Forbrug af el til autocampere og både i havnen afregnes via havnens 
betalingsanlæg pr. kWh 3 3

      
Vinteropbevaring:     
Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens 
areal: 200 200

      
Slæbested:     
Slæbested pr. gang 50 50
10 turs kort  350 350
Årskort 1.250 1.250
     
Lystbådehavn (Skagen):    
Priser pr. døgn 1/4 - 14/10     
Lystbåde under 34 fod 200 200
Lystbåde mellem mellem 34 - 49 fod 280 280
Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod 280 280
Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod 400 400
Skonnerter, skoleskibe og lignende 680 680
Lystbåde mellem 50 - 65 fod 400 400
+ pr. påbegyndt 5 meter 200 200
      
Priser pr. døgn 15/10 – 31/3      
Lystbåde under 34 fod 100 100
Lystbåde mellem 34 - 49 fod 140 140
Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod 140 140
Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod 200 200
Skonnerter, skoleskibe og lignende 340 340
Lystbåde mellem 50 - 65 fod 200 200
+ pr. påbegyndt 5 meter 100 100
      
Kwh 3 3
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Tilskud til organisationer, foreninger mv.        
( 1.000 kr.) 

Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
2019 2020 2021 2022 

Samlet resultat 2.368 2.368 2.368 2.368

Ejendomscenteret 150 150 150 150

Tilskud til Strandby Havn 75 75 75 75
Tilskud til Søsportshavnen 75 75 75 75
Center for Park og Vej 2.218 2.218 2.218 2.218

Tilskud til Bangsbo Botaniske Have 970 970 970 970
Tilskud til Blomsterfestival 122 122 122 122
Tilskud til Søsportshavnen 29 29 29 29
Tilskud til Trafikcenter Sæby Syd 297 297 297 297
Tilskud til juleudsmykninger og flagallé 800 800 800 800
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De budgetansvarlige har sammen med Center for Økonomi og Personale udarbejdet budgetoplæg for 2019 
for Plan- og Miljøudvalget.  
 
Budgetmaterialet indeholder:  

 Budgetoplæg med budgetbemærkninger 
 Specifikationer, som supplerer budgetmærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik 

over budgettets fordeling 
 Takstoversigt 

 
Der er i budget 2019 ikke budget for den øvrige drift under Plan- og Miljøudvalget. Der er dog overførsel 
mellem årene under Centerchefens område til projekterne under Plan- og Miljøudvalgets drift.  
 
Det samlede budgetoplæg for driften for det takstfinansierede område udgør i 2019 netto 0,2 mio. kr.  
 
Det samlede budgetoplæg for anlæg udgør i 2019 netto 0,5 mio. kr. 
 
Alle budgettilpasninger er indregnet i budgetforslaget og der henstår ingen uudmøntede puljer.  

 
 

 

 

 

220



Plan- og Miljøudvalget                            
Budgetoplæg 2019                            Skema i hovedtal   

 

4 
 

DRIFT 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Kommunens andel til NT 0 0 0 0
Projekter PMU 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

 
 
TAKSTFINANSIERET OMRÅDE 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område 190 190 190 190
I alt 190 190 190 190

 
 

ØKD‐reglerne 

Fordeling af udgifterne         
Indenfor ØKD-reglerne 190 190 190 190
Udenfor ØKD-reglerne 0 0 0 0
Drift i alt 190 190 190 190
 
 
ANLÆG 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 

I alt anlæg 528 528 0 0
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Kommunens andel til NT 0 0 0 0
Projekter PMU 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

 
Kort præsentation  
Budgetområdet hører under Center for Teknik og Miljø. Der er ikke budget for den øvrige drift, men der er 
overførsel mellem årene til projekter under driften. 

Aktivitet og serviceniveau  
På natur- og miljøområdet forventes det i 2019, at centeret fortsat deltager i to EU-LIFE-projekter. EU-LIFE er 
EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at 
gennemføre EU’s miljø og klimapolitik. 

LIFE projektet Råbjerg Mose 
Projektet (2013-2019) er et 5-årigt projekt, der startede i 2013, og er forlænget til 2019. Formålet er vedlige-
holdelse og forbedring af området ved Råbjerg- og Tolshavemose, som er et af kommunens 8 Natura 2000 
områder. Projektet laves i samarbejde med Naturstyrelsen. 
 
LIFE projektet Hulsig Hede og Grenen 
Projektet (2014-2019) er et 5-årigt projekt, der startede i 2014. Formålet er vedligeholdelse og forbedring af 
området ved Råbjerg Mile, Hulsig og området ved Skagen, hvilke er to af kommunens 8 Natura 2000 områder. 
Dette projekt laves ligeledes i samarbejde med Naturstyrelsen.  

Vandplansprojekter (2015-2021) 
I forbindelse med vandområdeplanerne laver Center for Teknik og Miljø en række forundersøgelser og 
realiseringsprojekter i forbindelse med en række indsatser for at forbedre vandkvaliteten. Der indhentes tilsagn 
fra Natur- og Erhvervsstyrelsen om tilskud til gennemførelse af forundersøgelser og realisering. Med baggrund 
i de meddelte tilsagn gennemføres forundersøgelser/realisering. Kommunen betaler i første omgang 
udgifterne hertil, men efter afslutning af undersøgelserne/realiseringerne søges om udbetaling af de meddelte 
tilsagn. 
 
Forundersøgelserne/realiseringerne er på den måde fuldt finansierede. I 2019 forventes tilsagn til omkring 20 
forundersøgelser, hvoraf de 4 forventes gennemført i 2019 og resten i 2020.  
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område 190 190 190 190
I alt 190 190 190 190

 
Kort præsentation 
Budgetområdet for det takstfinansierede område (renovation) hører under Center for Teknik og Miljø. 

Renovationsområdet skal over tid være i balance. Dette indebærer, at borgerne betaler for bortskaffelse af 
affald. Disse indtægter må hverken være større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndte-
ringen af affaldet. Betalingen er omkostningsbestemt. 

Frederikshavn Kommune tilbyder affaldsordninger til både borgere og virksomheder. 

Budgetforudsætninger 
Der er budgetteret med renovationsudgifter på 71,0 mio. kr. og renovationsindtægter på 70,8 mio. kr., samlet 
0,2 mio. kr.  
 
Aktivitet og serviceniveau 
Frederikshavn Kommunes affaldsplan udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald. Det er et 
mål at de eksisterende indsamlingsordninger skal udbygges med kildesortering af dagrenovation og opdeling 
i bioaffald og restaffald samt ordninger for genanvendelige fraktioner skal udbygges. 

Frederikshavn Affald A/S har indregnet at Skagen Forbrændingsanlæg lukkes og der indføres et nyt renova-
tionssystem. 

Husholdningerne 
Den overordnede målsætning for behandlingen af husholdningsaffald indebærer, at der skal bortskaffes 
mindre affald ved deponering, og en større mængde skal genanvendes. 

Husholdningerne betaler for affaldsordningerne gennem en renovationsafgift på dagrenovationsordningen 
samt en miljø- og genbrugsafgift, som dækker drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for glas og 
flasker samt papir, pap og storskrald samt udgifter til Modtagestation Vendsyssel I/S og kommunens 
administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.m.  

I efteråret 2018 gennemføres en omlægning af dagrenovationsordningen for husholdningerne, således at 
sortering af madaffald bliver en del af ordningen. Ordningen er beskrevet i Frederikshavn Kommunes 
affaldsregulativ, der blev godkendt af Byrådet den 27. juni 2018 med ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2018.  
 
Samlet set falder omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling – ejendomme omfattet af affalds-
regulativets bestemmelser om sortering af madaffald vil opleve, at renovationsprisen falder.  
 
Erhverv 
Virksomhederne betaler et grundgebyr for de ordninger som tilbydes i kommunen. Grundgebyret dækker 
udgiften til administration af abonnementsordningen for erhvervsadgang til genbrugspladserne, indsamling af 
farligt affald via Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens administrationsudgifter til opkrævning, 
vejledning m.m., herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af centrale affaldsregistre.  
 
Renovationen 
Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2017 udgjorde 2,5 mio. kr. Tilgodehavendet 
forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.  
 
Renovationen har i 2018 budgetteret med at bruge 0,4 mio. kr. af dette tilgodehavende. Ved udgangen af 2018 
forventes et tilgodehavende på 2,1 mio. kr.  
 
Der vil ligeledes i 2019-2022 blive budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet. Forbruget og udviklingen i 
renovationens tilgodehavende fremgår af nedenstående opstilling. 
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Oversigt over tilgodehavende hos kommunen: 
 
nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Udgifter  70.968 70.968 70.968 70.968
Indtægter -70.778 -70.778 -70.778 -70.778
Netto 190 190 190 190
Tilgodehavende ultimo            1.860           1.670            1.480             1.290 

 
Såfremt kommunen budgetterer med en merindtægt for renovationen, skal merindtægten deponeres i 2 år. 
Det bliver således ikke aktuelt i 2019 til 2022. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Nedrivningspulje, opland 1.714 1.714 0 0
Nedrivningspulje, opland tilskud -1.186 -1.186 0 0
I alt 528 528 0 0

 
Nedrivningspuljen er hjemlet i Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse. Administrationen af pulje til 
landsbyfornyelse er fra 1. januar 2017 overdraget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der afsættes hvert år 
55,7 mio. kr. (2016-pl) frem til 2020. Det årlige rammebeløb allokeret til Frederikshavn Kommune til denne 
indsats er 1,7 mio. kr. Der forventes en finansiering fra staten med 1,2 mio. kr. Samlet udgift på 0,5 mio. kr. 

Der forventes nedrevet 14 - 16 boliger pr. år.  

Pulje til landsbyfornyelse er en hjælpende hånd til kommunernes arbejde med at skabe udvikling og attraktive 
landsbyer i landdistrikterne. Med midlerne kan kommunerne forskønne landsbyer ved bl.a. at nedrive og 
istandsætte bygninger og indrette byrum på tomme grunde efter nedrivning.  

Den prioriterede indsats i Center for Teknik og Miljø sker efter den udarbejdede ”Handlingsplan for indsats 
mod forfaldne huse” i Frederikshavn Kommune. Plan- og Miljøudvalget har i 2017 besluttet at nedprioritere 
tilskud til nedrivning af landbrugsejendomme uden for bymæssig bebyggelse. 
 

Pulje - år Fordeling stat i % Fordeling kommune i % 
2014 og 2015 60 40 
2017 og indtil 2020 70 30 
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TAKSTFINANSIERET OMRÅDE 
nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  190 190 190 190
Rammekorrektioner i alt  0 0 0 0

Godkendt ramme i 2018-prisniveau 190 190 190 190
 
 
ANLÆG 
nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 
  2019 2020 2021 2022 
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  503 503 503 503
PL-korrektion af oprindelig ramme 18 18 18 18
Nye PL skøn -4 -4 -4 -4
Tilbageførsel af udgifter til nedrivningspulje 0 0 -1.712 -1.712
Tilbageførsel af tilskud til nedrivningspulje 0 0 1.195 1.195
PL-regulering 11 11 0 0
Rammekorrektioner i alt  25 25 -503 -503

Godkendt ramme i 2018-prisniveau 528 528 0 0
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Takstoversigt 
Renovation  Budget  Budget  

2018 2019 
Pris inkl. moms      
      
Renovation helårsboliger     
(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser     
om sortering af madaffald)     
Tømning hver uge:     
240 l minicontainer          1.875,00 
400 l minicontainer          3.062,50 
660 l minicontainer          3.375,00 
Tømning hver 14. dag:     
240 l minicontainer            893,75 
400 l minicontainer          1.187,50 
660 l minicontainer          1.375,00 
Renovation, sommerhuse     
(26 tømninger fordelt over sæsonen)     
110 liter sæk           687,50           687,50 
140 l minicontainer           825,00           937,50 
240 l minicontainer         1.125,00         1.125,00 
400 l minicontainer         1.437,50         1.750,00 
660 l minicontainer         1.750,00         1.812,50 
770 l minicontainer         2.125,00         2.125,00 
     
Renovation, øvrige ejendomme, institutioner og     
virksomheder     
(ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser     
om sortering af madaffald)     
Tømning hver uge:     
140 l minicontainer         1.400,00         1.625,00 
240 l minicontainer         2.081,25         1.937,50 
400 l minicontainer         2.687,50         3.187,50 
660 l minicontainer         3.312,50         3.437,50 
770 l minicontainer         4.000,00         4.000,00 
Tømning hver 14. dag:     
140 l minicontainer          825,00           937,50 
240 l minicontainer        1.125,00         1.125,00 
400 l minicontainer         1.437,50         1.750,00 
660 l minicontainer         1.750,00         1.812,50 
770 l minicontainer         2.125,00         2.125,00 
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Ekstratømninger: 

Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)             30,00             30,00 
140 l minicontainer             70,50             75,00 
240 l minicontainer             70,50             75,00 
400 l minicontainer             87,50             87,50 
660 l minicontainer           102,50           102,50 
770 l minicontainer           115,50           115,00 
Nedgravede container (pris pr. tømning)     
5 m³           687,50           687,50 
3 m³            593,75 
1,3 m³            500,00 
      
Takst for ændring            125,00           125,00 
      
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere     
Sommerhuse / værelser            937,50           937,50 
Lejligheder/helårsboliger          1.312,50         1.337,50 
Ordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne     
Kun genanvendeligt (grønt kort)           1.187,50         1.187,50 
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)           2.937,50         2.937,50 
Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)          5.875,00         5.875,00 
      
Grundgebyr administration - erhverv           375,00           375,00 
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Regnskabsår 2019

Budgetforslag
P2 (Budgetårets priser)
1 kr.

Version 519

Udgiftsbaseret

Kapitalmidler DKK

81300200020 Frederikshavn Kommune - udvalgsopdelt 3.867.721.474

813002010 Økonomiudvalget 474.392.361

81300201 Kommunaldirektør Mikael Jentsch 55.828.826

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 209.185

0025 Faste ejendomme 209.185

002510 Fælles formål 209.185

03 Undervisning og kultur 2.128.392

0335 Kulturel virksomhed 2.128.392

033564 Andre kulturelle opgaver 2.128.392

06 Fællesudgifter og administration m.v 53.491.249

0642 Politisk organisation 151.090

064242 Kommissioner, råd og nævn 151.090

0645 Administrativ organisation 40.461.312

064551 Sekretariat og forvaltninger 31.982.630

064554 Naturbeskyttelse 4.845.768

064555 Miljøbeskyttelse -842.636

064556 Byggesagsbehandling 4.475.550

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 13.983.230

064862 Turisme 6.204.593

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 7.778.637

0652 Lønpuljer m.v. -1.104.383

065270 Løn- og barselspuljer -1.104.383

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 62.780.778

03 Undervisning og kultur 127.773

0335 Kulturel virksomhed 127.773

033564 Andre kulturelle opgaver 127.773

06 Fællesudgifter og administration m.v 62.653.005

0642 Politisk organisation 13.067.366

064240 Fælles formål 636.253

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.435.326

064242 Kommissioner, råd og nævn 882.492

064243 Valg m.v. 2.113.295

0645 Administrativ organisation 49.802.920

064551 Sekretariat og forvaltninger 42.970.983

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 6.831.937

0652 Lønpuljer m.v. -217.281

065270 Løn- og barselspuljer -217.281

81300205 Direktør John Kristensen 212.081.826

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.235.625

0022 Jordforsyning -2.037.056

002201 Fælles formål -2.037.056
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0025 Faste ejendomme 9.369.187

002510 Fælles formål 2.668.687

002513 Andre faste ejendomme 4.049.000

002515 Byfornyelse 916.304

002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.239.084

002519 Ældreboliger 496.112

0028 Fritidsområder -103.485

002820 Grønne områder og naturpladser -103.485

0032 Fritidsfaciliteter 131.563

003231 Stadion og idrætsanlæg 131.563

0058 Redningsberedskab 15.875.416

005895 Redningsberedskab 15.875.416

03 Undervisning og kultur 6.056.367

0322 Folkeskolen m.m. 5.093.531

032201 Folkeskoler 5.093.530

032205 Skolefritidsordninger 1

0332 Folkebiblioteker 508.102

033250 Folkebiblioteker 508.102

0335 Kulturel virksomhed 454.734

033564 Andre kulturelle opgaver 454.734

04 Sundhedsområdet 380.131

0462 Sundhedsudgifter m.v. 380.131

046290 Andre sundhedsudgifter 380.131

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.331.516

0525 Dagtilbud til børn og unge 4.921.018

052510 Fælles formål 4.205.555

052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst 389.649

052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 325.814

0530 Tilbud til ældre 5.369.982

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 5.347.805

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 22.177

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 1.040.516

053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 896.326

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 126.700

053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 17.490

06 Fællesudgifter og administration m.v 171.078.187

0645 Administrativ organisation 138.245.738

064550 Administrationsbygninger 1.934.566

064551 Sekretariat og forvaltninger 70.337.219

064552 Fælles IT og telefoni 59.829.292

064553 Jobcentre 6.144.661

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 658.254

064862 Turisme 125.196

064863 Udvikling af menneskelige ressourcer 533.058

0652 Lønpuljer m.v. 32.174.195

065270 Løn- og barselspuljer -3.474.354

065272 Tjenestemandspension 35.648.549

81300206 Direktør Carsten Sand Nielsen 91.939.218
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06 Fællesudgifter og administration m.v 91.939.218

0645 Administrativ organisation 92.098.407

064551 Sekretariat og forvaltninger 31.938.897

064553 Jobcentre 60.159.510

0652 Lønpuljer m.v. -159.189

065270 Løn- og barselspuljer -159.189

1010 Forsikring 15.451.956

1020 Energiudgifter 36.309.757

813002015 Arbejdsmarkedsudvalget 952.251.826

81300200020 Frederikshavn kommune 952.251.826

81300206 Direktør Carsten Sand Nielsen 952.251.826

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 200.673

0025 Faste ejendomme 200.673

002511 Beboelse 200.673

03 Undervisning og kultur 24.714.830

0322 Folkeskolen m.m. 5.077.000

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.077.000

0330 Ungdomsuddannelser 19.637.830

033044 Produktionsskoler 3.277.830

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.546.000

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 14.814.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 923.488.543

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 26.820.054

053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se 9.921.773

053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a 3.669.000

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 10.728.508

053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 2.500.773

0546 Tilbud til udlændinge 11.950.724

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -3.140.317

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 14.914.446

054665 Repatriering 176.595

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 329.562.235

054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 57.745.325

054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 271.816.910

0557 Kontante ydelser 311.000.992

055771 Sygedagpenge 86.055.472

055772 Sociale formål 1.923.991

055773 Kontant- og uddannelseshjælp 108.773.732

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 114.247.807

055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses -10

0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 191.962.727

055880 Revalidering 5.169.127

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 101.006.277

055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 63.712.426

055883 Ledighedsydelse 22.074.897

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 52.191.811

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 26.803.836

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.072.503
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056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 1.300.264

056897 Seniorjob til personer over 55 år 10.661.381

056898 Beskæftigelsesordninger 9.353.827

06 Fællesudgifter og administration m.v 3.847.780

0645 Administrativ organisation 3.299.993

064551 Sekretariat og forvaltninger 3.299.993

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 547.787

064862 Turisme 547.787

813002020 Socialudvalget 895.530.422

81300200020 Frederikshavn kommune 895.530.422

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 895.530.422

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 4.676.840

0025 Faste ejendomme 4.676.840

002511 Beboelse 56.564

002518 Driftssikring af boligbyggeri 81.510

002519 Ældreboliger 4.538.766

03 Undervisning og kultur 7.669.419

0322 Folkeskolen m.m. 7.669.419

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 7.669.419

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 873.358.307

0522 Central refusionsordning -20.753.206

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -20.753.206

0530 Tilbud til ældre 532.121.587

053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 140.120.333

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 284.684.857

053028 Hjemmesygepleje 13.851.057

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 51.970.373

053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 38.255.338

053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 3.239.629

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 350.888.530

053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 22.634.248

053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se 22.975.372

053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 2.901.070

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service 3.106.440

053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 320.643

053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a 8.771.752

053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 28.186.846

053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo 169.331.084

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 51.170.055

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) 3.326.806

053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 2.059.855

053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 36.104.359

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 9.380.765

054867 Personlige tillæg m.v. 9.380.765

0557 Kontante ydelser 578.984

055772 Sociale formål 578.984

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.141.647

057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.141.647
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06 Fællesudgifter og administration m.v 9.825.856

0645 Administrativ organisation 9.825.856

064551 Sekretariat og forvaltninger 9.825.856

813002025 Sundhedsudvalget 393.394.638

81300200020 Frederikshavn kommune 393.394.638

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 360.701.883

04 Sundhedsområdet 309.740.513

0462 Sundhedsudgifter m.v. 309.740.513

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 252.016.000

046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 25.527.041

046284 Fysioterapi 10.457.578

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 18.187.053

046290 Andre sundhedsudgifter 3.552.841

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 51.075.886

0530 Tilbud til ældre 48.964.568

053028 Hjemmesygepleje 41.647.741

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 4.374.072

053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 2.942.755

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 2.111.318

057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2.111.318

06 Fællesudgifter og administration m.v -114.516

0652 Lønpuljer m.v. -114.516

065270 Løn- og barselspuljer -114.516

81300206 Direktør Carsten Sand Nielsen 32.692.755

04 Sundhedsområdet 32.692.755

0462 Sundhedsudgifter m.v. 32.692.755

046285 Kommunal tandpleje 19.266.722

046289 Kommunal sundhedstjeneste 13.426.033

813002030 Børne- og Ungdomsudvalget 818.642.949

81300200020 Frederikshavn kommune 818.642.949

81300206 Direktør Carsten Sand Nielsen 818.642.949

03 Undervisning og kultur 464.981.223

0322 Folkeskolen m.m. 453.450.170

032201 Folkeskoler 363.674.728

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 19.097.274

032205 Skolefritidsordninger 18.814.605

032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 431.322

032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 2.779.202

032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 40.100.798

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.197.373

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 354.868

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 11.531.053

033876 Ungdomsskolevirksomhed 11.531.053

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 353.661.726

0522 Central refusionsordning -5.599.035

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.599.035

0525 Dagtilbud til børn og unge 184.938.281

052510 Fælles formål 47.186.096
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052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 40.837.392

052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst -533.930

052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 86.419.353

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds 6.083.895

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 4.945.475

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 162.086.576

052820 Opholdssteder mv. for børn 27.470.382

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 43.394.822

052822 Plejefamilier 61.466.277

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 16.598.260

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.456.277

052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) 10.700.558

0530 Tilbud til ældre 2.430.954

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 2.430.954

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 952.799

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service 952.799

0557 Kontante ydelser 8.852.151

055772 Sociale formål 8.822.472

055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v 29.679

813002035 Kultur- og Fritidsudvalget 239.857.956

81300200020 Frederikshavn kommune 239.857.956

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 239.857.956

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19.517.537

0025 Faste ejendomme 7.628

002513 Andre faste ejendomme 7.628

0032 Fritidsfaciliteter 19.509.909

003231 Stadion og idrætsanlæg 19.509.909

02 Transport og infrastruktur 13.102.591

0232 Kollektiv trafik 13.102.591

023231 Busdrift 13.102.591

03 Undervisning og kultur 92.846.801

0322 Folkeskolen m.m. 11.516.352

032206 Befordring af elever i grundskolen 11.516.352

0332 Folkebiblioteker 24.813.674

033250 Folkebiblioteker 24.813.674

0335 Kulturel virksomhed 30.949.638

033560 Museer 11.252.889

033562 Teatre 962.492

033563 Musikarrangementer 7.307.704

033564 Andre kulturelle opgaver 11.426.553

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 25.567.137

033870 Fælles formål -1.096.344

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 2.767.931

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 11.709.429

033874 Lokaletilskud 12.186.121

04 Sundhedsområdet 8.216.999

0462 Sundhedsudgifter m.v. 8.216.999

046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.488.708
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046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.565.675

046290 Andre sundhedsudgifter 3.162.616

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 59.755.335

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 543.942

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 220.663

052822 Plejefamilier 323.279

0530 Tilbud til ældre 1.627.658

053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1.627.658

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 1.795.968

053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 1.795.968

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg -3.572.595

054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 -3.572.595

0557 Kontante ydelser 59.037.097

055772 Sociale formål 1.740.406

055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 35.199.600

055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 22.097.091

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 323.265

057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 323.265

06 Fællesudgifter og administration m.v 46.418.693

0642 Politisk organisation 157.833

064242 Kommissioner, råd og nævn 157.833

0645 Administrativ organisation 44.491.952

064551 Sekretariat og forvaltninger 26.186.477

064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 18.305.475

0652 Lønpuljer m.v. 1.768.908

065270 Løn- og barselspuljer 1.768.908

813002040 Teknisk Udvalg 66.461.200

81300200020 Frederikshavn kommune 66.461.200

81300201 Kommunaldirektør Mikael Jentsch 62.910.444

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18.055.224

0028 Fritidsområder 10.279.792

002820 Grønne områder og naturpladser 10.279.792

0032 Fritidsfaciliteter 10.000

003235 Andre fritidsfaciliteter 10.000

0038 Naturbeskyttelse 3.738.740

003850 Naturforvaltningsprojekter 2.738.225

003854 Sandflugt 1.000.515

0048 Vandløbsvæsen 3.587.224

004870 Fælles formål 3.587.224

0052 Miljøbeskyttelse m.v. 439.468

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 439.468

02 Transport og infrastruktur 42.083.896

0222 Fælles funktioner 8.427.670

022201 Fælles formål 7.636.490

022203 Arbejder for fremmed regning -602.956

022205 Driftsbygninger og -pladser 2.985.188

022207 Parkering -1.591.052

0228 Kommunale veje 33.656.226
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022811 Vejvedligeholdelse m.v. -1.090.732

022812 Belægninger m.v. 3.387.801

022814 Vintertjeneste 17.061.359

022822 Vejanlæg 13.815.720

022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 482.078

03 Undervisning og kultur 1.408.564

0335 Kulturel virksomhed 1.408.564

033564 Andre kulturelle opgaver 1.408.564

06 Fællesudgifter og administration m.v 1.362.760

0645 Administrativ organisation 681.645

064551 Sekretariat og forvaltninger 681.645

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 681.115

064863 Udvikling af menneskelige ressourcer 681.115

81300205 Direktør John Kristensen 3.550.756

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.476.559

0038 Naturbeskyttelse 500.000

003853 Skove 500.000

0048 Vandløbsvæsen 2.976.559

004871 Vedligeholdelse af vandløb 2.976.559

02 Transport og infrastruktur 74.197

0222 Fælles funktioner -10

022201 Fælles formål -10

0235 Havne 74.207

023540 Havne 3.822.915

023541 Lystbådehavne m.v. -3.748.708

813002091 Pulje til reservation af servicerammen 27.000.000

81300200020 Frederikshavn kommune 27.000.000

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 27.000.000

06 Fællesudgifter og administration m.v 27.000.000

0652 Lønpuljer m.v. 27.000.000

065276 Generelle reserver 27.000.000

813002095 PMU - takstfinansieret 190.122

81300200020 Frederikshavn kommune 190.122

81300201 Kommunaldirektør Mikael Jentsch 187.081

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 187.081

0138 Affaldshåndtering 187.081

013860 Generel administration 1.536.800

013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.468.559

013864 Ordninger for farligt affald 569.340

013865 Genbrugsstationer -450.500

81300205 Direktør John Kristensen 3.041

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.051

0122 Forsyningsvirksomheder 3.051

012206 Andre forsyningsvirksomheder 3.051

06 Fællesudgifter og administration m.v -10

0652 Lønpuljer m.v. -10

065272 Tjenestemandspension -10
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