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1 (Åben) Detailhandelsanalyse
Sags ID: EMN-2017-02331

Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Baggrund for detailhandelsanalysen

Frederikshavn Kommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for byerne i 

kommunen. Baggrunden for analysen er bl.a. en generel interesse for, hvordan 

detailhandelserhvervet udvikler sig. Et rigt handelsliv er med til at gøre det attraktivt at bo 

og være turist i kommunen, ligesom der er mange jobs i detailhandlen. Det har derfor stor 

betydning, at kommune og handelsliv hele tiden arbejder aktivt for at udvikle det bedst 

mulige handelsliv. 

Den moderniserede planlov giver desuden nye muligheder for udvikling og placering af 

detailhandel. En forudsætning for at udnytte de nye muligheder er imidlertid, at 

kommunen har en ajourført detailhandelsanalyse, der kan ligge til grund for den 

fremtidige detailhandelsplanlægning og for stillingtagen til konkrete butiksprojekter.

Det forventes, at der inden for kort tid skal udarbejdes et kommuneplantillæg for den 

fremtidige placering af butikker.

Forud for igangsættelse af analysen blev handelsstandsforeningerne i kommunen 

inviteret til en dialog om opgaven, og som led i analysen er der indsamlet informationer 

fra de enkelte butiksejere. Både handelsstandsforeninger og butiksejere vil snarest blive 

præsenteret for analysens resultater. 

Konklusioner og anbefalinger fra detailhandelsanalysen vil blive præsenteret på Plan- og 

Miljøudvalgets møde, herunder overvejelser om muligheden for udvidelse af 

aflastningsområdet ved Hjørringvej.

Detailhandelsanalysens konklusioner

Analysens hovedkonklusion er, at detailhandlen i kommunen har klaret sig godt siden 

den forrige analyse fra 1998. Væksten bæres af Skagen, der er gået markant frem som 

følge af vækst i turismen. Sæby har trods øget regional konkurrence fastholdt sin 

markedsandel, men Frederikshavn er gået tilbage.

Der ud over er konklusionerne i analysen bl.a.:

 Stort overskud på handelsbalancen
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Handelsbalancen (som er butikkernes omsætning divideret med borgernes forbrug) 

er øget med 3 % i perioden 1998-2017.Detailhandlen i kommunen står særdeles 

stærkt inden for beklædning, ligesom også dagligvarehandlen står stærkt. Der er 

også overskud på handlen med øvrige udvalgsvarer (isenkram, bøger, legetøj m.v.), 

men det er dog mere begrænset. Årsagen er sandsynligvis, at det er turismen, der 

skaber over-skuddet, og at turister typisk shopper tøj og køber dagligvarer på ferien, 

mens indkøb af øvrige udvalgsvarer sker i mere begrænset omfang.

 Antallet af butikker er faldet 

Antallet af butikker er generelt faldet, men særligt er antallet af dagligvarebutikker 

reduceret markant. Alligevel har langt de fleste borgere fortsat relativt kort afstand til 

nærmeste store dagligvarebutik. 

 Udvikling af detailhandlen ved Hjørringvej har betydning 

En udbygning af detailhandlen i aflastningsområdet ved Hjørringvej vil styrke 

Frederikshavn i den regionale konkurrence med andre handelsbyer og bidrage til, at 

en større del af handlen holdes hjemme i kommunen. En udbygning af 

aflastningsområdet vil også have konsekvenser for den eksisterende detailhandel, 

herunder detailhandlen i bymidterne. Derfor kan en udbygning af aflastningsområdet 

få afledte konsekvenser for bylivet og turismen.

Anbefalinger på baggrund af detailhandelsanalysen

Detailhandelsanalysen indeholder bl.a. følgende anbefalinger:

 Understøt den særlige butiksstruktur 

Kommunen har i dag en særlig detailhandelsstruktur med mange mindre og 

selvstændigt ejede butikker. Det er en butiksstruktur, som skaber levende 

bymidter og appellerer til turisterne. Kommunen kan overveje at satse på at dyrke 

de levende bymidter med mange små selvstændige butikker, så byernes 

handelsliv over tid vil udvikler en unik profil, der adskiller sig fra de konkurrerende 

byer. 

 Understøt den attraktive og blandede bymidte 

Detailhandel må tænkes sammen med spisesteder og alt inden for skønhed, 

sundhed, wellness og kulturoplevelser, som tilsammen skaber det attraktive miks 

af udbud i en bymidte, der appellerer til både til turister og fastboende.

 Fordele og ulemper ved udvidelse af aflastningsområdet

Der er fordele og ulemper ved udvidelse af aflastningsområdet på Hjørringvej. 

Der er derfor behov for en grundig afvejning, inden der træffes beslutning om 

udvidelsen. 

 Aktivér tomme lokaler
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Tomme butikslokaler giver indtryk af et område i krise. Hvis det ikke er realistisk, 

at lejemålet anvendes til detailhandel, kan andre anvendelser som f.eks. 

restauration eller andre kundeorienterede serviceerhverv være en god mulighed, 

og hvis en kommerciel anvendelse ikke er mulig, så kan løsningen være en 

omdannelse til boliger.

Som bilag er vedlagt et uddrag af detailhandelsanalysen. Det drejer sig om 

”Sammenfatning” og ”Anbefalinger”. Detailhandelsanalysen kan ses i sin fulde længde 

her

Økonomiudvalget drøfter detailhandelsanalysen på mødet den 5. september 2018

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan og Miljøudvalget drøfter detailhandelsanalysens 

konklusioner og anbefalinger, herunder muligheden for udvidelse af aflastningsområdet 

ved Hjørringvej.

Bilag

1. Sammenfatning og anbefalinger - detailhandelsanalyse for Frederikshavn Kommune (DokID: 2457863 -

EMN-2017-02331)

https://frederikshavn.dk/media/8087/detailhandelsanalyse.pdf
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2 (Åben) Genbehandling af godkendelse af forslag til LP SAE.S.12.18.01 og 
KP nr. 15.51 for et sommerhusområde ved Lyngså
Sags ID: GEO-2017-04779

Sagsbehandler: Hanne Vittrup Buus

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede den 14. august 2018 (se bilag 1), at udsætte 

beslutningen omkring godkendelse af planforslagene for et sommerhusområde ved Store 

Nørreklit til feriekoloni, grundet et ønske om redegørelse af de juridiske forhold 

vedrørende lokalplanens bestemmelser (se bilag 2).

Hermed sendes sagen til genbehandling.

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

godkende 

1. forslag til lokalplan SAE.S.12.18.01 sommerhusområde ved Store Nørreklit til 

feriekoloni,

2. forslag til kommuneplantillæg nr. 15.51 

3. at planforslagene offentliggøres i 8 uger.

Bilag

1. Godkendelse af forslag til lokalplan SAE.S.12.18.01 for et sommerhusområde og kommuneplantillæg nr. 

15.51 ved Lyngså (DokID: 2508084 - GEO-2017-04779)

2. Redegørelse om anvendelsesbestemmelse (002) (DokID: 2518090 - GEO-2017-04779)

3. Lokalplan_10.07.2018_udgave til politisk behandling af forslag (DokID: 2414424 - GEO-2017-04779)

4. Forslag til KPLtillæg.15.51_udgave til politisk behandling af forslag (DokID: 2409529 - GEO-2017-04779)

5. Deklaration om nedrivning (DokID: 2466030 - GEO-2017-04779)
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3 (Åben) Igangsætning af planlægning for hotel ved Rolighedsvej i Skagen
Sags ID: GEO-2018-03582

Sagsbehandler: Dennis Duy Hoang Ngo

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning 

for et hotel placeret på hjørnet af Rolighedsvej og Frederikshavnvej i Skagen, på den 

gamle politistation i Skagen samt omkringliggende parceller.

Ansøgers ønskede projekt er vedhæftet som bilag og hovedprincipperne består af, et 

hotel med 150 værelser fordelt i en bygning på 2,5 etager, med en parkeringsplads som 

buffer, mod det østlige parcelhuskvarter samt 2 etager mod vest, langs Rolighedsvej, for 

at tilpasse skalaen der. Hotellet ønskes opført ca. 1 meter under eksisterende terrænkote

for at ”trykke” bygningerne visuelt mest muligt. 

Nærværende materiale fra ansøger har ikke fastlagt en endelig arkitektur og 

materialevalg, men er noget der skal undersøges og belyses nærmere undervejs i

planlægningen. 

Plangrundlag

Størstedelen af arealet er i kommuneplanen beliggende inden for ramme ”SKA.O.04.02 –

Drachmannsvej/Rolighedsvej”. Rammen udlægger arealet til område med offentlige 

formål som idrætshal- og anlæg, vandrerhjem og politistation. Inden for rammen må der 

maks. bebygges i en højde på 8,5 meter og 1 etage. 

De to østlige parcelhusgrunde er omfattet af kommuneplanramme ”SKA.B.04.03 –

Frederikshavnvej/Hans Baghs Vej”. Rammen udlægger arealet til åben-lav boligområde 

med bygninger på maks. 7,5 meter og 1,5 etage. 

Det ansøgte område er ikke omfattet af nogen lokalplan.  

Inden for det ansøgte område, på Rolighedsvej 5 (matrikel 1d, Skagen Bygrunde), findes 

en bevaringsværdi bygning med en registreret bevaringsværdi på 4. Dette kræver en 

anmodning om nedrivning, der skal offentlig bekendtgøres og igennem en høringsproces 

med relevante høringsparter.  

Principperne for planlægning

Center for Teknik og Miljø vurderer, at den ændrede anvendelse af området kræver 

udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen fra offentlige formål 

til ferie- og fritidsformål, samt udarbejdelse af en lokalplan, som ansøger står for. 
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Idet der er tale om en væsentlig ændring af plangrundlaget, vil der desuden blive stillet

krav om afholdelse af en for-offentlighedsfase på min. 2 uger forud for den egentlige 

planproces.

Der er krav til 1 parkeringsplads pr. værelse ved hoteller. Ansøger beskriver, at der er 

plads til 163 parkeringspladser, dette er inklusiv de to østlige parcelgrunde. Købsaftalen 

for den sydlige parcelgrund er ikke afklaret. Hvis ikke købsaftalen kan gennemføres, skal 

det undersøges hvordan kravet på de 150 parkeringspladser skal fordeles, såfremt der 

skal være plads til 150 værelser.  

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et offentligt borgermøde, hvor projektet 

præsenteres for interesserede.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender

1. igangsætning af planlægning for hotel ved Rolighedsvej i Skagen

2. at der afholdes et offentligt borgermøde

3. at der som en indledende del af planprocessen afholdes en 2 ugers 

foroffentlighedsfase. 

Bilag

1. Hotel Fjordline Dialogmappe (DokID: 2498891 - GEO-2018-03582)
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4 (Åben) Igangsætning af planlægning for ændret anvendelse af 
ejendommen Rolykkevej 12, 9300 Sæby
Sags ID: GEO-2018-03303

Sagsbehandler: Tina Hedegaard Jensen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn kommune har modtaget en ansøgning fra ejeren af ejendommen 

Rolykkevej 12, 9300 Sæby om opstart af planlægning for en ændret anvendelse af 

ejendommen Rolykkevej 12, Sæby.

Ejendommen har senest været ejet af Forsvarets bygningstjeneste og anvendt til 

kontorformål for Hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel. 

Ejendommen er nu solgt og ny ejer ønsker at anvende ejendommen til pensionat med 

mulighed for at indrette en privat bolig til ejeren på øverste etage. Ejendommens 

sidebygning ønskes anvendt til lager og showroom for e-handels- og engrosvirksomhed. 

Ejendommen er beliggende i landzone, som en del af et område der i 

kommuneplanramme SAE.F.03.57 er udlagt som rekreativt område til ferie- fritidsformål 

som rekreative arealer, boldbaner og lignende. Den ønskede anvendelse går ud over 

rammens anvendelsesområde og er heller ikke i tråd med de muligheder der ligger inden 

for landzonereglerne. Den ønskede anvendelse kræver derfor udarbejdelse af et nyt 

kommuneplantillæg for ejendommens areal samt en lokalplan, der bl.a. har til formål at 

føre arealet i byzone.

Som udgangspunkt kræver udvidelse af byzonen en redegørelse for behovet herfor, eller 

omlægning med et andet areal der kan tilbageføres til landzone. 

Da der her er tale om et mindre areal, og udelukkende ønske om at sikre en fremtidig

anvendelse og bevarelse af allerede eksisterende bygninger, vurderes det at være muligt 

at lokalplanlægge for ejendommen, uden at skulle foretage ombytning med et tilsvarende 

byzoneareal.

Ejendommen er opført i 1892 af skovrider Friis. Forfatteren Gustav Wied boede i en 

periode til leje, og navngav i den forbindelse ejendommen Rolykke. Derefter blev 

ejendommen drevet som pensionat i en længere periode. Ejendommen er udbygget med 

en ekstra etage på hovedhuset samt en sidebygning. Ejendommen har på grund af sin 

arkitektoniske og kulturhistoriske værdi en høj bevaringsværdi på 2.

Ejer ønsker at bevare ejendommen i sin nuværende tilstand, uden ønske om tilbygning, 

men måske mulighed for mindre ombygninger samt etablering af et fritliggende cykelskur. 

På grund af ejendommens historie og arkitektur vil det være en fordel at sikre 

ejendommens fremtidige muligheder for om- og tilbygning i balance med ejendommens 
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bevaringsværdighed, ved indførelse af nærmere bygningsregulerende bestemmelser 

herom i lokalplanen.

Ejendommen ligger på kanten at risikozonen fra slagteriet i Sæby, men ejendommens 

bygninger ligger uden for zonen. Det vurderes derfor ikke at være problematisk, at 

planlægge for en ændret anvendelse, da alene en mindre del af ejendommens 

parkeringsplads ligger inden for zonen.

Ejendommen ligger i et område der ikke er planlagt til detailhandel. Det vil ikke med 

nuværende detailhandelsregler være muligt at planlægge for butik til udvalgsvarer, men 

detailhandelsreglerne omfatter ikke egentlig nethandel og engrosvirksomhed. Det 

vurderes derfor muligt at kunne indføre bestemmelser i lokalplanen, der tillader den type 

virksomhed.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender igangsætning af

lokalplan og kommuneplantillæg, der tillader de ønskede anvendelser af ejendommen og 

samtidig sikrer ejendommens bevaringsværdi.

Bilag

1. Bilag - Oversigtskort (DokID: 2498345 - GEO-2018-03303)

2. Bilag - ansøgning (DokID: 2498361 - GEO-2018-03303)

3. Bilag - eksisterende kommuneplanramme (DokID: 2498385 - GEO-2018-03303)
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5 (Åben) Godkendelse af forslag til lokalplan SAE.B.02.15.01 Åben-lav 
boliger ved Langtvedvej, Sæby
Sags ID: GEO-2017-03022

Sagsbehandler: Dennis Duy Hoang Ngo

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere blevet behandlet af Plan- og Miljøudvalget den 10. oktober 2017 til 

beslutning om igangsætning af planlægning for åben-lav boliger ved Langtvedvej i Sæby.

Under processen for udarbejdelsen af lokalplanen har bygherre valgt at planlægge for et 

mindre areal end det der blev præsenteret for Plan- og Miljøudvalget den 10. oktober 

2017. 

Hovedparten af lokalplanområdet er landbrugsjord fra landbrugsejendommen Vangkær. 

Planforslagets afgrænsning omfatter et areal på cirka 3,6 ha og inkluderer matrikel 6ø 

samt dele af 6d og 6ab Langtvedby, Volstrup. 

Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone, men overføres til byzone ved endelig 

vedtagelse af denne lokalplan. 

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme SAE.B.02.15 og 

SAE.B.02.10. Lokalplanforslaget holder sig inden for gældende rammebestemmelser i 

kommuneplanen og det er derfor ikke nødvendigt at udarbejde et tillæg til 

kommuneplanen. 

Lokalplanforslaget muliggør åben-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 % for den enkelte grund og bygningerne kan 

opføres i enten 1 eller 2 etager. Parceller mod øst og syd holdes i 1 etage, mens øvrige 

kan opføres i 2 etager. Dette gøres for at mindske indbliksgenerne hos de nærliggende 

parcelhuskvarterer og dels sikre mulighed for udsigt, for flest mulige ejendomme, over 

enten skoven mod syd eller byen og vandet mod øst. For at sikre udsigtsmuligheder 

indeholder lokalplanen desuden, for ejendomme i 1 etage, en maksimal kote for 

bygningens totalhøjde.

Der er i tilknytning til lokalplanen blevet udarbejdet en miljøscreening, der viser, at der 

ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold, som vurderes at blive påvirket af 

planforslaget, og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan 

SAE.B.02.15.01, der efterfølgende offentliggøres i 8 uger. 
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Bilag

1. Lokalplanforslag SAE.B.02.15.01 (PMU) til politisk behandling (DokID: 2507875 - GEO-2017-03022)
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6 (Åben) Vedtagelse af lokalplan FRE.B.06.13.01 - Brønderslevvej 97, 
Gærum og kommuneplantillæg nr. 15.46
Sags ID: GEO-2017-03485

Sagsbehandler: Hanne Vittrup Buus

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. maj 2018, at sende forslag til Lokalplan 

FRE.B.06.13.01 og Kommuneplantillæg nr. 15.46 i offentlig høring i 8 uger. 

Lokalplanforslaget muliggør, at lokalplanområdet kan benyttes til boligformål samt at der 

kan ske mindre udvidelse af ejendommens eksisterende ejendom. 

Der er udarbejdet kommuneplantillæg for området, med det formål at ændre områdets 

anvendelse fra offentlige formål til boligformål.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden den 31. maj til den 30. juli 2018. Der 

er i alt udsendt høringsbreve til 7 husstande, derudover er offentlige myndigheder og 

interesseorganisationer hørt.

Der er ikke i høringsperioden indkommet bemærkninger til planforslagene, og der har 

derfor ikke været anledning til ændring af planforslagene.

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

vedtage lokalplan FRE.B.06.13.01, Brønderslevvej 97, Gærum og kommuneplantillæg nr.

15.46

Bilag

1. Lokalplan til vedtagelse på PMU - Brønderslevvej 97 (DokID: 2479217 - GEO-2017-03485)

2. Kommuneplantillæg til vedtagelse på PMU  (DokID: 2479287 - GEO-2017-03485)
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7 (Åben) Opfølgning på foroffentlighedsfasen for udvidelse af Sæby Havn
Sags ID: GEO-2018-01802

Sagsbehandler: Dennis Duy Hoang Ngo

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. maj 2018 at igangsætte 

planlægningen for udvidelse af Sæby Havn.

Foroffentlighedsfase

I perioden den 15. juni til den 31. juli (6 uger og 2 dage) har der været gennemført en 

foroffentlighedsfase og høring af berørte myndigheder, se evt. debatoplægget i bilag 1.

Offentlige myndigheder og interesseorganisationer er også blevet hørt. 

Foroffentlighedsfasen har endvidere været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er i alt indkommet 19 høringssvar. 4 fra myndigheder, 2 fra diverse foreninger og 13 

fra borgere. I bilag 2 findes et høringsnotat indeholdende et resume af høringssvarene, 

centerets bemærkninger og indstilling til, om høringssvarene skal indgå i planlægningen 

og miljøkonsekvensrapporten.   

Miljøkonsekvensrapport

Bygherre har bedt om, at der skal udarbejdes en fælles miljøkonsekvensrapport for 

projektet og miljøvurdering af planerne, der skal belyse de miljømæssige konsekvenser. 

I debatoplægget (bilag 1) står der hvad der forventes, at miljørapporten bl.a. vil 

omhandle. Disse emner samt de indkomne høringssvar skal danne grundlag for et 

afgrænsningsnotat, som bygherre skal udarbejde miljørapporten ud fra.

Foruden disse emner, skal rapporten indeholde oplysninger fastlagt i 

miljøvurderingsloven §20, stk. 2 for projektet og i bilag 4 for planer og programmer.

Det videre forløb

Centeret og Kystdirektoratet færdiggør, i fællesskab med bygherre, det 

afgrænsningsnotat, der skal afgrænse hvilke emner miljørapporten skal omhandle. 

Bygherre udarbejder en samlet miljørapport for projektet og planerne. 

Lokalplanen og kommuneplantillægget udarbejdes sideløbende med miljørapporten. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender:

1. At der arbejdes videre med projektet og planlægningen som beskrevet,
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2. At de indkomne bemærkninger indgår i det videre arbejde som beskrevet i 

høringsnotatet, og 

3. At der arbejdes videre med miljørapporten som beskrevet. 

Bilag

1. Debatoplæg – Udvidelse af Sæby Havn 11juni (DokID: 2366245 - GEO-2018-01802)

2. Sæby foroffentlighedsfase høringsnotat (DokID: 2509132 - GEO-2018-01802)
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8 (Åben) Forslag til Landsplanredegørele 2018
Sags ID: EMN-2018-02369

Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget regeringens forslag til landsplanredegørelse 

2018, ”Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning”.

Landsplanredegørelsen henvender sig til kommunerne og giver en kort præsentation af 

de nye tiltag, som den moderniserede planlov fra juni 2017 indeholder samt regeringens 

forventninger til, hvilke nye muligheder, den nye planlov skaber i kommunerne.

De nye tiltag præsenteres under følgende overskrifter: 

 Bedre rammer for kommunernes fysiske planlægning

 Nye udviklingsmuligheder i kystområderne og i turismeerhvervet

 Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne

 Nye udviklingsmuligheder for detailhandel og produktionserhverv

 Nye udviklingsmuligheder i hovedstadsområdet

 Øvrige plantemaer 

Udvikling og Erhverv vurderer samlet set, at den nye planlov i et vist omfang kan give en 

række positive og øgede muligheder for udvikling i kommunerne. Det er dog altafgørende 

for udviklingen, at den administrative praksis i Erhvervsstyrelsen og de øvrige styrelser,

afspejler samme grad af fleksibilitet og smidighed, som regeringen lægger op til i 

landsplanredegørelsen. Dette grundlæggende synspunkt samt en række konkrete 

bemærkninger til dele af redegørelsen, fremgår af et udkast til svar til forslaget til 

landsplanredegørelse, som er vedhæftet som bilag. I svaret indgår ikke bemærkninger til 

de konkrete ændringer i planloven, idet den som tidligere nævnt allerede er vedtaget.

Forslag til Landsplanredegørelse 2018 kan ses her

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at vedhæftede svar 

til Forslag til Landsplanredegørelse 2018 sendes til Erhvervsministeriet.

Bilag

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/ba95a845-9940-46e8-97ef-ad4a9686689f/Forslag%20til%20landsplanredeg%C3%B8relse%202018.pdf
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9 (Åben) Revision af Råstofplan 2016
Sags ID: GEO-2018-02847

Sagsbehandler: Sisse Lindholm

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Region Nordjylland har sendt en redegørelse om revision af Råstofplan 2016 i offentlig 

høring. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af den nuværende indvinding og 

forsyning af råstoffer i Nordjylland og en vurdering af behovet for at lave en revision af 

Råstofplan 2016. Jf. råstofloven skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen hvert 4. år for 

at vurdere, om der er behov for justeringer eller revisionen af råstofplanen.   

Med høringen ønsker Regionen at få tilbagemeldinger på den aktuelle forsyningssituation 

og synspunkter for at revidere den gældende Råstofplan 2016. Et centralt emne er, at få 

afklaret om der er udlagt tilstrækkeligt med graveområder og om disse indeholder 

mængder i de kvaliteter, der er behov for. 

Regionsrådet står for kortlægning af mulige nye graveområder der viser i hvilke områder, 

der er sandsynlighed for at finde råstoffer, der i mængde og kvalitet er egnede til 

indvinding. Forekomsten af sand, grus og sten er fra naturens side skævt fordelt mellem 

Vendsyssel og Himmerland, da der på grund af geologiske forskelligheder er forholdsvis 

få egnede råstoffer i Vendsyssel, mens der i Himmerland findes en række råstoffer med 

stor anvendelseskvalitet. 

Regionen har ligeledes fået lavet en fremskrivning for råstofforbruget, der skal belyse det 

fremtidige råstofforbrug. Fremskrivningen er lavet med en 24 år lang tidshorisont fra 

2016-2040. Rapporten viser at råstofbehovet i Frederikshavn kommune for perioden vil 

stige med 20 % i forhold til forbruget i 2013 (tilsvarende rapport udarbejdet i 2013). 

Regionsrådet ønsker med redegørelsen svar på en række centrale spørgsmål, se den 

vedhæftede redegørelse for revision af Råstofplan 2016.

Høringssvaret fra Frederikshavn Vand er ligeledes vedhæftet.

Høringssvar fra Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune mener det er vigtigt, at Regionen fortsat fokusere på, at finde 

forekomster af sand, grus og sten i Vendsyssel og på at sikre den lokale forsyning. Dette 

er vigtigt både for at holde prisen på råstofferne nede og for at sikre vejnettet mod 

unødvendig slid. Samfundsøkonomisk er det den bedste løsning fremfor at transportere 

over store afstande.

Af samme grund bør der være stor fokus på at løse forsyningsproblemerne lokalt i de 

kommuner, hvor fremskrivning af råstofforbruget forventes at stige de kommende år. Skal 

råstofferne transporteres til Frederikshavn Kommune over længere afstande, vil det blive 
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forholdsvist dyrt at bygge i en kommune, hvor erhvervs- og bosætningsudvikling er vigtig. 

Det vil øge den skævvridning der i forvejen er pga. kommunes beliggenhed m.m.

Råstofindvinding på havet er oplagt, når kystnære områder skal forsynes, f.eks. ved 

havneudvidelser, sandfodring m.m. En øget råstofindvinding på havet kan samtidig sikre 

en større konkurrence og dermed bedre priser i forhold til nu, hvor kun få entreprenører 

har tilladelse til at indvinde på havet.

I Frederikshavn Kommune er der stor fokus på at beskytte grundvandsressourcerne og 

der ønskes derfor ingen råstofindvinding i vandindvindingsområderne. Dette kan medføre 

at gode råstofforekomster ikke kan udnyttes, da råstoffer og vand ofte findes samme 

sted. Kan tilsvarende råstofforekomster findes på havet, vil det kunne dække en del af 

behovet.

Vedr. spørgsmålet om Regionen i højere grad skal have fokus på mulighederne, for at 

understøtte genanvendelse af bygge- og anlægsaffald som et alternativ til den 

landbaserede råstofindvinding, så er det Frederikshavn Kommunes vurdering at 

genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i forvejen understøttes fra mange sider. 

Regionen kan med fordel holde fokus på råstofindvinding.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget drøfter høringssvaret

Bilag

1. HELT-ENDELIGE-REDEGØRELSE-Raastofplan2020_06_2018_JFI_7_small kopi (DokID: 2503253 - GEO-

2018-02847)

2. Høringssvar fra Frederikshavn Vand  (DokID: 2505901 - GEO-2018-02847)
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10 (Åben) Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning, 
Nørgårdsvej 106, 9981 Jerup
Sags ID: GEO-2018-02893

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Rådgiver ansøger på vegne af ejeren om tilladelse til at nedrive bevaringsværdig bygning 

- bygning nr. 3 - på ejendommen matr. nr. 17 a Strandby By, Elling. Bygningens placering 

på ejendommen, der er beliggende Nørgårdsvej 106, 9981 Jerup, er vist på kortbilaget.

Ansøgningen er begrundet med, at stuehuset (bygning nr. 1) er nedbrændt, hvorfor de to 

tilbageværende bygninger ønskes nedrevet.  

Bygning nr. 2 og nr. 3 er opført i 1916 og SAVE-registreret i 1998. Bygningerne er 

vurderet med en bevaringsværdi på 5 (bygning nr. 2) og 4 (bygning nr. 3). 

Bevaringsværdien gives efter en helhedsvurdering hvor bl.a. kulturhistorisk og 

miljømæssig værdi samt originalitet og vedligeholdelsesstand indgår. Bygninger med høj 

bevaringsværdi får karakteren 1. Bygninger med lav bevaringsværdi får karakteren 9. 

Nedrivningen af bevaringsværdige bygninger reguleres af lov om bygningsfredning og 

bevaring af bygninger. Efter lovens bestemmelser må en bygning med bevaringsværdien 

1 – 4 ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, 

relevante høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til 

nedrivningen og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 

vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Ansøgningen har været annonceret på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og der er 

udsendt høringsbreve til: Kystmuseet (Bangsbo Museum og Arkiv), Landsforeningen for 

Bygnings- og Landskabskultur samt Vendsyssel Historiske Museum. Der er ikke 

indkommet synspunkter på baggrund af høringen. Bygningens nuværende tilstand 

fremgår af bilaget. Der er ikke i forbindelse med SAVE-registreringen i 1998 optaget 

billeder.

Bygning nr. 2 kan nedrives uden tilladelse efter lov om bygningsfredning og bevaring af 

bygninger. Bygning nr. 3 er en stor velproportioneret bygning, der bærer præg af, at 

ejeren vedligeholder den. Efter SAVE-registreringen at dømme, er bygningen i dag i 

en bedre vedligeholdt stand end i 1998. Bygningen er den af ejendommens 

bygninger, medregnet den nedbrændte, der ved SAVE-registreringen har opnået den 

højeste bevaringsværdi.

Rives bygningen ned, forsvinder, for stedse, avlsbygningen som det kulturhistoriske 

vidnesbyrd. Uagtet dette, er det fagcentrets vurdering, at bygningen ikke selvstændigt 

indeholder tilstrækkelige bevaringsværdier, der kan danne grundlag for at nedlægge 

forbud efter §14 i planloven mod nedrivning og efterfølgende udarbejdelse af 

bevarende lokalplan.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at der ikke 

nedlægges forbud efter planlovens §14 mod nedrivningen af bygningerne, og at der 

meddeles tilladelse til nedrivning af bygning nr. 3.

Bilag

1. Kortbilag Nørgårdsvej 106, 9981 Jerup_ansøgning om nedrivning af bygning nr. 3 (DokID: 2447393 - GEO-

2018-02893)

2. Billeder 20. juli 2018 Nørgårdsvej 106 9981 Jerup (DokID: 2436269 - GEO-2018-02893)
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11 (Åben) Områdefornyelse i Dybvad - godkendelse af programmet
Sags ID: EMN-2016-03482

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune søgte den 9. januar 2017 Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministeriet om støtte til områdefornyelse i Dybvad. Den 31. marts 2017 meddelte 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en reservation på 1.100.000 kr. til gennemførelsen af 

områdefornyelsen i Dybvad. 

Reservationen er betinget af to forhold: At der udarbejdes et Områdefornyelsesprogram 

med inddragelse af borgerne i Dybvad og at Frederikshavn Kommune medfinansierer 

områdefornyelsen med det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, dvs. 2.200.000 kr.

Der er nu udarbejdet et program for Områdefornyelsen, som bygger på Dybvad-

borgernes ønsker til byens udvikling. Områdefornyelsen omfatter hele Dybvad by. 

Første del af programmet omhandler området, herunder beskrivelse af potentialer og 

udfordringer. Anden del omhandler målsætninger for områdefornyelsen og beskrivelse af 

de fem konkrete indsatsområder. Tredje del omhandler organiseringen og samarbejdet 

med borgere, foreninger og erhverv. Fjerde del rummer et overordnet budget, en tidsplan 

og en investeringsredegørelse. 

Den overordnede målsætning og ambition for Områdefornyelsen i Dybvad er: 

 At styrke Dybvad som en attraktiv bosætningsby.

 At alle indsatser og projekter i byen understøtter fortællingen om byens DNA og 

identitet som en historisk teglværksby. 

 At understøtte det lokale engagement og medejerskab i byens positive udvikling.

På denne baggrund lægges der op til fem indsatsområder i 

områdefornyelsesprogrammet, hvor det tværgående tema for dem alle er styrkelsen af 

byens historiske DNA, der bygger på en driftig stationsby med eget teglværk og 

dertilhørende bevaringsværdige teglstensbygninger.

De fem indsatsområder er: 

1. Forskønnelse af midtbyen – med et historisk DNA

Gennem forskønnelse af bymidtens gader skal historien om byens identitet

fortælles. Der etableres derfor røde belægningsbånd i gadeforløbet med 

mulighed for indretning med beplantning og siddepladser, der indbyder byens 

borgere og besøgende til ophold. 
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Gadeforløbene danner forbindelse mellem byens tre nye samlingssteder: 

Bytorvet, Oasen og Leg-på-tværs som hver især knytter sig til eksisterende 

faciliteter og udnytter det potentiale som midtbyen besidder. 

2. Det lokale fritidsliv – natur, leg og motion

Det lokale fritidsliv skal styrkes. Et særligt potentiale ved Søparken og bækken 

skal danne grundlaget for nye aktiviteter. Sammen med området omkring Dybvad 

Hallen og Skolen er de byens knudepunkter for naturoplevelser, leg og motion. 

Der skabes sammenhæng mellem knudepunkterne gennem indsatsen ”Stærke 

forbindelser”. 

3. Stærke forbindelser – stier, veje og trafik samt broer langs bækken

Der skal etableres en stærk forbindelse på tværs af byen – fra Skole og Hal 

gennem midtbyen til Søparken. Forbindelsen skal inddrage midtbyens gader og 

skabe nye sammenhænge og muligheder for nye potentielle udviklingsområder i 

byen. Der arbejdes desuden med at forstærke fortællingen om bækken forløb 

gennem byen, med styrkelse af vandspejlets og broernes synlighed. 

4. Historiefortælling og tiltrækning af nye tilflyttere

Fortællingen om byens DNA skal forstærkes gennem fysiske indsatser i byen fx 

med teglkunst, belysning, belægning, skiltning m.v. De fysiske tiltag skal 

suppleres med film, skrevne fortællinger, ambassadører og anden branding, for

at nå ud til potentielle tilflyttere. Der arbejdes også med planer for omdannelse af 

midtbybebyggelse og nye boligområder som attraktive bosætningssteder for bl.a. 

børnefamilier. 

5. Lokalt samarbejde og samskabelse

Dybvad er en by med mange ildsjæle og stor initiativrigdom. Områdefornyelsen 

skal være med til at samle og støtte op om de gode initiativer. Der skabes bl.a. 

gode løsninger ift. nedrivning af faldefærdige bygninger gennem samarbejde med 

byens nyoprettede Byfond. Ligeledes ønskes samarbejdet mellem byens erhverv 

og skole styrket og områdefornyelsens nyetablerede grønne områder skal 

skabes i samarbejde med byens grønne hold – så drift og vedligehold 

gennemtænkes fra start. 

Områdefornyelsen skal godkendes af byrådet og være indsendt til Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen inden den 1.oktober 2018. Når Styrelsen har godkendt programmet, skal 

områdefornyelsen være gennemført indenfor 5 år. Programmet er vedlagt som bilag. 
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Økonomiske konsekvenser

Projektet gennemføres inden for en samlet ramme på 3.300.000 kr. med udgangspunkt i 

følgende fordeling:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 I alt 

Udgifter

1. Midtbyen 0 780.000 420.000 0 0 0 1.200.000

2. Fritid 0 250.000 0 0 350.000 0 600.000

3. Forbindelser 0 0 250.000 500.000 0 0 750.000

4. Fortælling 0 0 0 170.000 170.000 0 340.000

5. Samskabelse 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 120.000
Programskrivning +
Projektledelse mm. 90.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 290.000

I alt 90.000 1.110.000 750.000 750.000 600.000 0 3.300.000

Indtægter

Distriktsudvalget 60.000 140.000 0 0 0 0 200.000
Tillægsbevilling 
DIR 29.05.18 0 0 400.000 400.000 400.000 0 1.200.000
CTM/CPV 
løn og anlæg 0 100.000 100.000 100.000 0 0 300.000

Byfornyelsesmidler 0 500.000 0 0 0 500.000

Refusion fra Staten 30.000 370.000 250.000 250.000 200.000 0 1.100.000

I alt 90.000 1.110.000 750.000 750.000 600.000 0 3.300.000

I forbindelse med afslutningen af anlægsprojekterne i områdefornyelsen vil der stadig 

være et behov for afledte driftsudgifter. 

I samarbejde med Center for Park & Vej samt Dybvads Grønne Hold skal der sikres gode 

løsninger for drift og vedligehold. En eventuel drift tænkes tidligt ind i anlægsprojekterne, 

for at opnå gode løsninger, hvor der er taget højde for både drift, design og anvendelse.

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

byrådet at godkende programmet for områdefornyelsen i Dybvad.

Bilag

1. Dybvad_områdefornyelsesprogram_aug2018 (DokID: 2512259 - EMN-2016-03482)
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12 (Åben) Plan- og Miljøudvalgets mødekalender 2019
Sags ID: EMN-2018-02470

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på mødet den 29. august 2018, plan for afvikling af byrådets møder i 

2019. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. 

Mødeplanen er udarbejdet, så der sikres et naturligt flow af sagerne fra de stående 

udvalg m.fl. til Økonomiudvalg og byråd.

Forslag til mødedatoer i 2019 for Plan- og Miljøudvalget:

 Tirsdag den 8. januar 

 Tirsdag den 5. februar

 Tirsdag den 5. marts

 Tirsdag den 2. april

 Tirsdag den 7. maj

 Tirsdag den 4. juni

 Tirsdag den 13. august

 Tirsdag den 3. september

 Tirsdag den 1. oktober

 Tirsdag den 5. november

 Tirsdag den 3. december

Mødestart: kl. 15

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalgets mødekalender for 2019 

godkendes.

Bilag
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13 (Åben) Ny handicappolitik til debat
Sags ID: EMN-2018-00518

Sagsbehandler: Louise Rohde

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence
TU/PMU/AMU/SUU/KFU/BUU

Sagsfremstilling

Socialudvalget har igangsat arbejdet med en ny handicappolitik for Frederikshavn 

Kommune. Handicappolitikken skal udstikke rammerne for de kommende års arbejde på 

handicapområdet. 

Socialudvalget ønsker at sikre en bred politisk forankring af den kommende

handicappolitik og modtager derfor gerne bidrag fra øvrige fagudvalg i Frederikshavn 

Kommune. 

Ønskerne kan spænde bredt fra overordnede indsatsområder til konkrete indsatser.

Proces

For at sikre at politikken forankres bredt i kommunen har Socialudvalget opfordret 

borgerne til at bidrage med hvad de oplever og hvad de ønsker på handicapområdet. 

Med en kommunikationsplan, som omfatter en oplysningskampagne, cafémøder for 

borgere, pressemeddelelser og kommunikation på sociale medier samt på 

www.frederikshavn.dk er den kommende handicappolitik kommet bredt ud i hele 

kommunen.   

Her ud over bliver de frivillige organisationer på området inviteret til at bidrage gennem en 

direkte henvendelse til hver enkelt organisation.

Handicappolitik vedrører alle

Handicappolitik vedrører alle områder af kommunen – både i den offentlige og i den 

private sektor. Det er vigtigt at handicap tænkes ind i hverdagen. Det gælder på skoler og

i børnehaver, for kultur- og fritidstilbud over beskæftigelse til boliger, transport og 

detailhandel.

Det handler om tilgængelighed i bred forstand, fordi handicapområdet omfatter børn, 

unge og voksne med fysiske, psykiske, sensoriske og intellektuelle 

funktionsnedsættelser.

Vi har alle forskellige forudsætninger, forskellige behov og forskellige ønsker til 

hverdagen. Men vi har det til fælles, at vi alle har brug for et trygt liv med sammenhæng 

og lige muligheder for at deltage i samfundslivet på egne præmisser.  

http://www.frederikshavn.dk/


Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 - 04-09-2018 15:00 Side 26 af 29

Handicappolitikkens indhold

Principperne om tilgængelighed, kompensation, sektoransvar og ligebehandling i dansk 

handicappolitik betyder, at mennesker med handicap er ligestillet med alle andre borgere.

Vi skal som kommune tage stilling til, hvordan vi vil omsætte og rammesætte principperne 

i dansk handicappolitik:

 Tilgængelighed handler om at tilpasse og tilrettelægge samfundets aktiviteter, så 

de inkluderer de behov, mennesker med funktionsnedsættelser har.

 Kompensationsprincippet betyder, at vi som kommune tilbyder ydelser og 

kompenserende tiltag som afhjælper eller begrænser konsekvenserne af den 

nedsatte funktion mest muligt.

 Sektoransvarlighedsprincippet betyder at alle principielt er forpligtiget til at sørge 

for, at de ydelser og tilbud, de stiller til rådighed for borgere generelt, også er 

tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser.

 Ligebehandling betyder ikke at behandle alle ens, men at sikre alle lige 

muligheder - lige muligheder for at udvikle og bruge sine potentialer og 

færdigheder.

Indstilling
Social- og sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget debatterer ønsker og 

forventninger til en ny handicappolitik og indsender bidrag til politikken til Socialudvalget.

Bilag
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14 (Åben) Orienteringssag - Afgørelser fra klageinstanser
Sags ID: EMN-2016-00003

Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Der er modtaget følgende afgørelser fra klageinstanser:

 Tilladelse til kystbeskyttelse ved Gl. Skagen i Frederikshavn Kommune af 

17. august 2018

Ejeren af en naboejendom til projekter har indgivet klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet over Kystdirektoratets afgørelse af 4. juni 2018 om 

tilladelse til kystbeskyttelse ved Gl. Skagen i Frederikshavn Kommune. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet er den 17. august 2018 kommet frem til 

følgende afgørelse:

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over 

Kystdirektoratets afgørelse af 4. juni 2018. 

Efter kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 3 kan afgørelser efter 

kystbeskyttelseslovens § 16 stk. 1 påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at de i klagen anførte klagepunkter 

ikke er af retlig karakter, men vedrører indholdet af projektet, og dermed 

Kystdirektoratets skønsmæssige vurdering. Nævnet har herved lagt vægt 

på, at klagen vedrører høfdernes placering og udformning. Nævnet finder 

på den baggrund, at nævnet ikke har kompetence til at realitetsbehandle 

klagen. 

 Afslag på lovliggørende dispensation fra lokalplan til markise foran 

sidebygning på Havnevej 3A, Skagen 23. august 2018

Lejeren, som har opsat markisen har indgivet klage til Planklagenævnet over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse af 9. februar 2017 med afslag på 

lovliggørende dispensation fra lokalplan SKA.200.C1, Centerområde 1 for 

Skagen Bymidte, til markise på Havnevej 31A, Skagen. 

I klagen er der klaget over:

 At Markisen var etableret før vedtagelsen af den gældende lokalplan

 At kommunen har misfortolket lokalplanens bestemmelser og formål

 At kommunens afgørelse er i strid med lighedsgrundsætningen

Planklagenævnet er den 23. august 2018 kommet frem til følgende afgørelse:

Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen og Frederikshavn 

Kommunes afgørelse af 9. februar 2017 gælder.

Planklagenævnet forstår kommunes afgørelse således, at kommunen ikke 

ønsker at dispensere bl.a. på baggrund af lokalplans intentioner. Dette er 
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et sagligt og planlægningsmæssigt relevant hensyn. Nævnet finder 

endvidere, at kommunens forståelse af lokalplanens intentioner er korrekt. 

Planklagenævnet lægger kommunens oplysninger til grund og finder 

således ikke, at der er tale om fortsættelse af eksisterende lovlig 

anvendelse, uanset om den måtte ligne den tidligere markise eller været 

konstrueret på samme måde. 

Nævnet finder at der ikke tale om sammenlignelige sager, hvorfor 

Frederikshavn Kommunes afslag i den aktuelle sag, derfor ikke er et 

udtryk for usaglig forskelsbehandling af klageren. 

 Afslag på lovliggørende dispensation fra lokalplan til markise foran 

sidebygning på Havnevej 5C, Skagen 23. august 2018

Lejeren, som har opsat markisen har indgivet klage til Planklagenævnet over 

Frederikshavn Kommunes afgørelse af 9. februar 2017 med afslag på 

lovliggørende dispensation fra lokalplan SKA.200.C1, Centerområde 1 for 

Skagen Bymidte, til markise på Havnevej 5C, Skagen. 

I klagen er der navnlig klaget over, at kommunes afgørelse er i strid med 

lighedsgrundsætningen.

Planklagenævnet er den 23. august 2018 kommet frem til følgende afgørelse:

Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen og Frederikshavn 

Kommunes afgørelse af 9. februar 2017 gælder.

Lighedsgrundsætningen indebærer, at sammenlignelige sager som 

udgangspunkt skal have samme resultat. Kommunen må ikke udøve 

usaglig forskelsbehandling, dvs. der skal være en saglig begrundelse for at 

nå til forskellige resultater.

Nævnet finder ikke, at de sager som klager henviser til er 

sammenlignelige. Hvorfor Frederikshavn Kommunes afslag til dispensation 

i den aktuelle sag, derfor ikke er udtryk for usaglig forskelsbehandling af 

klager.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Bilag
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15 (Åben) Underskriftsside 4. september 2018
Sags ID: EMN-2018-02340

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
PMU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 

godkend.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender 

beslutningsprotokollen

Bilag
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Sammenfatning 

Detailhandlen i Frederikshavn Kommune har klaret sig godt. Han- 

delsbalancen er øget med 3 % i perioden 1998-2017. Væksten 

bæres af Skagen, der er gået markant frem som følge af vækst i 

turismen. Sæby har trods øget regional konkurrence fastholdt sin 

markedsandel, men Frederikshavn er gået tilbage. 
 

 
STORT OVERSKUD PÅ HANDELSBALANCEN 

Frederikshavn Kommune havde i 2017 et handelsoverskud på knap 0,75 mia. kr. 

fordelt på ca. 500 mio. kr. for dagligvarer, knap 200 mio. kr. for beklædning og 

godt 50 mio. kr. for øvrige udvalgsvarer. Overskuddet opstår, når de lokale bor- 

geres forbrug trækkes fra butikkernes omsætning. Detailhandlens styrke kan 

også udtrykkes ved handelsbalancen, som er butikkernes omsætning divideret 

med borgernes forbrug. Betragter vi detailhandlen på den måde, så er der en 

handelsbalance på 131 % for dagligvarer, 184 % for beklædning og 106 % for 

øvrige udvalgsvarer. Tallene viser, at detailhandlen i Frederikshavn Kommune 

står særdeles stærkt indenfor beklædning, ligesom også dagligvarehandlen står 

stærkt. Der er også overskud på handlen med øvrige udvalgsvarer, men det er 

mere begrænset. Årsagen er sandsynligvis, at det er turismen, der skaber over- 

skuddet, og at turister typisk shopper tøj og køber dagligvarer på ferien, mens 

indkøb af øvrige udvalgsvarer sker i mere begrænset omfang. Større forbrugs- 

goder som f.eks. møbler, køkkener, tæpper, hårde hvidevarer, tyv-, lyd- og it- 

udstyr købes sjældnere under en ferie. Der er også andre varegrupper indenfor 

øvrige udvalgsvarer som f.eks. kunsthåndværk og ting til hjemmet, som ofte kø- 

bes under en ferie, men det samlede billede er, at turisternes indkøb af øvrige 

udvalgsvarer er mere begrænset end for dagligvarer og beklædning. Til årsa- 

gerne hører også, at detailhandlen i Frederikshavn Kommune er i skarp konkur- 

rence om de lokale borgeres forbrug med detailhandlen i Hjørring og Aalborg. 

Det gælder i særdeleshed for øvrige udvalgsvarer. Blot for at nævne et par ek- 

sempler, så har IKEA i Aalborg og Bauhaus i Hjørring store oplande, som også 

tiltrækker kunder fra Frederikshavn Kommune. 
 

 
Ser vi på udviklingen siden 1998, så er handelsbalancen for Frederikshavn Kom- 

mune steget lidt fra ca. 123 % i 1998 til ca. 126 % i 2017, og det er positivt, 

når man tager i betragtning, at Aalborg og Hjørring har udbygget deres detail- 

handel kraftigt siden 1998 samtidig med, at det toldfrie salg faldt bort og ko- 

stede betydelig omsætning fra svenske indkøbsrejsende i detailhandlen i Frede- 

rikshavn Kommune. Udviklingen har været forskellig i de forskellige dele af de- 

tailhandlen. Handelsbalancen for dagligvarer er faldet lidt fra ca. 136 % til ca. 

131 %, men til gengæld er handelsbalancen for udvalgsvarer (beklædning og 

øvrige udvalgsvarer under ét) steget fra ca. 110 % til ca. 120 %. 
 

 
Handelsbalancerne har udviklet sig forskelligt for de tre oplande i Frederikshavn 

Kommune, som består af de tidligere Frederikshavn, Skagen og Sæby Kommu- 

ner. Skagen er gået markant frem. Sæby har fastholdt sin position, mens Frede- 

rikshavn er gået tilbage. 
 

 
Den markante fremgang for oplandet til Skagen skyldes den omfattende tu- 

risme. Handelsbalancen er steget fra ca. 143 % til ca. 192 % i perioden 1998- 
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2017. Oplandet til Skagen havde et overskud på handelsbalancen på ca. 430 

mio. kr. i 2017. Skagen bidrager således mere til overskuddet på handelsbalan- 

cen for Frederikshavn Kommune end Frederikshavn. 
 

 
Handelsbalancen på ca. 88 % for oplandet til Sæby i 2017 er stort set uændret i 

forhold til 1998, hvor handelsbalancen var 86 %. Underskuddet på handelsba- 

lancen for oplandet til Sæby ca. 130 mio. kr. i 2017. Udviklingen dækker over, 

at handelsbalancen for dagligvarer er faldet, mens handelsbalancen for udvalgs- 

varer er steget. I en tid, hvor udvalgsvarehandlen koncentreres i de store og 

mellemstore byer har Sæby altså formået at fastholde sin markedsandel. 
 

 
Faldet i handelsbalancen for oplandet til Frederikshavn skyldes et større fald i 

handelsbalancen for dagligvarer fra 137 % i 1997 til 129 % i 2017. Baggrunden 

er sandsynligvis bortfaldet af det toldfrie salg i 1999, som førte til en større til- 

bagegang i svenskeres og nordmænds indkøb af dagligvarer i Frederikshavn. 

Udvalgsvarebutikkerne i oplandet til Frederikshavn har trods den øgede regio- 

nale konkurrence fra Aalborg og Hjørring formået at fastholde deres markedsan- 

del. 
 

 
OMSÆTNINGEN I LØBENDE PRISER ER STEGET 

Butikkerne i Frederikshavn Kommune omsatte for ca. 3,56 mia. kr. i 2017. Det 

er i løbende priser ca. 0,6 mia. kr. mere end i 1997. Omsætningen i løbende pri- 

ser er steget med ca. 14 % i oplandet til Frederikshavn, ca. 33 % i oplandet til 

Skagen og ca. 22 % i oplandet til Sæby – men prisudviklingen har været større. 
 

 
De butiksdrivende er blevet spurgt om, hvordan det er gået de sidste par år og 

hvad deres forventninger er til fremtiden. De butiksdrivende melder om en 

vækst på ca. 8 % over de sidste to år, og de forventer at væksten fortsætter 

med ca. 5 % over de næste to år. 
 

 
ANTALLET AF BUTIKKER ER FALDET 

Antallet af butikker i Frederikshavn Kommune er faldet med 12 % fra 534 til 468 

i perioden 1999-2018. Der er sket et fald i oplandene til både Frederikshavn, 

Skagen og Sæby. Det største fald er sket i oplandet til Sæby, hvor butiksbestan- 

den er reduceret med over en fjerdedel. Selv om antallet af dagligvarebutikker i 

kommunen er reduceret markant, så har langt de fleste borgere fortsat relativt 

kort afstand til nærmeste store dagligvarebutik. Borgerne i området omkring 

Lyngså, Præstbro og Voerså har som følge af udviklingen fået længere til nær- 

meste store dagligvarebutik og hører til de borgere, der har længst afstand til 

nærmeste store dagligvarebutik. 
 

 
BRUTTOETAGEAREALET ER REDUCERET 

Det samlede butiksareal i Frederikshavn Kommune er faldet med ca. 10 % fra 

ca. 203.000 kvm til ca. 181.000 i perioden 1999-2018. Det svarer til udviklingen 

på landsplan. Der er sket et fald i butiksarealet i både oplandet til Frederiks- 

havn, Skagen og Sæby. Det største fald er sket i oplandet til Sæby, hvor butiks- 

arealet er reduceret med ca. en fjerdedel. 
 

 
UDVIKLINGEN I FREDERIKSHAVN, SKAGEN OG SÆBY 

Der er 8 færre butikker i Frederikshavn i dag end i 1998. Butikkernes samlede 
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areal er reduceret med ca. 5.600 kvm eller ca. 5 %. Handelsbalancen for oplan- 

det til Frederikshavn er faldet fra ca. 134 % til ca. 126 %. 
 

 
Der er 21 færre butikker i Skagen end i 1998. Butikkernes samlede areal er re- 

duceret med godt 2.000 kvm eller ca. 6 %. Handelsbalancen for oplandet til 

Skagen er steget fra ca. 143 % til ca. 192 %. 
 

 
Der er 6 færre butikker i Sæby end i 1998. Butikkernes samlede areal er stort 

set uændret. Handelsbalancen for oplandet til Sæby er steget fra ca. 86 % til ca. 

88 % i perioden 1998-2017. 
 

 
MANGE SMÅ BUTIKKER 

Detailhandlen i Frederikshavn Kommune er kendetegnet af mange små butikker. 

Den gennemsnitlige butik i Frederikshavn Kommune er på 389 kvm. Til sam- 

menligning er butikkerne i Hjørring Kommune 546 kvm i gennemsnit. 
 

 
MANGE TOMME LOKALER 

Der er kortlagt et relativt højt antal tomme butikslokaler i Frederikshavn Kom- 

mune, herunder særligt i den sydlige del Frederikshavn bymidte, syd for Rådhus 

Alle. Der er også en del tomme lokaler i den historiske bymidte i Sæby samt 

centralt i Skagen bymidte. Den relativt høje tomgang er en udfordring for bl.a. 

bymidterne, da de tomme lokaler har en negativ indvirkning på bybilledet og gør 

handelsgaderne mindre attraktive for kunderne. 
 

 
POTENTIALE FOR AT TILTRÆKKE FLERE KÆDEBUTIKKER 

Ud af de over 300 kæder i Danmark har ca. 38 % valgt at etablere sig i Frede- 

rikshavn by og ca. 43 % i Frederikshavn Kommune. Der er fortsat mulighed for 

at trække flere til og styrke Frederikshavn Kommune i den regionale konkur- 

rence. Eksempler på kædebutikker, som mangler i Frederikshavn, og som ofte 

findes i byer af Frederikshavns størrelse, er dagligvarebutikker som ABC Lavpris, 

Løvbjerg og Kvickly, beklædningsbutikker som BabySam, Change og Din Tøj- 

mand samt øvrige udvalgsvarebutikker som 3, Legekæden og Sport 24. 
 

 
HVER FJERDE KRONE I DETAILHANDLEN KOMMER FRA TURISTERNE 

Turisternes forbrug i butikkerne i Frederikshavn Kommune er beregnet til i stør- 

relsesordenen 0,9 mia. kr. svarende til ca. 26 % af butikkernes samlede omsæt- 

ning. I turistbyerne er turisternes andel væsentligt højere. I oplandet til Skagen 

udgør turisternes forbrug knap halvdelen af omsætningen. Tallene illustrerer tu- 

rismens helt afgørende betydning for detailhandlen i Frederikshavn Kommune. 

Turismen skaber flere butikker, end kommunen ellers ville have og giver dermed 

også kommunens borgere et større udvalg af butikker. Vækst i detailhandlen fra 

turisterne skaber også mere indtjening og flere lokale arbejdspladser. Detail- 

handlen er i det hele taget en god mulighed for at skabe positive lokale effekter 

af turismen. Omvendt har detailhandlen også positive effekter for turismen. At- 

traktive byer med et godt shopping-miljø er en vigtig del af en ferie i eller en tur 

til byerne i Frederikshavn Kommune. 
 

 
BUTIKKERNES TILSTEDEVÆRELSE PÅ NETTET 

Det har stor betydning for butikkerne at være til stede på nettet. Ca. 47 % af 

butikkerne i Frederikshavn Kommune har en webshop tilknyttet deres butik. Der 
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er et potentiale for mange af de mindre og selvstændige butikker i at etablere 

egen webshop. Det giver eksempelvis mulighed for at sælge til turister efter fe- 

rien. 
 

 
KUNDEORIENTEREDE SERVICEERHVERV 

Servicefunktioner som spisesteder, skønhedssaloner, behandlere osv. spiller en 

stigende rolle for bylivet og er en del af den attraktive handelsby. Butikker, spi- 

sesteder og andre kundeorienterede byerhverv supplerer hinanden og bidrager 

til et varieret byliv på forskellige tidspunkter af døgnet. Der er i Frederikshavn, 

Skagen og Sæby bymidter tilsammen 258 kundeorienterede servicefunktioner 

og 240 butikker, og fordelingen er forskellig mellem byerne. Der er ca. 20 % 

flere kundeorienterede servicefunktioner end butikker i Frederikshavn bymidte. I 

Skagen og Sæby bymidter er sammensætningen omvendt. Her er der ca. 12 % 

og ca. 7 % flere butikker end kundeorienterede servicefunktioner. Der er særligt 

mange kundeorienterede servicefunktioner indenfor restaurationsbranchen, som 

dækker over spisesteder, take away-steder, caféer, barer og lignende. 
 

 
FREMTIDIGT AREALBEHOV 

Afhængigt af udviklingen i privatforbruget, væksten i e-handlen mv. kan der for- 

ventes alt mellem et større behov for areal til detailhandel til, at fremtidens for- 

brug kan ske på et detailhandelsareal, der er mindre end det nuværende. Analy- 

sen viser, at antallet af butikker og bruttoetagearealet er reduceret, og at der er 

mange tomme lokaler. Det fremtidige udvikling er usikker. Derfor er der opstillet 

to scenarier, som udtrykker det mulige spænd. 
 

 
Minimumsscenariet, hvor der vil være mindst behov for areal til detailhandel, 

kan beskrives ved, at den lave vækst i forbruget af detailhandelsvarer fortsætter 

i mange år endnu, at nethandlen vokser kraftigt, at handelsbalancerne forbliver 

på de nuværende niveauer, at turismen bliver på det nuværende niveau, at net- 

handlen vokser kraftigt, og at indbyggertallet falder. Resultatet af minimumssce- 

nariet er, at omsætningen i 2030 vil kunne ske på et areal, der er ca. 24.600 

kvm mindre end i dag. Der vil blive et mindre behov for dagligvarebutiksareal på 

knap 6.000 kvm, og et mindre behov til udvalgsvarebutikker på knap 20.000 

kvm. 
 

 
Maksimumsscenariet, hvor der er maksimalt behov for areal til detailhandel, kan 

beskrives ved, at forbruget igen vil vokse, at væksten i nethandlen bliver mindre 

markant, at handelsbalancen for dagligvarer vil stige moderat, at handelsbalan- 

cen for beklædning vil stige lidt, og at handelsbalancen for øvrige udvalgsvarer 

vil stige moderat, samt at indbyggertallet falder. Maksimumsscenariet indebærer 

en større udvikling i detailhandlen frem til 2030, som f.eks. kan være en udvi- 

delse af aflastningsområdet ved Hjørringvej og andet, som betyder, at detail- 

handlen i Frederikshavn Kommune erobrer markedsandele fra de konkurrerende 

kommuner og samtidig oplever vækst i forbruget fra turister. Samlet set vil der i 

maksimumsscenariet blive behov for en udvidelse af butiksarealet med knap 

25.000 kvm. Tallet dækker over et behov for yderligere areal til dagligvarebutik- 

ker på knap 4.000 kvm og et behov for yderligere areal til udvalgsvarebutikker 

på godt 20.000 kvm. 
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Hvad der er det bedste bud på fremtiden må være op til den enkelte at vurdere. 

Ud fra et fagligt synspunkt må en udvikling, der ligger midt mellem de to scena- 

rier vurderes som mest sandsynligt, dvs. en udvikling, hvor der ikke skal regnes 

med en større vækst i detailhandelsarealet. Hvordan, det er gået, er ikke et bil- 

lede på, hvordan det vil gå, men det hører alligevel med til billedet af, at detail- 

handelsarealet skrumpede med 22.000 kvm eller 14 % over de 20 år, der er 

gået siden den forrige detailhandelsanalyse i 1998. En ting er, at behovet for ud- 

videlse af detailhandelsarealet sandsynligvis bliver beskedent. Noget andet er, at 

der altid vil være behov for en passende rummelighed til at kunne imødekomme 

behovet for at udvikle butiksbestanden med nye butikstyper. Detailhandlen er et 

dynamisk erhverv, som er under konstant forandring. 
 

 
UDVIKLING AF DETAILHANDLEN VED HJØRRINGVEJ 

En udbygning af detailhandlen i aflastningsområdet ved Hjørringvej vil styrke 

Frederikshavn i den regionale konkurrence med andre handelsbyer og bidrage 

til, at en større del af handlen holdes hjemme i Frederikshavn Kommune. En ud- 

bygning af aflastningsområdet vil også have konsekvenser for den eksisterende 

detailhandel, herunder detailhandlen i bymidterne. Derfor kan en udbygning af 

aflastningsområdet få afledte konsekvenser for bylivet og turismen. 
 

 
En udbygning af aflastningsområdet med en stor dagligvarebutik vil ikke føre til, 

at borgere bruger flere penge på dagligvarer, og da dagligvarer typisk købes tæt 

på bopælen, vil en ny dagligvarebutik i langt overvejende grad hente sin omsæt- 

ning fra eksisterende dagligvarebutikker i Frederikshavn. Det vurderes, at om- 

kring 10 % af omsætningen i en ny dagligvarebutik vil blive hentet fra dagligva- 

rebutikkerne i Frederikshavn bymidte. 
 

 
En udbygning af aflastningsområdet med yderligere store udvalgsvarebutikker  

vil styrke Frederikshavn i den regionale konkurrence. Det vurderes, at nye ud- 

valgsvarebutikker i aflastningsområdet ved Hjørringvej i Frederikshavn vil hente 

godt 7 % af deres omsætning i Aalborg og godt 15 % af deres omsætning fra 

aflastningsområdet i Hjørring. Størstedelen af de nye udvalgsvarebutikkers om- 

sætning hentes imidlertid fra de nuværende store udvalgsvarebutikker langs 

Hjørringvej i Frederikshavn. Det vurderes, at nye udvalgsvarebutikker i aflast- 

ningsområdet ved Hjørringvej i Frederikshavn vil hente knap 40 % af deres om- 

sætning fra aflastningsområdet ved Hjørringvej. Knap 15 % af de nye udvalgs- 

varebutikkers omsætning vurderes at blive hentet fra Frederikshavn bymidte. De 

resterende ca. 23 % af de nye udvalgsvarebutikkers omsætning hentes fra et 

større opland, som inkluderer de øvrige dele af Frederikshavn Kommune og na- 

bokommunerne. 
 

 
Konsekvensberegningerne er ud fra gennemsnitsbetragtninger for udvalgsvarer 

under ét, som består af beklædning og øvrige udvalgsvarer. Detailhandlen i Fre- 

derikshavn Kommune er kendetegnet af en særdeles stærk beklædningsbran- 

che, mens øvrige udvalgsvarer køkkener, hårde hvidevarer, elektronik og lig- 

nende står svagest i billedet. Ved udvidelse af aflastningsområdet er det derfor 

vigtigt at være opmærksom på, at det især er større butikker, som forhandler 

øvrige udvalgsvarer, der er behov for, mens en udvikling med beklædningsbu- 

tikker i aflastningsområdet vil sprede udbuddet af beklædning på flere områder, 
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hvilket kan føre til udvanding af det shopping-miljø i bymidterne, 

som turisterne holder af. 
 

 
En udbygning med ca. 26.700 kvm detailhandel ved Hjørringvej vil 

have store effekter for den eksisterende detailhandel. Den 

eksisterende detailhandel vil blive udsat for et øget 

konkurrencepres, og det er sandsynligt, at der vil ske bu- 

tikslukninger som følge heraf. Det er jf. maksimumsscenariet 

grundlag for en stor udbygningsramme. Det er vigtigt at huske 

på, at maksimumscenariet ud- trykker den mest optimistiske 

udvikling i rammebetingelserne for detailhandlen. Hvis f.eks. 

væksten i e-handlen bliver større og væksten i privatforbruget 

bliver mindre end antaget, så bliver behovet for yderligere areal 

mindre og de samlede effekter for den eksisterende detailhandel, 

ved en udbygning jf. maksimumsce- nariet, bliver større. 
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3 Anbefalinger 

Detailhandlen i Frederikshavn Kommune har vundet markedsan- 

dele siden 1998. En kraftig vækst i turismen har betydet, at han- 

delsbalancen er steget – særligt i oplandet til Skagen – men by- 

erne har udviklet sig forskelligt. Sæby er gået en smule frem, og 

Frederikshavn har haft tilbagegang. Det følgende er anbefalinger 

til udviklingen af detailhandlen. 
 

 
Et rigt handelsliv er med til at gøre det attraktivt at bo og være turist i Frede- 

rikshavn Kommune, ligesom detailhandlen er en stor arbejdsplads i Frederiks- 

havn Kommune og en mulighed for at starte virksomhed og blive selvstændig. 

Det har derfor stor betydning, at kommune og handelsliv hele tiden arbejder ak- 

tivt for at udvikle det bedst mulige handelsliv. På baggrund af detailhandelsana- 

lysen er der opstillet følgende anbefalinger: 
 

 
1. UNDERSTØT DEN SÆRLIGE BUTIKSSTRUKTUR 

Frederikshavn Kommune har en særlig detailhandelsstruktur med mange mindre 

og selvstændigt ejede butikker. Det er en butiksstruktur, som skaber levende 

bymidter og appellerer til turisterne. Frederikshavn Kommune kan vælge at 

satse på rendyrke de levende bymidter med mange små selvstændige butikker, 

så byernes handelsliv over tid vil udvikler en unik profil, der adskiller sig fra de 

konkurrerende byer. Et stærkt handelsliv med mange selvstændige butikker vil 

bl.a. indebære støtte til iværksættere og til løbende kompetence- og forretnings- 

udvikling, et udbud af velbeliggende lokaler til en overkommelig leje og en be- 

skyttelse mod alt for hård konkurrence fra store kædebutikker uden for bymid- 

terne. 
 

 
2. FORDELE OG ULEMPER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSOMRÅDET 

Der er behov for en afvejning inden, der træffes beslutning om udvidelse af af- 

lastningsområdet i Frederikshavn. Der er både fordele og ulemper, og når først 

udvidelsen er gennemført, så er det ikke muligt at vende tilbage til udgangs- 

punktet. Frederikshavn Kommune mangler større butikker inden for øvrige ud- 

valgsvarer (møbler, tæpper, køkkener, elektronik mv.), mens kommunen har en 

styrkeposition inden for beklædning. For at skabe muligheder, hvor der er 

mangler og begrænse de negative effekter, hvor der er styrker, anbefales det at 

der fastlægges en minimumsbutiksstørrelse på f.eks. 750 kvm. Det er ikke mu- 

ligt i planlægningen at skelne mellem specifikke varegrupper indenfor udvalgs- 

varer, men ved at fastsætte en minimumsbutiksstørrelse kan de negative på- 

virkninger for det stærke miljø med små selvstændige butikker begrænses. En 

opdeling i etaper kan være en måde at håndtere usikkerheden om fremtidens 

behov på. For at begrænse effekterne for Frederikshavn bymidte kan det vælges 

ikke at give mulighed for kundeorienterede servicefunktioner som f.eks. spise- 

steder ved Hjørringvej. 
 

 
3. TILTRÆK FLERE KÆDEBUTIKKER 

Frederikshavn Kommune har et bredt udbud af kædebutikker, men der er fortsat 

kæder, som mangler. Der er behov for, at mulighederne for de større kædebu- 

tikker indenfor øvrige udvalgsvarer bliver markedsført og solgt overfor kæderne. 

Detailhandelsanalysen indeholder en liste over manglende kæder og en oversigt 
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over kædernes placeringer i Frederikshavn Kommune og nærområdet. Listen  

kan anvendes som et udgangspunkt for en aktiv opsøgning af kæderne. Som 

nævnt under anbefaling 2 gælder det om at tiltrække kæder, hvor Frederikshavn 

Kommune har mangler, som i dag betyder, at de lokale kunder må handle andre 

steder. 
 

 
4. UNDERSTØT SKAGENS VÆKST VED AT UNDERSTØTTE DET KENDTE BRAND 

Skagen står for en stor del af væksten i detailhandlen i Frederikshavn Kom- 

mune. Afstanden til konkurrerende handelsbyer og den omfattende turisme be- 

tyder, at Skagen har nogle helt særlige forudsætninger for vækst. Da turisterne 

typisk går efter de specielle og spændende varer og butikker, som de ikke finder 

derhjemme, så er udfordringen at skabe en god balance i butikssammensætnin- 

gen, som appellerer til både turister og de lokale indbyggere. Det kan konstate- 

res, at handelslivet, som det er nu fungerer godt. Det er derfor vigtigt at holde 

fast i koncentrationen af butikker i bymidten og passe på, at byens udbud ikke 

bliver spredt. Butiksområdet ved Kattegatvej giver mulighed for, at tiltrække 

flere store udvalgsvarekæder til butiksområdet ved Kattegatvej, hvor Jem & Fix 

og Rema 1000 er placeret, men det er vigtigt at det i hvert tilfælde overvejes 

nøje om en ny butik vil supplere handelslivet eller udvande det, der er og funge- 

rer godt. 
 

 
5. OVERVEJ UDVIKLINGEN I CITY VEST 

Sæby har i dag en todelt detailhandelsstruktur med fortrinsvist mindre butikker i 

den historiske bymidte og fem store dagligvarebutikker i City Vest. Der er po- 

tentiale for at tiltrække nye kædebutikker til City Vest, som er kendetegnet ved 

en god biltilgængelighed. Samtidig er der potentiale for et hyggeligt miljø med 

mindre specialbutikker og spisesteder på Sæby havn. Udfordringen er at undgå 

en tredeling af detailhandelsstrukturen. Det anbefales, at fastsætte en mini- 

mumsbutiksstørrelse for butikkerne i City Vest og at vurdere effekterne af større 

butiksprojekter i City Vest nøje for at sikre at de bidrager som et supplement og 

undgå udvanding af bymidtens detailhandel. 
 

 
6. UNDERSTØT DEN ATTRAKTIVE OG BLANDEDE BYMIDTE 

Detailhandel må tænkes sammen med spisesteder og alt inden for skønhed, 

sundhed, wellness og kulturoplevelser, som tilsammen skaber det attraktive 

miks af udbud i en bymidte, der appellerer til både til turister og fastboende. 

Spisesteder, fitness og andet inden for sundhed, skønhed og sygdomsbehandling 

er i vækst. Bymidterne bliver mere blandede og udviklingen kan hjælpes på vej. 

Eksempelvis er de gode placeringer og det attraktive miljø for spisesteder ikke 

de samme som for butikker. 
 

 
Halvoffentlige funktioner som f.eks. rådhus og skoler bidrager også til bylivet. 

Offentlige institutioner og lignede kan med fordel orientere sig mod byen og by- 

rummene. Fælles mødelokaler eller madordning hos byens spisesteder kan være 

muligheder. Samarbejde mellem handelsskolen og detailhandlen har vist at der 

kan skabes synergi. 
 

 
Bymidterne skal udover det rette miks af butikker, spisesteder mv. kunne til- 

byde et attraktivt miljø med mulighed for at nyde bylivet eller være aktiv i byens 

rum. Eksempelvis er legepladser en vigtig del af den attraktive bymidte. I takt 
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med at nethandlen vinder markedsandele stiger betydningen af et hyggeligt, at- 

traktivt og levende bymiljø, hvor shopping kan kombineres med andre oplevel- 

ser og aktiviteter. 
 

 
Dagligvarebutikker genererer en stor kundestrøm til fordel for det øvrige han- 

delsliv. Store dagligvarebutikker fungerer som ankerfunktioner, når de ligger i 

tilknytning til hovedhandelsstrøgene. 
 

 
7. UDNYT NETHANDLENS MULIGHEDER 

Nethandlen er den største trussel mod detailhandlen, som vi kender den, men 

den er også en stor mulighed. Det er det vigtigt, at forberede detailhandlen på, 

især når der i Frederikshavn Kommune er mange små og selvstændige butikker, 

som har mulighed for at fortsætte med at sælge deres spændende varer til turi- 

sterne, efter at de er taget hjem. 
 

 
8. MERE AT HENTE FRA TURISMEN 

Handelslivet får allerede meget ud af turismen, men potentialet er sandsynligvis 

ikke fuldt udnyttet. Detailhandlen og de øvrige kundeorienterede byerhverv må 

tænkes sammen med turismen. Levende bymidter med et bymiljø af høj kvalitet 

og et attraktivt shoppingmiljø er en vigtig del af oplevelsen ved at være turist i 

Frederikshavn Kommune og en "reason to go". Samtidig er detailhandlen og de 

øvrige kundeorienterede byerhverv en effektiv kilde til at gøre turisme til gode 

lokale arbejdspladser og selvstændige og lokalt forankrede forretninger. 
 

 
Arbejdet kunne starte med at få mere viden om, hvad turisterne egentligt efter- 

spørger, og om byerne har det rette udbud, og det kunne slutte med, at detail- 

handlen, turismeorganisationerne og kommunen beslutter at gå videre med det, 

der ser mest lovende ud. 
 

 
9. AKTIVÉR TOMME LOKALER 

Tomme butikslokaler giver indtryk af et område i krise. Der kan f.eks. arbejdes 

med midlertidige aktiviteter, indtil der findes en permanent lejer. Hvis det ikke 

er realistisk, at lejemålet anvendes til detailhandel, kan andre anvendelser som 

f.eks. restauration eller andre kundeorienterede serviceerhverv være en god 

mulighed, og hvis en kommerciel anvendelse ikke er mulig, så kan løsningen 

være en omdannelse til boliger. Det anbefales, at der i stueetagen i udkanten af 

Frederikshavn bymidte gives mulighed kundeorienterede serviceerhverv og evt. 

andre anvendelser end kun detailhandel. 
 

 
10. TRAFIKAL ADGANG ER AFGØRENDE 

Personbilen er det mest anvendte transportmiddel og bilejerskabet i Danmark er 

stigende ligesom antallet af husstande, der råder over to biler er stigende. Den 

enkelte bil bruges til flere og flere formål, herunder indkøb. Der er derfor vigtigt, 

at der er fokus på adgangs- og parkeringsforhold for kunderne – både for bilister 

og cyklende. Samtidigt er det vigtigt, at huske at biler og bilparkering har kon- 

sekvenser for bymiljøet. Af hensyn til af handels- og bylivet i bymidterne, og set 

i lyset af udviklingen, der går mod flere restaurationserhverv i netop bymid- 

terne, så er det vigtigt at sikre en balance, der også tilgodeser kunder, besø- 

gende og virksomheder, der efterspørger en mere fredelig og imødekommende 

bymidte. 
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11. SKAB EN STÆRKERE ORGANISATION BAG HANDELSLIVET 

De forskellige aktører i bymidterne har hver deres roller, men de er ikke organi- 

seret i en samlet enhed og er organisatorisk svagere end de butikscentre, som 

de konkurrerer imod. Kommunen kan tage initiativ til at samle handelslivets par- 

ter i et stærkt samarbejde, som også inkluderer grundejerne. Der er eksempler 

andre steder på, at det giver helt nye muligheder og gode resultater. En stær- 

kere organisering af handelslivets parter kunne følges op med en systematisk 

indsamling af viden om, hvor mange kunder og besøgende er der er i bymid- 

terne, hvad de bruger penge på, hvordan de oplever besøget osv. Det er nyttig 

viden at have, når der skal arbejdes på at optimere handelslivet og eksempelvis 

måle effekter, når der investeres i aktiviteter, arrangementer og forbedringer af 

handelsmiljøerne. Alle butikscentre måler systematisk på deres kunder. Det 

samme kunne bymidterne have glæde af. 
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Godkendelse af forslag til lokalplan SAE.S.12.18.01 for et 
sommerhusområde og kommuneplantillæg nr. 15.51 ved Lyngså 
Sags-ID: GEO-2017-04779   

Sagsbehandler: Nina Bødker 

Ansvarligt center: Teknik og miljø 

  

Beslutningskompetence 
PMU/ØU 
 
Sagsfremstilling 
FDF har ønske om at opføre en ny feriekoloni med en bygningshøjde på op til 7 m til 
erstatning for en ældre, udtjent feriekoloni med ca. samme antal sengepladser. 
Gældende planlægning giver ikke mulighed for denne højde, hvorfor nyt plangrundlag 
er nødvendigt. 
 
Plan- og Miljøudvalget besluttede den 10. april 2018 (pkt. nr. 2) at igangsætte 
planlægningen for området til feriekolonier. 
 
Nuværende forhold 
På ejendommen matr. nr. 97h Lyngså By, Albæk er opført to feriekolonier ”Klitten” og 
”Hvide Klit”, der ligger på henholdsvis Nellemannsvej 46 og 48, 9300 Sæby. Det er en 
ca. 10 ha stor ejendom beliggende midt i et stort sommerhusområde mellem Sæby og 
Lyngså. 
 
Ejendommen grænser op til kysten. Den østlige del af ejendommen ligger inden for 
strandbeskyttelseslinjen, og er tillige registreret som beskyttet hede og mose samt 
udpeget som økologisk forbindelseslinje i kommuneplanen. 
 
Spejdercenteret anvendes til spejderaktiviteter, og udlejes ca. 200 dage om året. 
Bygningerne udlejes også til skoleklasser og foreninger. 
 
Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 for kystområdet nord for Voerså. 
Vedtægten udlægger området til sommerhusbebyggelse, dog kan der på enkelte 
ejendomme indrettes bl.a. feriekolonier. Bygninger må ikke gives en større højde end 
2,4 m fra terræn til overkant tagskæg. Projektet er ikke i overensstemmelse med 
byplanvedtægten, og der skal således udarbejdes en ny lokalplan. 
 
Ejendommen er i Kommuneplan 2015 udlagt til sommerhusformål, herunder bl.a. 
feriekolonier (rammeområde SAE.S.12.10 – Sommerhusområde ved Storkevej, 
Lyngså). Bebyggelse må opføres med en maksimal facadehøjde på 3 m. 



Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der skal derfor 
udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. 
 
 
 
Forslag til lokalplan SAE.S.12.18.01 
Lokalplanforslaget (bilag 1) udlægger området til sommerhusområde, og giver 
mulighed for feriekolonier, herunder spejder- og lejrcenter. 
 
Lokalplanforslaget har til formål at sikre områdets karakter og landskabelige 
kvaliteter, at der med beplantning sikres en afskærmning til naboarealer samt at 
bebyggelsen placeres hensigtsmæssigt i forhold til natur og landskab. 
 
Der udlægges to byggefelter. For byggeri i byggefelt B, nærmest kysten, må den 
maksimale bygningshøjde være 6,5 m. I byggefelt A til den nye koloni, må 
bygningshøjden maksimalt være 7 m. 
 
Lokalplanforslaget sikrer etablering af beplantningsbælter mod nord, syd og vest. 
Eksisterende beplantning skal bevares. 
 
De ubebyggede arealer må bruges til udendørs aktiviteter såsom bålplads, boldspil, 
legeplads m.v. Der kan opføres bålhytter, shelters, pavilloner, udekøkkener m.v. til 
understøttelse af områdets reakreative værdi med fastsatte maksimale størrelser og 
højde. Der må ikke opføres bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen og 
beskyttet natur. 
 
I lokalplanens redegørelse vedr. kystnærhedszonen illustreres ved hjælp af 
sigtelinjer, at det ikke er muligt at se hverken eksisterende eller det maksimalt tilladt 
byggeri fra stranden. Står man lidt oppe i klitlandskabet vil den nye bebyggelse være 
afskærmet af eksisterende beplantning, dog er der er åbning i beplantningen, hvor 
det nye byggeri vil kunne ses. 
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.51 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015 hvad angår 
bygningshøjde. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 15.51 for rammeområde 
SAE.S.12.18 (bilag 2) ændres kun én ting i forhold til den eksisterende ramme, 
nemlig højden af byggeri for feriekolonier. Der foreslås tilladt en maksimal 
bygningshøjde på op til 7 m, hvor den nuværende tilladte maksimale facadehøjde er 3 
m. 
 
Deklaration 
Forvaltningen ønsker at sikre, at den eksisterende feriekoloni ”Klitten” ikke anvendes 
efter at det nye spejdercenter er opført. Samtidig ønskes sikret, at ”Klitten” nedrives 
senest ½ år efter, at det nye spejdercenter er opført. Dette vil ske via en tinglyst 
deklaration, som bygherre har fået udarbejdet (bilag 3). Såfremt lokalplanen vedtages 



endeligt, vil deklarationen blive tinglyst samtidig med offentliggørelse af den endelige 
lokalplan. 
 
 
 
 
Miljøvurdering 
Planforslagene er screenet, og det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en 
miljørapport, idet gennemførelse af planerne ikke medfører væsentlig indvirkning på 
miljøet. Nærmere begrundelse fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. 
Miljøscreeningen fremgår af lokalplanforslagets bilag E, og offentliggøres sammen 
med planforslagene. 
 
 
Indstilling 
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget 
at godkende  

1. forslag til lokalplan SAE.S.12.18.01 sommerhusområde ved Store Nørreklit til 
feriekoloni, 

2. forslag til kommuneplantillæg nr. 15.51  
3. at planforslagene offentliggøres i 8 uger. 

 
Beslutninger 
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 Dato: 14-08-2018 
Sagen udsættes med henblik på en klarlæggelse af de juridiske forhold om 
formålsbestemmelse. 
 
Mette Hardam (V) deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. 
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Redegørelse vedrørende lokalplanbestemmelser  

En fast bestemmelse i en lokalplan er anvendelsesbestemmelsen. Her defineres nærmere, hvad 

lokalplanområdet kan anvendes til. Anvendelsen kan defineres helt ned på den enkelte ejendom, i den 

detaljeringsgrad, der kan begrundes planlægningsmæssigt.

Anvendelsesbestemmelsen kan dermed bestemme, hvad den enkelte bygning kan anvendes til, men den 

kan ikke bestemme hvem der kan anvende bygningen. Det er vigtigt at anvendelsesbestemmelsen er meget 

klar i sin afgrænsning, såfremt ønsket med bestemmelsen er at indskrænke en generel anvendelse, til 

mindre end hvad der normalt vil være gældende. Indskrænkningen skal have en planlægningsmæssig 

begrundelse og kan altså ikke udelukke bestemte grupper fra en anvendelse, men alene indskrænke 

anvendelsen generelt.

Som eksempel kan anvendelse til boligformål indskrænkes til helårsboliger, eller helårsboliger i form af 

åben/lav bebyggelse. Derimod kan anvendelsen til bolig ikke indskrænkes til f.eks. bolig for familier født 

nord for Limfjorden.

Anvendelsesbestemmelsen er en del af en lokalplans principper, og der kan derfor ikke efterfølgende 

dispenseres fra bestemmelsen.

Konkret er der her tale om planlægning i et sommerhusområde, hvor kommuneplanens 

rammebestemmelser fastlægger den overordnede anvendelse til sommerhusformål, herunder 

sommerhuse, feriekolonier og sommerpensionater. Lokalplanens anvendelse kan ikke fastlægge bredere

anvendelsesmuligheder, men kan godt begrænse anvendelsen til en delmængde af de muligheder, der er 

angivet i kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende område. 

Feriekolonier har ikke en fast definition i lovgivningen, men er tænkt til brug af f.eks. spejderorganisationer, 

skoleklasser, foreninger eller andre grupper der benytter ejendommen til lejr eller koloniformål. Der kan 

ikke udlejes til private ferieformål, da det vil være i strid med sommerhuslovgivningen. 

Kommuneplanrammen giver mulighed for sommerpensionater, men lokalplanens 

anvendelsesbestemmelse kan godt udelade denne del af anvendelsesbestemmelsen, så mere 

erhvervsmæssige aktiviteter som hotel, pensionat, festlokaler o.l. ikke er en del af den lovlige anvendelse.

En anvendelsesbestemmelse skal først og fremmest angive hvad der er tilladt, men kan også indeholde 

beskrivelser af hvad der ikke er tilladt, for at fremme en klar forståelse af bestemmmelsen.
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på områdets forsatte anven-
delse til sommerhusområde. Der gives mulighed for opførsel af et nyt spej-
der- og friluftscenter til erstatning for en tilsvarende udtjent feriekoloni. 

Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SAE.S.12.18.01 til offentlig debat i 
perioden fra den xxxx til den xxxx 2018. I denne periode er det muligt for 
alle interessere at komme med bemærkninger, indsigelser og ændrings-
forslag.

Lokalplanforslaget kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og 
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk 

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, 
Nina Bødker på telefon 99456256 eller emailadressen: tf@frederikshavn.
dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommu-
ne i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden) og 
sendes til følgende adresse: 

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk 
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

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

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

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (lov nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer).

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

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indfly-
delse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal 
alle lokalplaner være fremlagt i en offentlig høringsperiode, inden planen 
kan vedtages endeligt.

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. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-
get. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, 
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad 
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der 
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene 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
Frederikshavn Kommune, har på baggrund af anmodning fra FDF Klitten 
og Hvide Klit, besluttet at igangsætte en lokalplanproces for et område 
ved Store Nørreklit.

Området er benyttet til fritidsformål i form af to lejrcentre. Det ene lejr-
center er fra 1949 og ønskes nedrevet og erstattes med et nyt mere tids-
svarende lejrcenter. Der ønskes mulighed for at etablere et kommende 
lejrcenter i op til 7 meters højde, hvilket ikke er muligt med den eksiste-
rende byplanvedtægt. 

Lejrcenter Klitten fra 1949 på ca. 800 m2, der ønskes nedrevet og erstattet 
med et nyt lejrcenter.

Lejrcenter Hvideklit fra 1975 på ca. 1.000 m2.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål at fastlægge området til sommerhusområde og 
feriekoloni, herunder spejder- og lejrcenter i tråd med den eksisterende 
anvendelse.

Derudover skal lokalplanen sikre at områdets karakter og landskabelige 
kvaliteter bevares, og at der med beplantning sker en afskærmning til na-
boarealer samt at bebyggelse placeres hensigtsmæssigt i forhold til natur 
og landskab i området. 
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Overnatningskapaciteten vil med et nyt lejrcenter stort set være på sam-
me niveau som i dag. I lejrcenter Klitten er der plads til 86 sovepladser og 
de foreløbige skitser af det nye lejrcenter giver plads til omkring 90 so-
vepladser.

En tinglysning på arealet vil sikre, at det eksisterende lejrcenter Klitten 
ikke kan benyttes til lejrformål i perioden fra det nye center står færdigt 
og til Klitten nedrives. Tinglysningen vil ligeledes fastlægge, at Klitten skal 
nedrives senest ½ år efter, at det nye lejrcenter er opført.

Der fastlægges bestemmelser om maksimale bygningshøjder i byggefel-
terne på 7 m i byggefelt A og 6,5 m i byggefelt B samt bestemmelser om 
bebyggelsens ydre fremtræden for at sikre, at bebyggelsen harmonerer 
med den omkringliggende bebyggelse samt, at bebyggelsen ikke påvirker 
oplevelsen af kysten.

Udover de to byggefelter må der vest for byggefelt A til det ny lejrcenter 
etableres tre mindre sekundære bygninger, såsom carporte, skure og lig-
nende. Der er i dag to eksisterende skure, hvorved der på nuværende tids-
punkt kun kan etableres én ny sekundær bygning.

For at understøtte den rekreative brug af området må der i lokalplanom-
rådet derudover etableres bålhytter, shelters, pavilloner, udekøkken og 
lignende. 

Der sikres, at den eksisterende beplantning i høj grad bibeholdes, herun-
der at eksisterende beplantning udlægges til beplantningsbælter. Den ek-
sisterende beplantning vil bevirke, at der sker en afskærmning af nabo-
arealerne mod lejrcentene. 

Illustration af lejrcentrene i området. 

Området kan anvendes til sommerhusområde og feriekoloni i tråd med 
formålet. Der må derudover etableres tekniske anlæg til områdets lokale 
forsyning.

Med lokalplanen udlægges der to byggefelter, der giver mulighed for byg-
geri: 

• I byggefelt A gives mulighed for byggeri på op til 2.000 m2, dvs. et nyt 
lejrcenter, der ligger øst for eksisterende lejrcenter Klitten, der ned-
rives. 

• I byggefelt B, der indeholder eksisterende lejrcenter Hvideklit gives 
mulighed for byggeri på op til 1.500 m2. Der giver rum til mindre til-
bygninger eller lignende, da den eksisterende bebyggelse omfatter 
ca. 1.000 m2.   

Lejrcenter

Hvideklit

Lejrcenter Klitten

fjernes 

Illustration af

nyt lejrcenter 

To skure, hvor det vestlige 

skur forventes bevaret 

Skitse af lokalplanens byggefelter.

Skitse af område, hvor der vest for 
byggefelt A må etableres sekun-
dære bygninger. Markeret med 
gråt på skitsen.
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Lokalplanens område
Planområdet er beliggende ved Store Nørreklit ca. 6 km syd for Sæby, ud 
mod havet. Området har et areal på ca. 10 ha og ligger i et sommerhus-
område med sommerhuse både mod nord, vest og syd.

Området anvendes i dag til lejrcentre og indeholder både Klitten lejrcen-
ter og Hvide Klit lejrcenter med aktiviteter året rundt. Spejderaktiviteter 
er det primære fokusområdet, men bygningerne udlejes også til andre fri-
tidsaktiviteter. Eksempelvis er der mange skoleklasser og foreninger, som 
lejer bygningerne. 

Der ligger to mindre skure vest for Klitten lejrcenter og i tilknytning til 
lejrcentrene er der gyngestativ og legeredskaber, bålpladser og borde- og 
bænke. 

Planområdet er delvist beplantet med både buske og træer og består bå-
de af nåle- og løvtræer. Den vestlige del af planområdet består af et lil-
le skovområde med forskelligartet bevoksning, og der er træer og anden 
bevoksning langs den nordlige og sydlige grænse af lokalplanområdet, 
hvorved lejrcentrene i høj grad er skjult bagved beplantningen. Den mid-
terste del af området består af to græsarealer, som anvendes til diverse 
lejraktiviteter. 

Bålplads og gyngestativer i området.

Eksisterende skure i tilknytning til lejrcenter Klitten. Det nordligste skur 
(venstre billede) ønskes bibeholdt.

Græsplæne vest for lejrcenter Hvideklit, der er én af de to græsarealer i 
området.
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Den østlige del af området omfatter et klitlandskab, som består af klitter, 
strandareal og beplantning samt beskyttet hede og mose. Gennem klit-
landskabet er der en række stier. 

Planområdet har vejadgang fra Nellemannsvej, som også er vejadgang for 
de omkringliggende sommerhuse.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en ræk-
ke tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukken-
de på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederiks-
havn Kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt 
at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny 
som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. 

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer 
blandt andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det 
danske klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang le-
vetid. Det anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige 
materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2 
udslip under produktionen. 

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres 
som lavenergibebyggelse, og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygtige 
byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på et 
håndværksmæssigt højt niveau.

Nellemannsvej, hvorfra der er vejadgange til lejrcentrene.

Klitlandskab øst for lejrcenter Hvideklit ned mod stranden.



13

Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Lokalplanredegørelse

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens hovedstruktur
Lokalplanen er i overensstemmelse med hovedstrukturen, herunder 
vækstsporet ’Det maritime område’, der også indeholder tilknytningen til 
kysten, hvor anvendelsen af arealer skal afvejes mellem erhverv og boli-
ger samt fritidsaktiviteter.

Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet er udpeget til sommerhusområde, jf. retningslinje 20. 
For at sikre, at sommerhusområderne fortsat kan udgøre rekreative om-
råder nær kysten, skal eksisterende sommerhusområder i kystnærheds-
zonen fastholdes. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen.

Lokalplanområdet ligger i et område med rimmer og dobber, hvor disse 
skal forsøges bevaret de steder, hvor de endnu kan ses i landskabet, jf.  
retningslinje 15. Dette er dog ikke tilfældet i lokalplanområdet, hvor der 
er en del træbevoksning og græsarealer, hvorved lokalplanen vurderes i 
overensstemmelse med retningslinjen.

Lokalplanområdet ligger i et lavbundsareal, jf. retningslinje 16, hvor der 
ved byggeri og anlæg skal tages højde for en eventuel vandstandsstig-
ning. 
Ved opførelse af nyt byggeri vil der blive taget forhåndsregler for at klima-
sikre bebyggelsen, hvorved lokalplanen vurderes at være i overensstem-
melse med retningslinjen.

Den østlige del af lokalplanområdet er udlagt til en økologisk forbindel-
seslinje, jf. retningslinje 17.4, for at sikre og forbedre plante- og dyrelivets 
levesteder og spredningsmuligheder. 
Den økologiske forbindelseslinje omfatter arealer, der er § 3 beskyttet, og 
realiseringen af lokalplanen ændrer ikke på anvendelse af disse arealer. 
Lokalplanen vurderes derved at være i overensstemmelse med retnings-
linjen.

Lokalplanområdet er udlagt til område til flersidigt anvendelse, jf. ret-
ningslinje 17.5. Inden for disse områder skal der søges mod at tage et sam-
tidigt hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab og rekreative værdier 
samt fortsat bosætning og erhverv.
Lokalplanområdet bibeholder sin funktion med rekreative værdier og vur-
deres at være i overensstemmelse med retningslinjen. 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Planområdet ligger indenfor kommuneplanramme SAE.A.12.10, og er ud-
lagt til sommerhusformål. 

Området må anvendes til sommerhusformål, herunder sommerhuse, fe-
riekolonier og sommerpensionater.

Det vurderes, at den kommende planlægning er i overensstemmelse med 
anvendelsen.

Der må etableres byggeri i én etage, og med en facadehøjde på maks. 3,0 
meter. Den kommende planlægning skal give mulighed for at etablere 
byggeri i én etage, og med en maksimal bygningshøjde på 7 meter.
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Det vurderes, at den kommende planlægning ikke er i overensstemmelse 
med kommuneplanens krav til maksimal facadehøjde, hvorved der skal 
udarbejdes et kommuneplantillæg.

Forslag til kommuneplantillæg offentliggøres samtidig med lokalplanen.

Klimatilpasningsplan
I forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen for Frederiks-
havn Kommune er der lavet en kortlægning af risiko for oversvømmelser. 
Kortlægningen er foretaget på et overordnet niveau og skal betragtes som 
vejledende. 

I området kan der ifølge kortlægningen forekomme problemer med høj 
grundvandsstand.

Området er beliggende uden for opmærksomhedszonen for nye planer og 
programmer hvad angår risiko for højvandshændelser.

Lokalplanområdet er beliggende i kote 2,5 - 3,5 over havniveau.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM)
Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer og vurderet, at planforslaget ikke er 
omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette 
begrundes med, at planen ikke medfører en væsentlig indvirkning på mil-
jøet, da anvendelsen ikke ændres i området, og byggefelterne tager hen-
syn til naturen og naboerne. Derudover sker der ikke en påvirkning af de 
beskyttede naturområder og levesteder for planer og dyr samt kysten og 
kulturarv. 

Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sam-
men med offentliggørelsen af lokalplanen.

Kystnærhedszonen
Hele lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, som er en 3
km. bred zone langs Danmarks kyster. Der gælder særlige bestemmelser
for planlægning indenfor kystnærhedszonen, bl.a. at eksisterende som-
merhusområder skal fastholdes til ferie-/fritidsformål.

I redegørelsen for lokalplaner indenfor kystnærhedszonen skal der ifølge
planlovens § 16 stk. 3 oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne. 
Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væ-
sentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.

Jf. Kommuneplan 2015, retningslinje 13 skal de kystnære og
ubebyggede områder i kystnærhedszonen som udgangspunkt friholdes for
bebyggelse. Områderne skal primært anvendes til natur-, landbrugs- eller
rekreative formål.

Fra stranden er det ikke muligt at se hverken eksisterende bebyggelse el-
ler flagstangen på 10 m foran lejrcenter Hvideklit. Når man går lidt op i 
klitten eller står på de lave klitter på stranden, kan de øverste par meter 
af flagstangen ses.
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Udsigten fra lave klitter på stranden op mod lokalplanområdet. De øver-
ste par meter af flagstanden foran lejrcenter Hvideklit er synlig. 

© SDFE

Sigtelinje 1: Den vurderede synlighed af den nye bebyggelse på maksimalt 
7 m (byggefelt A), set fra kysten i en betragtningshøjde på 1,5 m. 
De grønne og orange markeringer på sigtelinjen på oversigtskortet er de 
steder, hvor der er terræn (orange) eller genstande (grøn), såsom beplant-
ning, der gør, at bebyggelsen ikke er synlig.   

Byggefelt A giver mulighed for bebyggelse i maksimal 7 meters højde. 
Byggefeltet ligger ca. 330 meter fra kysten. Byggefelt A ligger ca. 130 m 
længere fra kysten end det eksisterende lejrcenter Hvideklit, hvor der kan 
bygges i op til 6,5 meter højde, i tråd med eksisterende bebyggelse. 

Synligheden fra kysten er illustreret på nedenstående længdeprofiler.
Her fremgår det, at det hverken er muligt at se eksisterende eller kom-
mende byggeri fra stranden. 

Længdeprofil 1 ud fra den ovenstående sigtelinje, hvor beplantning gør, 
at bebyggelsen ikke er synlig. 
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© SDFE

Sigtelinje 2: Den vurderede synlighed af den nye bebyggelse på maksimalt 
7 m (byggefelt A) samt det eksisterende lejrcenter Hvideklit (byggefelt B), 
set fra kysten i en betragtningshøjde på 1,5 m. 
De grønne og orange markeringer på sigtelinje 1 på oversigtskortet er de 
steder, hvor der er terræn (orange) eller genstande (grøn), såsom beplant-
ning og bygning, der gør, at bebyggelsen ikke er synlig.   

Længdeprofil 2 ud fra den ovenstående sigtelinje, hvor beplantning gør, 
at bebyggelsen ikke er synlig. 

Når man står i det varierende klitlandskab kan man nogle steder se lejr-
center Hvideklit. Det nye lejrcenter vil ligge længere fra klitlandskabet og 
ca. 75 m sydvest fra Hvideklit.

Det nye lejrcenter ligger hovedsaligt bag eksisterende beplantning. Det 
sikres i lokalplanen, at denne beplantning bibeholdes, hvorved den ny 
bebyggelse i høj grad vil være afskærmet af beplantningen og således ikke 
synlig i klitlandskabet.

Der er en passage mellem beplantningen og byggefelt A, og her kan det 
nye byggeri være synligt, når man står oppe i klitlandskabet, på samme 
måde som de eksisterende sommerhuse ligeledes ses svagt.

Fredninger
Der er ingen fredninger inden for lokalplanområdet. 

Natura 2000-områder
Planområdet ligger ca. 1 km syd for Natura 2000-habitatområdet: Solbæk. 
Derudover er der ca. 1,2 km til Natura 2000-habitatområdet: Ålborg Bugt, 
Randers Fjord og Mariager Fjord samt fuglebeskyttelsesområdet: Ålborg 
Bugt, nordlige del. 

En realisering af lokalplanen påvirker ikke de omkringliggende Natura 
2000 områder direkte, idet mængden af byggeri er ganske begrænset, 
anvendelsen ikke ændres, og der er over en kilometer til Natura 2000-om-
råderne. Lokalplanen medfører af samme årsag ikke en direkte påvirkning 
af habitatnaturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. 
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Udsigten fra klitlandskabet op mod lejrcentrene. 

Bilag IV arter
Der er ingen konkrete registreringer af sjældne eller truede planter eller 
dyr inden for lokalplanområdet. Realiseringen af lokalplanen medfører ik-
ke bebyggelse på de arealer, der potentielt udgør væsentlige leve-, yngle- 
eller rasteområder for disse arter.

De væsentlige levesteder for planter og dyr, inden for lokalplanområdet, 
ligger øst for bebyggelsen. Udnyttelse af lokalplanen ændrer ikke benyt-
telsen af disse arealer og forventes ikke at medføre en væsentlig øgning i 
anvendelse af arealerne. Der vil være mange dage om året, hvor de grøn-
ne arealer ligger uforstyrrede og dermed udgør en potentiel værdi for 
særligt de vildtlevende dyr i området.
 
Øvrig naturbeskyttelse
Den østlige del af planområdet er registreret som et beskyttet hedeom-
råde og et beskyttet moseområde efter naturbeskyttelseslovens § 3, jf. 
det efterfølgende kort. Der må ikke ske ændring af disse arealers tilstand.
Bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet er placeret således, at de 
beskyttede områder ikke berøres. Realisering af lokalplanen forudsætter 
derfor ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Den østlige del af planområdet er ligeledes omfattet af strandbeskyttel-
seslinjen, hvor der ikke må foretages ændringer i tilstanden. Landskabet 
ændres ikke inden for strandbeskyttelseslinjen, og der opføres ikke be-
byggelse inden for denne.

Fredskov
Der er ingen fredskov inden for lokalplanområdet.

Kulturmiljøer
Der er inden fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger inden for 
lokalplanområdet.
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Beskyttet natur og strandbeskyttelseslinje.

Museumslov
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for-
tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberet-
tes til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens § 27. Bygherren 
kan forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske 
Museum om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for øde-
læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder 
økonomiske konsekvenser.

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse er 
omfattet af individuel varmeforsyning, herunder muligheden for  jord-
varme.

Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning, Frederikshavn Vand 
A/S, i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokalplanområdet ligger i et område, hvor der skal ske nedsivning 
af spildevand.

Der er også i dag nedsivning fra de to eksisterende lejrcentre.

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.forsyningen.dk.

Veje
Der er i dag adgang til lokalplanområdet via Nellemannsvej, der er en 
privat fællesvej. De eksisterende tilslutninger til Nellemannsvej fra de to 
spejder- og lejrcentre bibeholdes. 
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Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante 
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. 
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjern-
varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-
ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 
skal aflyses.

Der er udarbejdet en servitutredegørelse og følgende servitut har betyd-
ning for lokalplanen:
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
19.06.1968-916398-79

Servitutten omfatter en vandledning, der løber ind i området. Servitut-
bæltet omfatter 2 m på hver side af ledningen, hvor der ikke må anbrin-
ges bygninger eller lign. Placeringen på nedenstående kort er blot orien-
terende.

Placering af vandledning i området (vejledende) ud fra servitutredegø-
relse.

Aflysning af planer og servitutter
Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 1 vedr. Kystområdet 
nord for Voerså. Ved lokalplanens endelige vedtagelse aflyses den del af 
byplanvedtægten, der er omfattede af lokalplan SAE.S.12.18.01.

Der aflyses ingen servitutter ved lokalplanens endelige vedtagelse.
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Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-
holdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-
delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokal-
planforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, 
stk. 2, give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med 
forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets of-
fentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, 
dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forsla-
get).
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 - med senere ændringer - 
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

1� Formål

Lokalplanens formål er at sikre, 

1.1   at området kan anvendes til sommerhusområde og feriekoloni i 
form af spejder- og lejrcenter, 

1.2   at områdets karakter og landskabelige kvaliteter bevares,

1.3   at der med beplantning sker afskærmning mod naboarealer,

1.4  at bebyggelsen placeres hensigtsmæssigt i forhold til områdets   
 natur og landskab.

2� Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter 
matr. nr 96c og del af 97h, Lyngså By, Albæk 

 samt alle parceller der efter den XX. XXXXX 2018 udstykkes fra de  
 nævnte ejendomme. (dato for offentliggørelse af lokalplanforslag)

2.2  Området ligger i sommerhusområde og skal forblive i sommerhus-
område.

 

3� Arealanvendelse

3.1  Lokalplanområdet må anvendelses til sommerhusområde og ferie-
koloni, herunder spejder- og lejrcenter. Der må derudover etable-
res tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

4� Udstykning

Ingen bestemmelser.

 

5� Bebyggelsens placering og omfang

5.1  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 % for området som 
helhed. 

5.2   Bygninger må maks. opføres i 1 etage.

5.3  Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist 
på kortbilag B.

Forslag til Lokalplan SAE�S�12�18�01 ● Lokalplanbetemmelser
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5.4 Bebyggelsen inden for byggefelt A må ikke overstige et samlet   
 areal på 2.000 m2, inkl. overdækkede terrasser. 

5.5 Bebyggelsen inden for byggefelt B må ikke overstige et samlet   
 areal på 1.500 m2, inkl. overdækkede terrasser.

5.6 Bygningshøjden i byggefelt A må ikke overstige 7 m, målt fra det 
naturlige terræn. 

5.7 Bygningshøjden i byggefelt B må ikke overstige 6,5 m, målt fra 
det naturlige terræn.

5.8  Mindre, sekundære bygninger som carporte, redskabsskure, mil-
jøstationer må opføres vest for linje, vist på kortbilag B. 

Der må opføres 3 sekundære bygninger med hver et bruttoeta-
geareal på maksimalt 100 m2 og en maksimal højde på 5 m og en 
maksimal facadehøjde på 3 m. Disse bygninger må ikke placeres 
nærmere skel end 10 m.

5.9 Der må indenfor lokalplanområdet opføres bålhytter, shelters, 
pavilloner, udekøkken o.l., der understøtter områdets rekreative 
værdi. Bebyggelserne må have et samlet areal på maksimalt 300 
m2. Den enkelte bebyggelse må maksimalt være 50 m2 og have en 
maksimal højde på 3,5 m.

 Der må ikke opføres bebyggelse inden for strandbeskyttelses-
 linjen og beskyttet natur, der er vist på kortbilag B. 

6� Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1   Facader skal fremstå med materialernes naturlige overflade el-
ler males i farver inden for jordfarveskalaen. Der henvises til den 
klassiske jordfarveskala udarbejdet af Rådvadcenteret og gengivet 
på side 51 i Socialministeriets publikation ”Bevaringsværdige byg-
ninger” november 2006. Jordfarveskalaen fremgår som bilag C.

6.2   Tage skal have en hældning på mellem 0 og 25 grader.

6.3  Taghældningen på sekundære bygninger som carporte, redskabs-
skure, miljøstationer o.l., jf. § 5.8 samt bebyggelse jf. § 5.9 kan 
have en anden hældning.

6.4   Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer. 

6.5 Der må etableres grønne tage.
 
6.6   På nybyggeri må der kun opsættes solfangere og solceller i tagfla-

den, såfremt de integreres som en naturlig del af bygningens ar-
kitektur. 

6.7  På eksisterende bebyggelse i byggefelt B må der opsættes solfan-
gere og solceller på tagfladen.

Forslag til Lokalplan SAE�S�12�18�01 ● Lokalplanbetemmelser
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Eksisterende sekundære byg-
ninger medregnes.
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6.8   Solfangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for na-
boer eller genboer.  

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

 

7� Ubebyggede arealer

7.1  I områder indeholdende beskyttet natur og på arealer inden for 
strandbeskyttelsen må der ikke foretages ændringer i arealernes 
tilstand, herunder etablering af hegn, opførelse af bebyggelse,  
terrænregulering m.v.

7.2   Der skal etableres et minimum 5,0 m bredt beplantningsbælte 
mod vejen mod nord og minimum 10,0 m brede beplantningsbæl-
ter mod lokalplangrænsen mod syd og vest, som vist på kortbilag 
B.

7.3  Den eksisterende beplantning inden for lokalplanområdet skal i  
størst mulig omfang bevares. Beplantningen kan udtyndes og be-
skæres som del af den almindelige vedligeholdelse. Såfremt be-
plantning dør, må der genplantes træer og buske, der er naturligt 
hjemmehørende i området. Inden for den eksisterende beplant-
ning kan der opsættes mindre sekundære bygninger, jf. 5.8, op-
sættes bålhytter, shelters, pavilloner, udekøkken o.l. jf. § 5.9, og  
opsættes bålplads, legeplads, sandkasse o.l., jf. 7.7.

 
7.4   Beplantning inden for lokalplanområdet skal ske med egnskarak-

teristiske træer og buske. Der må ikke plantes træer, buske eller 
planter optaget på Naturstyrelsens ”Sorte liste over invasive ar-
ter” vedlagt som bilag D.

7.5  Der må etableres levende hegn eller opsættes faste hegn, såsom 
plankeværk, stakit eller raftehegn i skel i lokalplangrænsen mod 
nord og syd, dog ikke inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 De faste hegn må have en maksimal højde på 1,8 m. Der skal op-
føres beplantning på indersiden af faste hegn.

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

Hvis der er behov for at etablere sandmiler i forbindelse med ned-
sivningsanlæg for spildevand, kan der foretages terrænregulering 
ud over + 0,5 meter i det omfang, det er nødvendigt for anlæggets 
funktion. Sandmiler skal så vidt muligt etableres med et udseende 
som naturlige klitformationer.

 
7.7   Der må inden for lokalplanområdet etableres areal til udendørs 

fritidsaktiviteter, såsom bålplads, legeplads med legeredskaber, 
sandkasse o.l. 



26

Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Lokalplanbetemmelser

7.8   Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer 
må ikke finde sted.

7.9  I tilknytning til bebyggelse må etableres de nødvendige arealer  
til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse 
med Frederikshavn Kommunes regulativ.

8� Veje og parkering 

8.1   Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Nellemannsvej som 
vist i princippet på bilag B. 

8.2  Der udlægges areal til vej, som vist på bilag B. 

8.3   Veje skal være befæstet med grus.

8.4 Parkeringspladser skal etableres på egen grund. 

8.5 Parkering må ske i nær tilknytning til de to lejrcentre samt på   
 græsarealerne i lokalplanområdet. 

9� Tekniske anlæg

9.1   Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un-
der terræn.

9.2   Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op-
fylder kravene i lokalplanens §  3 om anvendelse samt § 6 om be-
byggelsens udseende. 

9.3  Der må der ikke opsættes individuelle udvendige antenneanlæg 
på bygningsfacader og tage, der vender ud mod havet.

9.4   Ny bebyggelse er omfattet af individuel varmeforsyning. 

9.5   Ny bebyggelse skal forsynes med godkendt system til afledning af 
spildevand.

 

10� Grundejerforening 

Ingen bestemmelser
 

11� Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1  Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
• beplantningsbælter er etableret, jf. § 7.2
• ny bebyggelse er forsynet med godkendt system til afledning 

af spildevand.

Ad. 8.1
Med ”i princippet” menes, at ve-
jen godt kan flyttes nogle meter 
i forbindelse med fastlæggelsen 
af den endelige vejstruktur.
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12� Ophævelse af byplanvedtægt 

12.1   Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-
kalplan SAE.S.12.18.01. ophæves byplanvedtægt nr. 1, Kystområdet 
nord for Voerså, tinglyst 15.03.1973, for det område, der er omfat-
tet af lokalplan SAE.S.12.18.01.

 

13� Tilladelser fra andre myndigheder

Ingen bestemmelser

14� Servitutter

Der ophæves ingen servitutter.

15� Lokalplanens retsvirkninger

15.1   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. 

15.2   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. 
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Lokalplanbetemmelser
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

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

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør 

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

Birgit S. Hansen    Mikael Jentsch
borgmester    kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag

Kortbilag A
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag

Bilag C
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag

Bilag D

Miljøstyrelsens liste over invasive arter

Dansk Sortliste (Maj 2008)
Terrestriske arter
Planter:
- Almindelig bukketorn ( Lycium barbarum )
- Aks-bærmispel ( Amelanchier spicata )
- Bjergfyr (Pinus mugo spp. dog ikke fransk bjergfyr ( P. mugo var. rostrata eller P. uncinata ))
- Bynke-ambrosie ( Ambrosia artemisiifolia )
- Canadisk bakkestjerne ( Conyza canadensis )
- Canadisk gyldenris ( Solidago canadensis ) og sildig gyldenris ( Solidago gigantea )
- Glansbladet Hæg ( Prunus serotina )
- Have-guldnælde ( Lamiastrum galeobdolon )
- Japansk hestehov ( Petasites japonicus )
- Japansk pileurt ( Fallopia japonica ) og Kæmpe-pileurt ( Fallopia sachalinensis )
- Japansk x Kæmpe-pileurt ( Fallopia x bohemica )
- Klitfyr eller Contortafyr ( Pinus contorta )
- Kæmpe-balsamin ( Impatiens glandulifera )
- Kæmpe-bjørneklo ( Heracleum mantegazzianum )
- Mangebladet lupin ( Lupinus polyphyllus )
- Pastinak ( Pastinaca sativa )
- Rynket rose ( Rosa rugosa ) eller Kamtchatka-rose ( Rosa kamtchatica )
- Rød Hestehov ( Petasites hybridus )
- Småblomstret balsamin ( Impatiens parviflora )
- Stor tusindstråle ( Telekia speciosa )



38

Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag

Bilag E
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag
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Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag



46

Forslag til Lokalplan SAE.S.12.18.01 ● Bilag



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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1

              Forslag til kommuneplantillæg 15.51 for rammeområde SAE.S.12.18

Lokalplanrammer for SAE.S.12.18
En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Overordnet anvendelse  Sommerhusområde

Anvendelse   Sommerhusformål, herunder sommerhuse, feriekolonier og sommerpensionater,   
    virksomhedsklasse 1-2.
     
Zoneforhold   Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent  15 % 

Etageantal og bygningshøjde  Sommerhuse:  maks. 1 etage og en maksimal bygningshøjde på 5 m.
    Feriekoloni:  maks. 1 etage og en maksimal bygningshøjde på 7 m.
 
Bevaringsværdige bygninger  Ingen bestemmelser     
               
Grundstørrelse   Sommerhuse:  1.500 m² (ekskl. vejareal), heraf kan 300 m² etableres som fælles  
      friareal.
    Feriekoloni:  ingen bestemmelse    

Opholdsarealer              Der skal etableres tilfredsstillende opholdsareal i tilknytning til den enkelte be-
byggelse.

Parkering                        Sommerhuse:  der skal etableres min. 2 p-pladser pr. sommerhus.

    Feriekoloni:  parkering holdes på egen grund.

Andre forhold                        Ingen bestemmelser

Kommuneplantillæg nr. 15.51 
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Forslag til kommuneplantillæg 15.51 for rammeområde SAE.S.12.18.

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør

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

    Birgit S. Hansen                            Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør
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FJORDLINE HOTEL    I   SKAGEN 
UDVALGSMØDE    I   PLAN- OG MILJØUDVALGET   I   DIALOGMAPPE

I
ROLIG

HED
SV
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HEDEVÆNGET

FREDERIKSHAVNSVEJ

KRØYERS HUS
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OVERSIGTSKORT    I    1 : 10.000

SKAGEN HAVN

SKAGEN FISKERESTAURANT

KRØYERS HUS

KLITGÅRDEN REFUGIUM

SKAGEN BRYGHUS

VIPPEFYRET

DET HVIDE FYR

FJORDLINE HOTEL

DRACHMANNS HUS

SKAGEN MUSEUM

ANCHERS HUS

Kontekst
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OVERSIGTSKORT    I    1 : 5.000 OVERSIGTSKORT    I    1 : 1.000

Grunden

Atraktiv bynær beliggenhed 
Naturskønt rekrativt område mod syd

Sankt Laurentii VejKrøyers hus Lysning i det grønne områdeSti igennem det grønne område

KRØYERS HUS

GRØNT OMRÅDE

SANKT LAURENTII VEJ

FREDERIKSHAVNSVEJ
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S
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J

FHV. POLITISTATION

DRACHMANNS HUS

Kontekst

Købsaftale 
ikke afklaret
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Arkitektonisk beskrivelse

Intro

Nærværende forslag tager sit idemæssige overordnede afsæt i den kommuneplan, 
som Frederikshavn Kommune vedtog den 25. marts 2015. Kommuneplanen har 
overordnet 4 vækstspor, som er: 

1.Oplevelser & Turisme
2.Fødevarer
3.Det maritime område samt
4.Energi.

Vækstsporet vedrørende oplevelser handler om at udvikle turismeerhvervet ved at 
tage udgangspunkt i de muligheder, som kommunens geografi, historie, natur og 
kultur giver, og ved at udnytte de særlige muligheder, der ligger i de lokale traditioner 
for at kombinere natur og kultur.

Derudover har Kommuneplanen fokus på ferie- og oplevelsescentre, såsom hoteller, 
vandrehjem osv. 
Placering af ferie- og oplevelsescentre ved Skagen har positiv socioøkonomisk 
betydning, fordi byens eksisterende servicetilbud understøttes af feriecentrenes 
placering. 
Dette mål vil Frederikshavn Kommune forfølge ved løbende byudvikling for at 
tiltrække både arbejdskraft og navnlig turister. 

Ovenstående er helt i tråd med de intentioner Fjordline har for et nyt hotelkoncept. 
Materialet tager udgangspunkt i, at de to nordlige villamatrikler inddrages grunden 
(en er allerede erhvervet,- en anden pågår forhandling), hvilket betyder der kan 
etableres tilstrækkelige p-arealer. 

Hovedide

Nærværende skitser tager således afsæt i den specifikke grunds særlige karakter og 
kvaliteter:
Hovedideen er at tage udgangspunkt i områdets herlighedsværdi primært det store 
plantage/ skovområde umiddelbart øst for grunden. Dette naturområde søges 
draget ind og bundet sammen med den ny bebyggelse, som en særlig attraktion for 
hotelgæsterne.
Da vi er udfordret på højde (ifht. de i kommuneplanen udstukne rammer) foreslås det 
at gå op i 2,5 etager mod omtalte villamatrikler for at kunne rumme de ønskede antal 
hotelværelser. I og med der her bliver en stor begrønnet p-plads (med stor afstand til 
eksist. bebyggelse) som kan fungere som buffer, ser vi det som den bedste løsning. 
Der bygges kun i to etager mod Rolighedsvej for at tilpasse sig skalaen der. 
Generelt arbejdes der med at placere bebyggelsen ca 1 meter under normalkote for at 
’trykke’ bygningerne visuelt så meget som muligt. 

Arkitektur

Arkitekturen tager afsæt i nutiden, men med rødder i eksisterende skala og 
materialevalg. F.eks. tages der afsæt i Skagens karakteristiske og typiske 
materialekarakter, med anvendelse af sortmalet træ, filtset facademur og røde 
tegltagsten. 
Bygningerne tænkes generelt opbrudt i mindre enheder for at fange skalaen i 
området.
Nærværende dialogmateriale har ikke fastlagt en endelig arkitektur og materialevalg, 
men søger nærmere at belyse muligheden for en god og nænsom indpasning af 
bebyggelsen i området.

Eksisterende bygninger på grunden
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Forudsætninger

Forudsætninger:

- 150 værelser

- Indretning skal kunne bruges til familie med børn, men      
 uden for sæson også som gode dobbeltværelser (fx med     
 sofa der kan anvendes som børne opredning)

- Wellness Afdeling i kælder:
  
   Indendørs & udendørs Pool
   Sauna?
   Spa?
   Dampbad?

Krav til 4 stjernet Hotel (HORESTA):

- Værelserne er indrettet med komfortable stole, sofabord mm.
    
- TV med internationale nyhedskanaler, 
 
- Minibar og der er mulighed for 14-timers roomservice. ( mad), 
 16 timer med drikkevarer        
 
- Der tilbydes værelser med adgang til Internettet. 
 
- Hotellet råder over en restaurant med a la carte eller buffet åben 
 min. 6 dage om ugen
 
- Recepton åben 16 timer. Receptionspersonalet kan kontaktes 
 døgnet rundt.

Parkering

- Frederikshavns Kommune foreskriver 1 P-plads pr. værelse 
 (150 P-pladser)
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Placering på grunden

OVERSIGTSKORT    I    1 : 10.000

Arealer:

Grunden                11.100 m2

Anslået størrelse hotel              ca. 7.000 m2

(ekskl. klæder arealer)

Bebyggelsesprocent                       ca. 63%  

Hotel i op til 2,5 plan 

Udfordringer

Med 2,5 plan udfordrer forslaget kommunens 
højdegrænser for de allerede vedtagne lokalplaner i 
nærområdet

Kvaliteter

Hotellets mindre fodaftryk sikrer at der kan etableres 
163 P-plader på terræn og 
samtidig etablere en præsentabel ankomst

Mindre, sydvendt hotelhave i forbindelse med det 
grønne rekreative område syd for 
grunden

Mulighed for at udnytte haven til særlige opholdstilbud 
for besøgende gæster f.eks. små ”getaway”-skovhuse 
(ikke vist)

 

GRØNT OMRÅDE

KRØYERS HUS

DRACHMANNS HUS
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ILLUSTRATIONSPLAN    I    1 : 500

1 PLAN
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2 PLAN

2,5 PLAN

163 P-PLADSER

GRØNT OMRÅDE

”KISS AND RIDE”

P-PLADS
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PRINCIPSNIT    I    NORD/SYD    I    1 : 800

PRINCIPSNIT    I    NORD/SYD    I    1 : 400

Principsnit
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PRINCIPSNIT    I    NORD/SYD    I    1 : 800

PRINCIPSNIT    I    NORD/SYD    I    1 : 400

Principsnit
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PRINCIPSNIT    I    ØST/VEST    I    1 : 800

PRINCIPSNIT    I    ØST/VEST    I    1 : 400

Principsnit

”KLIT-LANDSKAB” I GÅRDRUMVÆRELSER I 2 PLAN

HØJDE: 9,74 M 
(IFHT. VEJKOTE)

HØJDE: 11,88 M 
(IFHT. VEJKOTE)

VÆRELSER I 2,5 PLAN
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1

NUVÆRENDE SITUATION FREMTIDIG SITUATION

Volumenstudier

SPORTSCENTER SPORTSCENTERDANHOSTEL DANHOSTEL

FREDERIKSHAVNSVEJ FREDERIKSHAVNSVEJ

FHV. POLITISTATION FJORDLINE HOTEL
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2

NUVÆRENDE SITUATION FREMTIDIG SITUATION

Volumenstudier

HEDEVÆNGET HEDEVÆNGET

FREDERIKSHAVNSVEJ FREDERIKSHAVNSVEJ

KIG TIL DET GRØNNE OMRÅDELUKKET MUR MOD FREDERIKSHAVNSVEJ
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3

FREMTIDIG SITUATION

Volumenstudier

ROLIGHEDSVEJ
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4

FREMTIDIG SITUATION

Volumenstudier

ROLIGHEDSVEJ
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NUVÆRENDE SITUATION

FREMTIDIG SITUATION

Volumenstudier

SPORTSCENTER

SPORTSCENTER

DANHOSTEL

DANHOSTEL

ROLIGHEDSVEJ

ROLIGHEDSVEJGRØN BUFFER MOD VILLAER

FHV. POLITISTATION

FJORDLINE HOTEL
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Bilagsforside

Dokument Navn: Bilag - Oversigtskort.pdf

Dokument Titel: Bilag - Oversigtskort

Dokument ID: 2498345

Placering: Geosager/Rolykkevej 12, 9300 Sæby: Lokalplan -

Anmodning om ændring af lokalplan/Dokumenter

Dagsordens titel Igangsætning af planlægning for ændret anvendelse af 

ejendommen Rolykkevej 12, 9300 Sæby

Dagsordenspunkt nr 4

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 3



 

 

Oversigtskort 

Rød markering: areal der ønskes lokalplanlagt. 



 

 

Rød skravering: Eksisterende byzone 
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Torben og Birgithe Jacobsen

Kildevej 18

9300 Sæby

Teknisk Forvaltning

Att.: Tina Hedegaard Jensen

                                                                                                                                                      Sæby d. 1. august 2018

Anmodning om opstart af lokalplan pga. ønske om ændret anvendelse af ejendommen Rolykkevej 12, 

9300 Sæby.

Vi har erhvervet ejendommen Rolykkevej 12, 9300 Sæby. Ejendommen er beliggende i landzone.

Vi anmoder om tilladelse til ændret anvendelse af ejendommen. Vi har været i dialog med Tina Hedegaard 

Jensen, som fortæller, at den ændrede anvendelse af ejendommen betinger en ny lokalplan.

Vi ønsker primært at anvende ejendommen til pensionat, som ejendommen også tidligere har været 

anvendt til. Det er selve ”hovedbygningens” stueplan og 1. sal, som vi ønsker anvendt til pensionat. 2. sal 

planlægges anvendt til privatbeboelse.

Der er tale om en historisk ejendom, og derfor ønsker vi visuelt at bevare ejendommens udseende mod 

vejen. Mod skoven ønsker vi at lave 2 nye kviste, og at ændre vinkel tilbygningens tagkonstruktion til fladt 

tag, så der kan laves en tagterrasse. Ved at ændre tilbygningens tagkonstruktion, vil det også give os 

mulighed for, at skifte vinduerne i tilbygningen, så de er af samme type som resten af husets vinduer, og 

dermed øges det visuelle udtryk.

Vi planlægger at pensionatet indrettes med i alt 8 værelser.

2. sal udgør 113,8 kvm. Bygningen er i alt 531,4 kvm i nettoetageareal, så dvs. at 21,4 % af ejendommens 

nettoareal ønskes anvendt til egen beboelse.

Ejendommens vinkel tilbygning har Beredskabsstyrelsen anvendt til depot og ammunitionsrum.

Vi planlægger at anvende vinkeltilbygningen til kontor, lager og showroom til vores e-handels og 

engrosvirksomhed. Arealet vil udgøre ca. 70 kvm.

Cykelskur:

Ejendommens tegninger indeholder et cykelskur på 5 kvm. Cykelskuret er nedrevet.

Vi ønsker at udvide cykelskuret med 43 kvm, så det får et areal på ca. 48 kvm.

Cykelskuret planlægges opført i træ og taget udgør tagpap. Vi ønsker at cykelrummet skal give turister 

mulighed for individuel og aflåst opbevaring af deres cykler, mountain bikes eller motorcykler.



Cykelskuret planlægges placeret mod syd, og derfor længere væk fra åen, end ejendommens øvrige 

bygninger.

Vi håber at Frederikshavn kommune vil se velvilligt og hurtigt på vores planer.

Med venlig hilsen

Torben og Birgithe Jacobsen

Kildevej 18

9300 Sæby

Tlf. 28 74 30 03

E-mail: birgithe.jacobsen@gmail.com
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SAE.F.03.57 - Rolykkeområdet

Type og status

Plantype Kommuneplanramme

Rammeområdenummer SAE.F.03.57

Områdenavn Rolykkeområdet

Lokalområde Sæby

Planstatus Vedtaget den 25. marts 2015

Anvendelse

Overordnet anvendelse Rekreativt område

Anvendelse
Ferie- og fritidsområde
Rekreative arealer, boldbaner og lignende
Virksomhedsklasse 1-2.

Erhverv



Virksomhedsklasse
Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de generelle
rammebestemmelser.

Risikovirksomhed
Dele af rammeområdet ligger indenfor en radius på 500 m fra eksisterende
risikovirksomhed (2014) på virksomheden Danish Crown, Wenbovej 11. Det skal ved
etablering af ny arealanvendelse og væsentlig ændring af eksisterende anvendelse
vurderes, om anvendelsen er forenelig med risikoen for større uheld på
virksomheden. Forholdet er reguleret af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for
større uheld med farlige stoffer.

Zonestatus

Nuværende zonestatus
(vejledende)

Landzone

Fremtidig zonestatus Landzone

Bebyggelse

Etageantal og bygningshøjde
Maks. 1 etage
Maks. 4,0 m

Bygningsforhold i øvrigt
Der kan kun i begrænset omfang opføres ny bebyggelse og kun bebyggelse som er
nødvendig for områdets funktion som idrætsområde.

Parkering

Der kan etableres rasteplads i området under størst mulig hensyntagen til
naturforholdene.

Andre forhold

Bevaringsværdige bygninger
En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før
en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, relevante
høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til nedrivningen,
og Byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 vil nedlægge forbud mod
nedrivning. Det er alene Byrådet, der beslutter, om bygningen må nedrives eller skal
bevares. Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det det centrale
register over fredede og bevaringsværdige bygninger. Eventuel ny bebyggelse skal
søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.
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Forslag til Lokalplan SAE.B.02.15.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at omdanne et landbrugs-
område til et åben-lav boligområde. 
 
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SAE.B.02.15.01 til offentlig debat 
i perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for al-
le interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændrings-
forslag.

Lokalplanforslaget kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og 
Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.
frederikshavn.dk

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø,  
Dennis Duy Hoang Ngo på telefon 98 45 63 74 eller ved at skrive til Frede-
rikshavn Kommune via e-boks eller Virk.dk. Husk at oplyse sagsnumme-
ret: GEO-2017-03022.

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være skriftlige og mærkes: 
GEO-2017-03022. Bemærkninger sendes til Frederikshavn Kommune via e-
boks, Virk.dk eller postadresse:

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.

Vær opmærksom på, at hvis du sender dine bemærkninger med PostNord,
som et almindeligt brev, kan det være op til fem dage undervejs.

Langtvedvej

Fred
eriksh

avn
svej

Ål
bo

rg
ve

j

Sæ
bygårdvej

Gedebjergvej N

DDO, Copyright COWI

SAE.B.02.15.01

Strandvej

Oversigtskort der viser lokalplanområdets placering i Sæby.
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Forslag til Lokalplan SAE.B.02.15.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-
sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-
gere inden for området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 
fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 
de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 
offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 
ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige 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 overens-
stemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlings-
plan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme 
grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gen-
nemføres.

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

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

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 
proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indfl ydel-

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

lokalplaner være fremlagt i en høringsperiode, inden planen kan vedta-

ges endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes inden for 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 fi ndes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl-
dende område, og som har indfl ydelse på udformningen af de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs-
creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-
get. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, 
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 
med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad 
ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der 
er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene fi ndes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi-
lagene af:
- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter 

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til 

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Hovedparten af lokalplanområdet omfatter landbrugsjord fra landbrugs-

ejendommen Vangkær. Store dele af ejendommen Vangkær er registreret 

som overdrev, eng og hedeareal i henhold til Naturbeskyttelseslovens be-

stemmelser. De dele af ejendommen, der dyrkes landbrugsmæssigt om-

fatter de knap 3,5 ha, som er dækket af lokalplanforslaget. Ejer ønsker at 

omdanne de knap 3,5 ha fra landbrugsjord til parcelhuskvarter med ud-

sigt over Sæby.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at sikre arealets anvendelse til boligformål og sikre 

en naturlig udvikling og udvidelse af Sæby i overensstemmelse med kom-

muneplanens udlæg af boligområder. Lokalplanens formål er endvidere at 

sikre et centralt beliggende areal i området som grønt frireal for områdets 

beboere. Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende 

i landzone. Lokalplanen har desuden til formål at ændre zonestatus fra 

landzone til byzone.

Ejendomme til åben-lav boligbebyggelse kan udstykkes med en mindste 

grundstørrelse på 800 m² eksklusiv vejareal. Bebyggelsesprocenten må ik-

ke overstige 30 % for den enkelte grund og bygningerne kan opføres i en-

ten 1 eller 2 etager. Det tilladte etageantal for den enkelte parcel fremgår 

af kortbilag 2. Parceller mod øst og syd skal således holdes i 1 etage mens 

øvrige kan opføres i 2 etager. Dette skal dels mindske indbliksgenerne hos 

de nærliggende parcelhuskvarterer og dels sikre mulighed for udsigt, for 

fl est mulige ejendomme, over enten skoven mod syd eller byen og vandet 

mod øst. For at sikre udsigtsmuligheder indeholder lokalplanen desuden, 

for ejendomme i 1 etage, en maksimal kote for bygninger. Bygningernes 

højdebegrænsning fremgår af kortbilag 2 og svarer til en maksimal byg-

ningshøjde på 4 m, dog undtaget matr.nr. 6ø langtved By, Volstrup, hvor 

højdebegrænsningen svarer til en bygningshøjde på 6,5 m. For ejendom-

me i 2 etager kan byggeriet etableres i op til 8,5 m.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for bl.a. farve og materia-

levalg.

Udsigt fra lokalplanområdets nord-

østlige hjørne. Her ses parcelhuskvar-

teret omkring Oluf Krags Vej.
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Illustrationsplanen på kortbilag 3 viser et eksempel på, hvordan lokalpla-

nområdet kan indrettes.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der er ca. 3,6 ha, er beliggende i landzone i tilknyt-

ning til den nordlige del af Sæby. Området er ubebygget og består af land-

brugsjord.

Mod syd afgrænses lokalplanområdet af kommunevejen Langtvedvej, med 

Nellemanns Have på modsatte side af Langtvedvej. Vest for lokalplan-

området ligger marker, der drives landbrugsmæssigt. Nord for lokalplan-

området ligger landbrugsejendommen Vangkær, mens lokalplanområdet 

mod øst afgrænses af en kyststrænt og et engareal, der ligger ved skræn-

tens fod. Øst for skrænt og engareal ligger parcelhuskvartererne Oluf Krags 

Vej og Chr. Limkildes Vej.

Langs den vestlige side af lokalplanområdet går en eksisterende privat 

vej fra Langtvedvej til landbrugsejendommen Vangkær. Langs vejen står 

der træer, som danner allé. Udvidelse af vejen kan ikke ske inden for de 

to rækker træer. Det forventes nødvendigt at fjerne eksisterende træer i 

begge sider.

Landbrugsejendommen Vangkær beliggende nord for lo-

kalplanområdet.

Lokalplanområdet består af åbne marker. Her set fra Langt-

vedvej med lokalplanområdet nord for Langtvedvej.

Eksisterende indkørsel til landbrugsejendommen Vangkær. Kystskrænten og engarealet beliggende øst for lokalplan-

området.
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Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en ræk-

ke tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukken-

de på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederiks-

havn Kommunes geografi ske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt 
at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny 
som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. 

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer 
blandt andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det 
danske klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang leve-
tid. Det anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige 
materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2 
udslip under produktionen.

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt, at bebyggelse op-
føres som lavenergibebyggelse, og at det tilstræbes anvendelse af bære-
dygtige byggematerialer. Der bør til enhver tid tilstræbes at opføre sunde 
huse på et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer

Lokalplanområdet er i kommuneplanen beliggende inden for et område 
udpeget til fl ersidig anvendelse. Inden for disse områder skal der søges 
mod at tage et samtidigt hensyn til eksempelvis landskab og rekreative 
værdier samt områdets fortsat bosætning. I lokalplanen udlægges et fæl-
les friareal for området beboere samt stier, der forbinder boligområdet 
med kystskrænten og engen øst for lokalplanområdet. Hermed sikrer lo-
kalplanen både bosætning samt adgang til rekreative værdier i området. 
Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med retningslinjen.

Lokalplanområdet er omfattet af et udpeget geologisk beskyttelsesområ-
de. Disse områder er udpeget for at bevare og give mulighed for at opleve 
de særlige geologiske landskabstræk og kystprofi ler. De geologiske be-
skyttelsesområder skal så vidt muligt friholdes for større byggeri og tek-
niske anlæg, medmindre de kan indpasses i landskabet uden at sløre de 
geologiske dannelser, der er grundlag for udpegningen. Lokalplanområdet 
og arealet omkring er udpeget som geologisk beskyttelsesområde på bag-
grund af kyststrænterne, der strækker sig fra den nordlige del af Sæby til 
syd for Frederikshavn. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bolig-
bebyggelse i op til 2 etager. Der kan ikke ændres på det eksisterende ter-
ræn ud over ± 0,5 m. Det vurderes dermed, at bebyggelsen ikke vil sløre 
de geologiske dannelser og lokalplanen vurderes i overensstemmelse med 
retningslinjen.

Lokalplanområdet er beliggende i et område udpeget som særligt vær-
difulde landskaber. De særligt værdifulde landskaber er udpegede for at 
bevare særegne og egnskarakteristiske landskabstræk og skal bidrage til 
at give borgere og gæster unikke naturoplevelser. De særligt værdifulde 
landskaber skal så vidt muligt friholdes for anvendelse til formål, der kan 
påvirke oplevelsen af landskabet. Byggeri og anlæg skal placeres og ud-
formes under særlig hensyntagen til landskabet. Der bør vises tilbagehol-
denhed med at udviske egnskarakteristiske træk i landskaberne. Lokal-
planområdet er beliggende på toppen af en istidsskrænt med Sæbygård 



12

Lokalplanredegørelse ● Forslag til Lokalplan SAE.B.02.15.01

skov beliggende ca. 200 m syd for lokalplanområdet. Bebyggelse inden for 

lokalplanområdet vurderes ikke at påvirke hverken Sæbygård Skov eller 

kystskrænten væsentlig. Lokalplanen vurderes i overensstemmelse med 

retningslinjen.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Hovedparten af lokalplanområdet (matr.nr. 6d og 6ab Langtved By, Vol-

strup) er beliggende inden for kommuneplanramme SAE.B.02.15 - Bolig-

område Langtvedvej, mens en mindre del (matr.nr. 6ø Langtved By, Vol-

strup) er omfattet af kommuneplanramme SAE.B.02.10 - Område nord for 

Nellemanns Have. Begge kommuneplanrammer udlægger områderne til 

boligområde med helårsbeboelse.

For begge kommuneplanrammer gælder, at bebyggelsen kan opføres med 

en maksimal bygningshøjde på 8,5 m og bebyggelsesprocenten for åben-

lav boligbebyggelse må ikke overstige 30 %. Grundstørrelsen for den en-

kelte åben-lav boligejendom skal være mindst 700 m² ekskl. vejareal og 

herudover skal der etableres opholdsarealer svarende til 100 % af etage-

arealet. Den fremtidige zonestatus skal være byzone.

SAE.B.02.15 anfører, at ny boligbebyggelse skal udformes således, at der 

tages hensyn til kystskrænten beliggende øst for lokalplanområdet. Boli-

gerne skal indpasses i landskabet samt placeres og orienteres så indbliks-

generne for naboområdet øst for lokalplanområdet søges minimeret. 

SAE.B.02.10 anfører et maksimalt etageantal på 1,5 etage, mens SAE.B.02.15 

anfører et maksimalt etageantal på 2 etager. Lokalplanen er i overens-

stemmelse med både kommuneplanramme SAE.B.02.10 og SAE.B.02.15.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune indeholder en risiko-

kortlægning, som har baggrund i en sårbarhedskortlægning og en vær-

dikortlægning. Risikokortlægningen sammenholder sandsynligheden for

oversvømmelse med de værdier, der kan gå tabt i de enkelte områder.

Lokalplanområdet ligger ifølge Klimatilpasningsplanen ikke inden for et 

område, hvor der er risiko for oversvømmelse i forbindelse med ekstreme 

vejrforhold.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

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

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

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

begrundes med (der henvises til screeningens konklusioner). Miljøscree-

ningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med 

offentliggørelsen af lokalplanen.

Kystnærhedszonen

Planområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som er en 3 km bred 

bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavns Kommunes vedkom-

mende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten.

Inden for kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun 

ske når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel be-

grundelse herfor, jf. planlovens §5b, nr. 1.
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For at bevare mulighederne for at opleve kysternes landskabelige og re-

kreative værdier skal de kystnære og ubebyggede områder i kystnær-

hedszonen som udgangspunkt friholdes for bebyggelse. Områderne skal 

primært anvendes til natur-, landbrugs- eller rekreative formål. Der kan 

dog i områder i tilknytning til byer planlægges for byudvikling.

Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse åbne markarealer, der 

ligger i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse. Inddragelse af 

lokalplanområdet til byudvikling er en naturlig udbygning af Sæby. 

Lokalplanen tillader maksimale bygningshøjder på enten 4, 6,5 eller 8,5 

m. Der differentieres mellem, hvor på området bebyggelsen skal opføres. 

Bebyggelse mod øst og syd kan således opføres i 4 m, dog undtaget den 

sydøstligste grund, der kan opføres i op til 6,5 m. De øvrige arealer kan 

opføres i op til 8,5 m. Ny bebyggelse vil blive opført mere end 850 m fra 

kysten, men da den opføres på toppen af en kystskrænt ca. 10 m over ter-

rænet fra de nærliggende boligkvarterer øst for lokalplanområdet, da vil 

dele af bebyggelsen kunne ses fra kysten. Afstanden til kysten er imidler-

tid så stor, at ny bebyggelse inden for lokalplanområdet vil være svær at 

skelne fra øvrige bebyggelse og beplantning beliggende mellem lokalpla-

nområdet og kysten. 

Ud for store dele af lokalplanområdet vil beplantning og bebyggelse mel-

lem kysten og lokalplanområdet tage udsynet til lokalplanområdet. Der er 

taget billeder fra kysten og Frederikshavnsvej, der viser i hvilket omfang 

ny bebyggelse vil påvirke kystlandskabet.
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Der er taget billeder fra kysten (fotopkt. 1) og Frederikshavnsvej (fotopkt. 2). Fotopunkterne er valgt de steder, hvor der fra 

henholdsvis kysten og Frederikshavnsvej er kig gennem beplanting og bebyggelse øst for lokaplanområdet. Koordinaterne 

til fotopunkterne er: Fotopkt. 1 (-201297.70;324772.22 System 34 J/F koordinat) og Fotopkt. 2 (-201719.46;324592.89 System 34 

J/F koordinat). Billederne er taget i ståhøjde (1,77 m).

N
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På lokalplanområdet var der opsat en minilæsser, hvor skovlen var påført et Dannebrogsfl ag og ført op i 3,5 m’s højde. På 

ovenstående billede er der zoomet ind på fl aget og det kan anes mellem hustagene. Minilæssseren var placeret ved skrænt-

kanten. På de efterfølgende billeder er Dannebrogsfl agets placering markeret med en rød pil.

Billede taget fra fotopunkt 1 (kysten). Ny bebyggelse på lokalplanområdet vil forsvinde i mængden af øvrig bebyggelse og 

beplantning beliggende mellem kysten og lokalplanområdet. Der er et lille kig til lokalplanområdet markeret med rød pil på 

billedet. Her vil man kunne ane ny bebyggelse opført inden for lokalplanområdet.
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Billede taget fra fotopunkt 2 (Frederikshavnsvej). Der er en del beplantning langs Frederikshavnsvej, hvorfor lokalplanom-

rådet ikke er synligt herfra. Ovenstående billede er taget ud for Boelsmindevej 82B. Her er der et lille kig til lokalplanområ-

det, når der ikke er løv på træerne. I sommermånederne vil beplantningen dække for udsynet til lokalplanområdet. Der er 

et lille kig til lokalplanområdet markeret med rød pil på billedet. Her vil man kunne ane ny bebyggelse opført inden for lo-

kalplanområdet.
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Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet grænser mod øst op til et areal (skrænten), der er ud-

peget som hede og eng efter naturbeskyttelseslovens §3. Det udepegede 

areal ligger uden for lokalplanområdet. Bebyggelse og anlæg inden for 

lokalplanområdet er placeret således, at de beskyttede områder ikke be-

røres. Realisering af lokalplanen forudsætter derfor ikke dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven.

Nordvest for lokalplanområdet fi ndes en sø, der er beskyttet efter na-
turbeskyttelseslovens §3. Søen er beliggende uden for lokalplanområdet 
umiddelbart vest for lokalplanområdets nordvestlige hjørne. Bebyggelse 
og anlæg inden for lokalplanområdet vurderes ikke at påvirke søens til-
stand.

Dele af lokalplanområdet (matr.nr. 6d Langtved By, Volstrup) ligger inden 
for skovbyggelinje på 300 m fra Sæbygård skov. Bebyggelse og anlæg in-
den for lokalplanområdet vil berøre beskyttelseszonen. Dette forudsætter 
dispensation fra Frederikshavn Kommune eller ophævelse af skovbygge-
linjen ved Miljøstyrelsen efter naturbeskyttelsesloven.

Sø, beliggende vest for vejen. Søen er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Natura 2000-områder

Der er ingen Natura 2000-områder i nærheden af lokalplanområdet, og 
det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Bilag IV-arter

Området rummer ikke sjældne eller udryddelsestruede planter eller dyr.

Museumslov 

I området omkring lokalplanområdet fi ndes fl ere kendte stenalderbebyg-
gelser. Vendsyssel Historiske Museum har derfor forud for lokalplanud-
arbejdelsen foretaget forundersøgelse af lokalplanområdet (matr.nr. 6d 
Langtved By, Volstrup) med søgestriber. En stor del af det undersøgte are-
al var uden fund, men i det sydøstlige hjørne fremkom resterne af et lille 
vådområde omkring hvilket, der blev konstateret lidt aktivitet fra ældre 
stenalder. Der fremkom to kerneøkser, det ene i udgravningen, det an-
det som rekognosceringsfund, der givetvis skal ses som et votivfund eller 
ofring omkring vådområdet. Øksernes form antyder en datering til erte-
bøllekulturen (5400-4000 f.Kr.). Vendsyssel Historiske Museum har efter-
følgende frigivet matr.nr. 6d Lantved By, Volstrup til videre byudvikling.



17

Forslag til Lokalplan SAE.B.02.15.01 ● Lokalplanredegørelse

Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for-

tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes 

til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. 

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er beliggende i et område, uden for Sæby Varmeværks 

forsyningsområde og skal opvarmes via individuel opvarmning.

Sæby Varmeværk har mulighed for, at der bliver udarbejdet et projektfor-

slag på baggrund af eventuel forespørgsel om forsyning, og derpå tage 

stilling til om man vil forsyne området.

Vandforsyning

Området skal tilsluttes den almene vandforsyning, Frederikshavn Vand 

A/S, i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-

plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-

aksystem. I henhold til spildevandplanen er området planlagt separatklo-

akeret, hermed menes, at regn- og spildevand afl edes i hver sin ledning 

til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring byg-

ninger må afl edes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må 

afl edes til det offentlige kloaksystem.

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 30 % af 

det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af 

regnvand på grunden. Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende pro-

jektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til for-

sinkelse af regnvand.

Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at det kan blive nød-

vendigt at etablere nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Klo-

akanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, at 

der indenfor en nærmere fastsat afstand på ikke må bygges, foretages 

beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes 

langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn 

Spildevand A/S have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- 

samt reparationsarbejder.

Der skal reserveres et areal til et planlagt offentligt regnvandsbassin in-

den for området udlagt som fælles friareal. Der skal reserveres et areal på 

ca. 1.320 m², der omfatter både vandfl ade, krone (det skrå stykke omkring 

vandfl aden) og arbejdsareal. Krone og arbejdsareal kan indgå og benyttes 

som friareal. Dog skal arealet friholdes for træer, buske o.lign.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-

tægt.

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-

ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende 

regulativ. Yderligere oplysninger kan fi ndes på www.forsyningen.dk.
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Skitse, der viser afstande til nærmeste nabo ejendom.

1 etage

Nabo

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-

handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Bygningsreglementets krav om støjniveauet fra trafi k skal overholdes.

Indbliksgener

Bygningsreglemenet anfører at for at forhindre væsentlige indbliksgener 
skal fastlæggelsen af bebyggelsens højde og etageantal ske under hensyn 
til afstand og højde til bl.a. nabobebyggelsen og dennes friarealer. 
Den bebyggede ejendom, der ligger tættest på lokalplanområdet er Oluf 
Krags Vej 12. Lokalplangrænsen ligger ca 37 m fra boligbebyggelsen og ca. 
27 m fra ejendomsskellet. 

Lokalplanområdets terræn ligger ca. 8-10 m højere end naboboligområ-
derne øst for lokalplanområdet. Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, 
at bebyggelsen nærmest skrænten alene kan opføres i 1 etage med en 
maksimal bygningshøjde på 4 m. 

Hvis man lægger det skrå højdegrænseplan til grund for vurderingen af 
afstand og højde til nabobebyggelsen og indregner terrænforskellen som 
del af bygningshøjden fremgår det, at for at overholde det skrå højde-
grænseplan skal bebyggelsen på lokalplanområdet minimum placeres 10 
m fra naboejendommen. I beregningen er der anvendt maksimal byg-
ningshøjde samt den maksimale terrænforskel. Beregningen fremgår ne-
denfor:

(Terrænforskel + bygningshøjde) : 1,4 = afstand til naboskel

dvs. ( 10 m + 4 m) : 1,4 = 10 m

Da korteste afstand fra lokalplangrænsen til naboskel er ca. 27 m og der-
med næsten 3 gange så langt som den beregnede mindsteafstand, vurde-
res indbliksgenerne at være minimeret.
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I lokalplanområdets sydlige del kan en grund opføres i en etage med en 

maksimal bygningshøjde på 6,5 m. Lokalplangrænsen ligger her ca. 46 m 

fra nærmeste boligbebyggelse og ca. 34 m fra ejendomsskellet. 

En beregning af højdegrænseplanet for grund med tilladt bygningshøjde 

på 6,5 m giver:

(Terrænforskel + bygningshøjde) : 1,4 = afstand til naboskel

dvs. ( 10 m + 6,5 m) : 1,4 = 11,8 m

Da korteste afstand fra lokalplangrænsen til naboskel er ca. 34 m og der-

med 2,9 gange så langt som den beregnede mindsteafstand, vurderes 

indbliksgenerne at være minimeret.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord. 

Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træf-

fes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der 

skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til 

grundvand, arealanvendelsen mv.

Veje og stier

Lokalplanområdet får vejadgang til kommunevejen Langtvedvej. Matr.nr. 

6ø Langtved By, Volstrup får direkte adgang til Langtvedvej, mens parcel-

ler af matr.nr. 6d Langtved By, Volstrup får adgang til Langtvedvej via pri-

vate fællesveje, der udlægges på matr.nr. 6d Langtved By, Volstrup. Den 

Langtvedvej med lokalplanområdet 

på venstre side i billedet.
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Nabo

Skitse, der viser afstande til nærmeste nabo ejendom for ejendom i en etage med 

tilladt bygningshøjde på 6,5 m. Her vist med maksimal bygningshøjde.
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på kortbilag 2 viste adgangsvej er ved lokalplanens udarbejdelse vejad-

gang til ejendommen Vangkær beliggende Langtvedvej 28, nord for lokal-

planområdet. Det eksisterende kørespor udvides og skaber vejadgang til 

parceller udstykket fra matr.nr. 6d Langtved By, Volstrup. Adgangsvejen 

skal desuden fortsat være vejadgang for ejendommen Vangkær. 

Vejene udlægges med en bredde på minimum 8 m og med et kørespor på 

minimum 5,5 m. 

Lokalplanen udlægger desuden fi re stier i området. I den nordøstlig del 
og sydøstlige del af lokalplanområdet forbinder to stier lokalplanområdet 
med kystskrænten og engområdet neden for denne. I den sydlige del af 
lokalplanområdet udlægges desuden en sti, der forbinder det interne vej-
system med Langtvedvej, mens der i den sydvestlige del af lokalplanom-
rådet udlægges en sti der forbinder adgangsvejen med friarealet. Stierne 
udlægges med en bredde på 3 m.

Udførelse af vejanlæg mm., der kan have væsentlig betydning for færds-
lens sikkerhed og afvikling skal godkendes af Frederikshavn Kommune 
med samtykke fra politiet, jf. Færdselslovens § 100. 

Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kom-
mune

Kollektiv trafi k

Lokalplanområdet betjenes af kollektiv trafi k via busholdeplads på Frede-
rikshavnsvej ved Hotel Viking. Herfra kører regionalbusser mod Frederiks-
havn og Aalborg.

Kystbeskyttelse

Kystdirektoratet gør opmærksom på, at det kan være hensigtsmæssigt, at 
tage stilling til laveste sokkelkote for nybyggeri i lokalplanområder. Ved 
fastsættelse af laveste sokkelkote bør følgende forhold indgå: Byggeri-
ets levetid og placering, klimaforandringer, en forventet stormfl odsvand-
stand og forventede skader ved evt. oversvømmelse.

Kystdirektoratet har tidligere peget på en mindste sokkelkote i Frederiks-
havn på 1,45 m DVR90. Lokalplanområdet ligger med en terrænkote over 
20 m DVR90, og lokalplanen indeholder derfor ingen bestemmelser om 
mindste sokkelkote.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante 
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. 
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjern-
varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-
ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 
skal afl yses.
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Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende servitutter lyst inden for lokal-

planområdet:

Matr.nr. 6d Langtved By, Volstrup

1.  Dok om ekspropriation/foreløbig ekspropriation mv. - tinglyst 

24.10.1970.

Matr.nr. 6ø Langtved By, Volstrup

2. Dok om afhændelse mm - tinglyst 04.04.1995

3.  Forbud mod salg eller pantsætning uden tilladelse fra civilrets-

direktoratet/københavn - tinglyst 12.05.2000

Ad 1) Servitutten pålægger et oversigtsareal, jf. kortbilag 2. Inden for over-

sigtsarealet må der hverken varigt eller midlertidig forefi ndes beplantning 
eller faste genstande med en højde over 1 m.

Ad 2) Omfatter bestemmelse om, at der på ejendommen ikke kan opfø-
res ny bygninger uden tilladelse fra jordbrugskommissionen - idag land-
brugs- og fi skeristyrelsen. Servitutten fjernes i forbindelse med udstyk-
ning af matr.nr. 6ø Langtved By, Volstrup til en selvstændig ejendom.

Ad 3) Indeholder bestemmelse om, at ejendommen ikke kan sælges eller 
pantsættes uden tilladelse fra civilretsdirektoratet - idag Civilstyrelsen.

Tilladelser fra andre myndigheder

Byggeri inden for matr.nr. 6d Langtved By, Volstrup kræver dispensation 
fra skovbyggelinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17. Frederikshavn Kom-
mune er dispensationsmyndighed.

Ophævelse af landbrugspligt

Realisering af en lokalplan kan forudsætte Landbrugsstyrelsens ophæ-
velse af landbrugspligten på matr.nr. 6ø samt de dele af matr.nr. 6d og 
6ab alle Langtved By, Volstrup der er omfattet af lokalplanen. Dette sker i 
praksis ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, når lokalplanen 
er endeligt vedtaget.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-
holdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-
delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets of-
fentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, 
dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forsla-
get).
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I henhold til bekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015 - med senere ændrin-

ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 

område. 

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

1.1  at området kan anvendes til boligformål, 

1.2  at sikre et grønt friareal for lokalplanområdets beboere.

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfat-

ter matr.nr 6ø og del af matr.nr. 6d og 6ab alle Langtved By, Vol-

strup samt alle parceller, der efter den 30.04.2018 udstykkes fra de 

nævnte ejendomme.

2.2  Lokalplanområdet opdeles i delområde I, II, III og IV, som vist på 

kortbilag 2.

2.3  Lokalplanområdet ligger i landzone. Med offentliggørelsen af den 

endeligt vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet til byzo-

ne.

 Følgende arealer overføres til byzone:

 - matr. nr. 6ø i sin helhed:  1.405 m²

 - matr. nr. 6d (del af):  ca. 34.863 m²

 - matr. nr. 6ab (del af):  ca. 74 m²

3. Arealanvendelse

Delområde I, II og III

3.1  Delområde I, II og III må anvendes til åben-lav boligbebyggelse til 

helårsbeboelse.

3.2 Der må ikke opføres eller indrettes mere end én bolig pr. grund.

3.3  Der må på ejendommene kunne drives en sådan virksomhed som 

almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt er-

hverv under følgende forudsætninger:

 

•  at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendom-

men, 

•  at ejendommen ikke ved skiltning, eller på anden måde, ændrer 

karakter af bolig, 

•  at den pågældende virksomhed ikke medfører væsentlige ændrin-

ger af trafi kforholdene i området, eller skaber et øget behov for 

Lokalplanbestemmelser
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parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, og

• at der ikke må være ansatte ud over ejendommens beboere.

Delområde IV

3.4  Delområde IV må anvendes som friareal, regnvandsbassin, veje, 

stier og lign. fælles forhold for områdets beboere.

3.5 Der må ikke etableres boliger i området

Fællesbestemmelser

3.6 Der kan etableres tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

4. Udstykning

Delområde I, II og III

4.1  Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 800 

m² ekskl. vejareal.

Fællesbestemmelser

4.2  Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er 

større end anlæggets sokkelfl ade +1,0 m hele vejen rundt herom.

5. Bebyggelsens placering og omfang

Delområde I
Bebyggelsesprocent

5.1  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejen-

dom.

Etageantal

5.2  Bygninger kan opføres i 1 etage. 

Bygningshøjde

5.3  Kældre må have en højde på maks. 1,25 m målt fra eksisterende 

terræn/niveauplan til kælderloft.

5.4  Bygningshøjden inden for den enkelte parcel må ikke overskride 

de på kortbilag 2 anførte maksimale koter påført den pågældende 

parcel. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegræns-

ningen. 

Afstand til skel

5.5  Boligbyggeri skal placeres minimum 3 m fra skel.

Delområde II
Bebyggelsesprocent

5.6  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejen-

dom.

Etageantal

5.7 Bygninger kan opføres i 2 etager.

Ad 4.1) Kortbilag 2 viser et ek-

sempel på hvordan lokalplan-

området kan udstykkes.

Ad 5.4) Den på kortbilag 2 vi-

ste maksimale kote for byggeri-

et svarer til en total bygnings-

højde målt fra eksisterende ter-

ræn på 4 m.
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Bygningshøjde

5.8  Kældre må have en højde på maks. 1,25 m målt fra eksisterende 

terræn/niveauplan til kælderloft.

5.9  Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m, målt fra eksisteren-

de terræn/niveauplan. Skorstene og antenner er ikke omfattet af 

højdebegrænsningen. 

Delområde III
Bebyggelsesprocent

5.10  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejen-

dom.

Etageantal

5.11 Bygninger kan opføres i 1 etage.

Byggefelt

5.12  Boligbebyggelsen skal placeres inden for byggefelt vist på kort-

bilag 2.

Bygningshøjde

5.13  Kældre må have en højde på maks. 1,25 m målt fra eksisterende 

terræn/niveauplan til kælderloft.

5.14  Bygningshøjden inden for byggefeltet må ikke overskride den på 

kortbilag 2 anførte maksimale kote påført den pågældende parcel. 

Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 

6. Bebyggelsens udseende

Delområde III
Tag

6.1  Tag på beboelsesbygning skal udføres med en hældning på mel-

lem 20 og 35 grader i forhold til det vandrette plan. 

  Beboelsesbygningen kan dog udføres med fl adt tag såfremt den 

maksimale bygningshøjde ikke overstiger 4 m målt fra eksisteren-

de terræn.

Fællesbestemmelser
Farver

6.2  Facader skal fremstå i materialernes naturlige overfl ade eller ma-

les i sort, hvid, farver inden for jordfarveskalaen eller en blanding 

heraf. Der henvises til den klassiske jordfarveskala udarbejdet af 

Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Socialministeriets publi-

kation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006.

Facade og sokkel

6.3  Facader skal udføres som blank mur i teglsten, vandskuret mur,  

pudset mur eller fi bercementplader. Mindre bygningsdele (min-

dre end halvdelen af bygningen) kan udføres i andre materialer.

  Facader på mindre, sekundære bygninger må udføres i andre ma-

terialer.

Ad 6.2) Sekundære bygninger er 

udhuse, garager, carporte, driv-

huse, skure, cykelskure, trans-

formere, pumpestationer ol. 

mindre bygninger

Ad 5.14) Den på kortbilag 2 vi-

ste maksimale kote for byggeriet 

svarer til en total bygningshøj-

de målt fra eksisterende terræn 

på 6,5 m. 

Ad 5.12) Byggefeltet er place-

ret 2,5 m fra skel. Byggefeltets 

bredde er 15 m.
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6.4  Sokler må udføres i en maks. højde af 0,6 m. Således skal kældre, 

der på grund af terrænet har en hel eller delvis fri facade, udføres 

som ydervægge.

Tag

6.5 Der må ikke anvendes blanke eller refl ekterende tagmaterialer.

6.6  Der kan opsættes solfangere og solceller i tagfl aden, såfremt de 

integreres som en naturlig del af bygningens arkitektur. Solfan-

gere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer el-

ler genboer.

7. Ubebyggede arealer

Delområde IV
Fælles Friareal

7.1  Der udlægges ét fælles friareal for hele lokalplanområdet som an-

givet på kortbilag 2.

7.2  Der skal etableres regnvandsbassin inden for friarealet efter an-

visning fra Frederikshavn Spildevand A/S.

Materialevalg

7.3  Veje, fortove, stier og befæstede fælles opholdsarealer skal hver 

for sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og af-

grænser de respektive arealers funktion. 

Fællesbestemmelser
Beplantning og hegn

7.4  Hegn i skel skal være levende hegn. Dette gælder også hegn nær-

mere skel end 1,0 m. Der kan dog opsættes fast hegn i skel såfremt 

det ikke overstiger 1,2 m i højden.

7.5  Der må ikke plantes træer, buske eller planter optaget på Miljøsty-

relsens ”Sorte liste over invasive arter” vedlagt som bilag 5. 

Terrænregulering

7.6  Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænreguleringer 

ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

  Der må dog maks. på hver grund foretages terrænregulering til 

overkant vejkote (vejmidte) ud for den enkelte grund.

Oplag

7.7  Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærme-

de arealer.

7.8  Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer 

må ikke fi nde sted.

 Ad 7.1) Det er vigtigt, at ubebyg-

gede arealer - ikke mindst fæl-

les opholdsarealer - disponeres 

på en hensigtsmæssig måde, 

hvad angår terræn, indretning, 

beplantning, udstyr og belys-

ning. Frederikshavn Kommune 

står gerne til rådighed med råd 

og vejledning. Henvendelse kan 

ske til Center for Teknik og Miljø, 

tlf. 98 45 50 00.
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8. Veje, stier og parkering

Veje

8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Langtvedvej i prin-

cippet som vist på kortbilag 2. 

8.2  Veje, som er vist på kortbilag 2, udlægges i en bredde af 8,0 m og 

anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 m.

8.3  Alle nye veje udlægges som private fællesveje. Frederikshavn 

Kommune skal godkende et detail projekt for vejanlægget. Drift 

og vedligehold sker efter reglerne i lov om private fællesveje. 

Grundejerforeningen skal tage skøde på de private fællesveje in-

denfor lokalplanområdet.

Stier

8.4  Der udlægges areal til fi re 3,0 m brede stier i princippet som vist 
på kortbilag 2. 

Parkering

8.5  Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig.

Vendeplads

8.6  Der skal etableres vendeplads ved pkt. V som anført på kortbi-
lag 2.

9. Tekniske anlæg

9.1  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un-
der terræn og må ikke føres på facader.

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

9.3  Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra na-
bobebyggelser, offentlig veje og stier.

9.4  Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisnin-
ger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Grundejerforening 

10.1   Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for 
samtlige grundejere inden for lokalplanområdet.

10.2  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af be-
plantning, veje, belysning, fællesanlæg, regnvandsbassin og stier. 
Drift og vedligeholdelse af veje skal følge reglerne i privatvejslo-
ven, samt lov om offentlige veje mv. Grundejerforeningen skal i 
øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlæg-
ges til foreningen.

Ad 8.1 og 8.4) Med ”i princippet” 

menes, at vejen eller stien godt 

kan fl yttes nogle meter i forbin-

delse med fastlæggelsen af den 

endelige vej- og stistruktur.
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10.3  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal god-

kendes af Frederikshavn Kommune.

10.4  Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50 % af boligerne er 

taget i brug, eller når Frederikshavn Kommune kræver det.

10.5  Grundejerforeningen skal, efter krav fra Frederikshavn Kommu-

ne, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte 

sig med en eller fl ere bestående grundejerforeninger for tilgræn-

sende områder eller opdele foreningen i to eller fl ere selvstæn-

dige foreninger.

11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilslut-

tet det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn 

Spildevand A/S.

11.2  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret regn-

vandsbassin efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

11.3  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering 

som anført under lokalplanens punkt 8.

12. Tilladelse fra andre myndigheder

12.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages æn-

dringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse 

hertil fra:

•  Frederikshavn Kommune, Naturmyndighed (ift. dispensation fra 

Skovbyggelinjen), eller

•  Miljøstyrelsen (ift. ophævelse af skovbyggelinjen for lokalplan-

planområdet)

13. Lokalplanens retsvirkninger

13.1  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. 

13.2  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. 
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx. xx. xxxx i henhold 

til planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

              Borgmester             Kommunaldirektør 
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Kortbilag 1
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Kortbilag 2
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Kortbilag 3
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Bilag 4
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Bilag 5

Miljøstyrelsens liste over invasive arter 

Dansk Sortliste (Maj 2008) 

Terrestriske arter 

Planter: 

- Almindelig bukketorn ( Lycium barbarum ) 

- Aks-bærmispel ( Amelanchier spicata ) 

- Bjergfyr (Pinus mugo spp. dog ikke fransk bjergfyr ( P. mugo var. rostrata eller P. uncinata )) 

- Bynke-ambrosie ( Ambrosia artemisiifolia ) 

- Canadisk bakkestjerne ( Conyza canadensis ) 

- Canadisk gyldenris ( Solidago canadensis ) og sildig gyldenris ( Solidago gigantea ) 

- Glansbladet Hæg ( Prunus serotina ) 

- Have-guldnælde ( Lamiastrum galeobdolon ) 

- Japansk hestehov ( Petasites japonicus ) 

- Japansk pileurt ( Fallopia japonica ) og Kæmpe-pileurt ( Fallopia sachalinensis ) 

- Japansk x Kæmpe-pileurt ( Fallopia x bohemica ) 

- Klitfyr eller Contortafyr ( Pinus contorta ) 

- Kæmpe-balsamin ( Impatiens glandulifera ) 

- Kæmpe-bjørneklo ( Heracleum mantegazzianum ) 

- Mangebladet lupin ( Lupinus polyphyllus ) 

- Pastinak ( Pastinaca sativa ) 

- Rynket rose ( Rosa rugosa ) eller Kamtchatka-rose ( Rosa kamtchatica ) 

- Rød Hestehov ( Petasites hybridus ) 

- Småblomstret balsamin ( Impatiens parvifl ora ) 

- Stor tusindstråle ( Telekia speciosa )
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Bilag 6

Bilag Miljøscreening 

Dette er en miljøscreening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 19/05/2017 

 

Hvorfor gennemføres en miljøscreening? 

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen og at 

fremme bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, 

som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Ifølge loven skal der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som fastlægger rammerne for 

fremtidige anlægstilladelser til projekter som fremgår af lovens bilag 1 og 2, eller som medfører krav om en 

vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyn til områdets 

bevaringsmålsætninger.  

For planer, som kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller som kun indeholder 

mindre ændringer, kan miljøvurdering undlades, hvis planen ikke forventes, at få væsentlig indvirkning på 

miljøet. Hvorvidt planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet vurderes ved en miljøscreening af en række 

miljøparametre. Ifølge loven skal vurderingen kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan 

forlanges med hensyn til aktuelle og gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad. 

Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis 

konklusionen er, at der er tale om væsentlig indvirkning på miljøet, fastlægges det nærmere indhold af en 

egentlig miljørapport i samarbejde med de berørte myndigheder. 
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Screening af forslag til: 
 
Lokalplan nr. SAE.B.02.15.01 – Åben-lav boliger ved Langtvedvej i Sæby og 
Kommuneplantillæg nr. 15.52 
 
Jf. lov og miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 1/6-18. 
Sagsnr. GEO-2018-02422 
 

0. Indledende screening Ja / Nej Bemærkning 

0.1. Planen fastlægger rammer for 
fremtidige anlægstilladelser til 
projekter omfattet af lovens bilag 1 
eller bilag 2 

Nej Hvis ja, skal der gennemføres en miljøvurdering 
med mindre pkt. 0.3 er gældende 

0.2. Planen medfører krav om en 
vurdering af påvirkning af et 
internationalt 
naturbeskyttelsesområde under 
hensyn til områdets 
bevaringsmålsætninger 

 

Nej Lokalplanområdet ligger omkring 800 m vest for 
det nærmeste habitatområde nr. 4, Hirsholmene, 
havet vest herfor og Elling Ås udløb. Udnyttelse 
af lokalplanområdet påvirker ikke de 
omkringliggende områder direkte, og medfører af 
samme årsag ikke en direkte påvirkning af 
habitatnaturtyper eller arter på 
udpegningsgrundlaget. Området 
separatkloakeres og spildevand føres til 
rensningsanlægget i Sæby. Udledningen fra 
rensningsanlægget sker til Kattegat i et område, 
der ikke ligger inden for et internationalt 
naturbeskyttelsesområde. 

Overfladevand udledes til Kattegat iht. gældende 
tilladelse, der også vurdereres ift. påvirkning af 
internationale naturbeskyttelsesområder. 

Udnyttelse af planen medfører derfor ikke krav 
om vurdering af påvirkning på et internationalt 
naturbeskyttelsesområde. 

0.3. Planen fastlægger rammer for 
fremtidige anlægstilladelser til 
projekter omfattet af lovens bilag 1 
eller bilag 2, men berører kun 
mindre områder på lokalt plan eller 
angiver mindre ændringer i sådanne 
planer. 

Nej Hvis ja, skal der gennemføres en miljøscreening. 

0.4. Planen fastlægger rammer for øvrige 
fremtidige anlægstilladelser og kan 
forventes at få væsentlig indvirkning 
på miljøet  

Nej Hvis ja, skal der gennemføres en miljøscreening. 

 

Miljøscreeningsskemaet er udarbejdet med inddragelse af de kriterier, for bestemmelse af den sandsynlige 
betydning af indvirkning på miljøet, som fremgår af lovens bilag 3, jf. § 10. Der kan både være tale om 
væsentlige negative og positive indvirkninger på miljøet. Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig 
indvirkning på miljøet, skal planen miljøvurderes.
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Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna 

1. Kvalitet eller omfang af 
levesteder for vildtlevende 
planter eller dyr (f.eks. levesteder 
for planter og yngle-, fourage-
rings- eller rasteområder for dyr) 

 X  Lokalplanområdet fremstår som 

landbrugsjord i fuld omdrift. 

Lokalplanområdet rummer ikke væsentlige 

levesteder for vildtlevende planter eller dyr. 

Øst for lokalplanområdet ligger et beskyttet 

hede- og engområde. Disse arealer rummer 

potentielle levesteder for vildtlevende 

planter og dyr. Lokalplanen medfører ingen 

umiddelbar påvirkning af de beskyttede 

naturområder. 

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

 X  Der er ingen konkrete registreringen inden 

for lokalplanområdet. De væsentlige 

levesteder for disse arter ligger inden for 

Sæbygård Skov. Lokalplanen medfører 

ingen væsentligt påvirkning af dette 

område. 

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

X   Lokalplanområdet ligger ikke inden for en 

økologisk forbindelse og udnyttelse af 

lokalplanen forhindrer ikke arters formering 

eller naturlige spredning. 

4. Beskyttede naturområder (f.eks. 
moser, heder, overdrev, 
strandenge, rørsumpe, vandløb, 
søer, ferske enge) 

 X  Der er ingen beskyttede naturområder 

inden for lokalplanområdet.  

Udnyttelses af lokalplanen medfører ikke 

tilstandsændringer på det beskyttede hede- 

og engområde umiddelbart øst for 

lokalplanafgrænsningen. 

 

5. Bygge- og beskyttelseslinjer 
(klitfredning, strandbeskyttelses-
linje, å- og søbeskyttelseslinjer, 
skovbyggelinje, fortidsminde-
beskyttelseslinje) 

 X  Hele lokalplanområdet ligger inden for 

skovbyggelinje. Formålet med 

skovbyggelinjen er at sikre det frie udsyn til 

skoven og skovbrynet samt bevare 

skovbrynene som værdifulde levesteder for 

plante- og dyreliv. Udnyttelse af lokalplanen 

ændrer ikke skovbryn i området. 

Frederikshavn Kommune vurderer at 

udnyttelse af lokalplanen ikke forhindrer et 

fortsat udsyn til skoven fordi der fortsat er er 

åbent areal mellem Langtvedvej og skoven. 

Frederikshavn Kommune ansøger 

Miljøstyrelsen om ophævelse/revision af 

skovbyggelinjen.  

Miljøforhold  

 

 

Indvirkningen vurderes ud fra den 

situation, der vil være, hvis planen 

ikke realiseres. 
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6. Dyrkningsmetoder eller 
arealanvendelse i landbruget 
eller skovbruget (herunder 
skovrejsning) 

 X  Området anvendes til landbrugsdrift i dag, 

og er pålagt landbrugspligt. 

Landbrugspligten ophæves, når lokalplanen 

er endeligt vedtaget. 

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

X   Lokalplanen er alene relateret til interesser 

på land. 

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

 X  Lokalplanen rummer stier, der giver adgang 

til de beskyttede hede- og engarealer øst 

for det nye boligområde.  

 

 

Befolkning og menneskers sundhed 

9. Sundhedsrisiko – fysisk og 
mentalt, herunder naboskab til 
erhvervsområder eller større 
veje 

 X  Der er ikke nærhed til erhvervsområder 

eller større veje. Der vurderes ikke at være 

sundhedsrisiko i forbindelse med planens 

realisering 

10. Trafikfremkommelighed 
(herunder trafikmængde og 
trafikafvikling) 

 X  Nyt boligområde vil generere ekstra trafik 

på Langtvedvej, men ikke i et væsentligt 

omfang. Sæby byzonetavle bør flyttes (står 

i dag ca. 80 m fra områdets sydlige spids). 

11. Trafiksikkerhed  X  Vejens udmundingsvinkel i Langtvedvej er 

tilnærmelsesvis 90o i stedet for 60o/120o, 

som er skellets vinkel mod Langtvedvej. 

Der er tinglyst deklaration om oversigt 

24.10.1970 pga. skæv udmundingsvinkel. 

12. Tilgængelighed (handicappede)  X  Der er ingen tilgængelighed til området i 

dag. 

13. Rekreative oplevelser og 
muligheder 

 X  Lokalplanen udlægger arealet til fælles 

friareale og 3 stiforbindelser, der sikrer 

mulighed for ophold og gåture. 

14. Påvirkning af offentlighedens 
adgang til veje og stier i det 
åbne land 

X   Realisering af lokalplanen ændrer ikke 

offentlighedens adgang til veje og stier i det 

åbne land.  

15. Påvirkning af offentlighedens 
adgang til veje og stier i 
bebyggede områder 

 X  På matr. nr. 6ø (områdets sydlige spids) er 

der et fundament, som måske kunne være 

fra en pavillon el. lign., som kunne have 

haft relation til Nellemanns Have på 

modsatte side af Langtvedvej, jf. 

deklaration på 6ø, tinglyst 16.01.1978. 

16. Byernes funktion og bymiljø 
herunder bynatur 

 X  Boligområdet ligger nær ved Sæbys 

funktioner og bymiljøer. 

17. Påvirkning af eksisterende 
boligmiljøer og nærområdets 
beboere, herunder størrelsen af 
den befolkning som kan blive 
berørt 

 X  Påvirkningen af eksisterende boligmiljøer 

og nærområdets beboere vurderes at være 

uvæsentlig, da der er tale om et 

boligområde med tæt-lav bebyggelse. 

18. Forhold omkring 
risikovirksomheder – ligger 
området indenfor maksimal 

X   Planområdet ligger uden for maksimal 

konsekvensafstand fra virksomheder, der 

er omfattet af risikobekendtgørelsen 
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konsekvensafstand fra 
virksomheder, som er omfattet af 
risikobekendtgørelsen 

 

Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker 

19. Risiko for større menneske- og 
naturskabte katastrofer og 
ulykker 

 X  Der er ingen risiko. 

 

Luft 

20. Risiko for lugt eller støvgener, 
eller anden påvirkning af 
luftkvaliteten  

 X  Boligområdet vurderes ikke at give 

anledning til særlige udledninger til luften 

 

Jordbund og jordarealer 

21. Ændringer af jordarealers 
anvendelse, herunder 
inddragelse af natur og 
rekreative arealer samt 
landbrugsjord 

 X  Arealet kan ikke anvendes 

landbrugsmæssigt, når der udarbejdes ny 

lokalplan som muliggør benyttelse til 

boligområde. Der er tale om et mindre 

område i tilknytning til eksisterende by. 

22. Eksisterende jordforurening  X  Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. 

jordforureningsloven i planområdet.     

 

23. Risiko for ny jordforurening  X  Boligområdet udgør ikke risiko for 

jordforurening. 

 

Vand 

24. Ændringer i vandmængden der 
udledes til vandløb og søer 

 X  I forhold til nuværende arealanvendelse vil 

der ske en øget befæstelse af 

planområdet, og hermed en forøget 

udledning af regnvand. Dette afledes 

direkte til Kattegat. Der er tidligere givet 

tilladelse til udledning af overfladevand fra 

området. 

25. Påvirkning af vandkvalitet i 
vandløb, søer og havet, 
herunder badevandskvalitet 

 X  Badevandskvaliteten i Kattegat forventes 

ikke at blive påvirket.    

 

26. Fysisk påvirkning af vandløb og 
søer 

X   Der er ingen vandløb og søer i nærheden 

af planområdet. Regnvandet fra 

planområdet afledes direkte til Kattegat.   

27. Ændringer i grundvandsstand 
eller grundvandskvalitet 

 X  Der forventes ikke at ske ændring i 

grundvandsstand eller grundvandskvalitet. 

28. Forhold relateret til 
drikkevandforsyning og 
grundvandsdannelse 

 X  Der er ikke grundvandsinteresser i 

planområdet.     

29. Afledning af spildevand og 
overfladevand, herunder i 
forhold til spildevandsplanen 

 X  Afledning af spildevand fra planområdet 

sker til Sæby Renseanlæg. 

Overfladevandet afledes til Kattegat. De 

begrænsede vandmængder vurderes ikke 
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at ændre afledningen af spildevand og 

overfladevand væsentligt. 

 

Klimatiske faktorer 

30. Klimaforebyggelse, herunder 
udledning af drivhusgasser 

 X  Der er ingen særlige udledning af 

drivhusgasser forbundet med den planlagte 

arealanvendelse 

31. Klimatilpasning, tilpasning til 
forventede klimaændringer, 
herunder havstigning, 
højvandshændelser, ændret 
grundvandsstand, kapacitet i 
vandløb og kapacitet i 
kloaksystemet 

 X  Det vurderes ikke at være nødvendigt med 

særlige tilpasninger til forventede 

klimaændringer. Det anbefales, at der 

etableres omfangsdræn omkring bygninger 

i området. 

 

Materielle goder 

32. Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

 X  Planerne åbner mulighed for etablering af 

et godt boligområde med mulighed for det 

gode liv. 

 

Ressourceeffektivitet 

33. Benyttelse af ressourcer, 
herunder under opførelse, i 
driftsfasen og ved bortskaffelse 

 X  Det forventes, at boligerne opføres af 

almindelig benyttede byggemateriale og 

kan benyttes i mange år. Det forventes, at 

byggematerialerne kan nyttiggøres ved 

nedrivning 

34. Integrering af miljøhensyn, 
herunder fremme af bæredygtig 
udvikling 

 X  Planen opfordrer til bæredygtige tiltag. 

 

Landskab 

35. Arealanvendelse i forhold til 
kommuneplanens retningslinjer 
samt arealanvendelsen indenfor 
områder til landbrug, byer, 
sommerhuse, tekniske anlæg 
samt skov eller 
kystnærhedszone 

 X  Arealanvendelsen er i dag 

landbrugsmæssig drift. 

 

Planområdet ligger inden for 

kystnærhedszonen. Lokalplanen indeholder 

en redegørelse for, hvordan det er sikret at 

kysten ikke påvirkes negativt ved 

differentiering af byggehøjde. 

Redegørelsen indeholder 

fotodokumentation set fra 2 steder, der 

viser, at bebyggelsen vil være svær at se 

fra kysten grundet afstanden og grundet 

den eksisterende bebyggelse og 

beplantning. 

 

Lokalplanens redegørelse behandler 

endvidere udpegningen til flersidig 
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anvendelse jf. kommuneplanens 
retningslinje. 

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

 X  Lokalplanområdet ligger i geologisk 
bevaringsværdigt område grundet den 
gamle kystskrænt, der danner 
lokalplanområdets østlige afgrænsning. Det 
nye boligområde etableres oven for 
skrænten og der friholdes et åbent område 
neden for skrænten. Niveauforskellen og 
den gamle kystskrænt kan derfor stadig 
erkendes. 

37. Særligt værdifulde landskaber, 
større uforstyrrede landskaber 
eller enkeltelementer (f.eks. 
geologiske strukturer i ådale, 
højdedrag, kyststrukturer, 
solitærtræer, egekrat, eller 
andet) 

 X  Lokalplanområdet ligger ikke i uforstyrret 
landskab. Lokalplanområdet ligger i det 
nordøstlige hjørne af det særlige værdifulde 
landskab vest for Sæby, der strækker sig 
omkring Sæby Å og Sæbygård Skov. 
Udnyttelse af lokalplanen påvirker ikke de 
landskabelige værdier væsentligt fordi det 
ikke ændrer den generelle opfattelse af 
ådalen og de omkringliggende skovarealer. 

38. Varige bindinger på areal-
anvendelsen som reducerer 
fremtidige dispositions-
muligheder i det åbne land 

 X  Inddragelse af arealet til byudvikling vil 
være en varig binding. 

39. Fredede områder 
(arealfredninger) 

X   Der er ingen fredede områder inden for 
lokalplanområdet. 

40. Rumlig og visuel oplevelse samt 
lyspåvirkning i landskabet 

 X  Lokalplanens redegørelse belyser 
bebyggelsen i forhold til kystlandskabet, 
kystskrænten m.v. 

Bebyggelsen vil ligge højt i forhold til den 
øvrige nærliggende bebyggelse. Emnet 
indbliksgener er belyst i lokalplanens 
redegørelsesdel 

 

Kulturarv 

41. Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller 
enkeltelementer (herunder 
omfang eller fremtoning af 
forhistoriske eller historiske 
steder, bygninger, anlæg eller 
andre værdier) 

X   Ikke relevant. 

42. Byarkitektonisk værdi, herunder 
bystruktur, visuel/æstetisk 
påvirkning, sammenhænge og 
lignende 

 X  Områdets udnyttelse til boligformål er en 
naturlig udbygning af Sæbys eksisterende 
boligbebyggelse. 

43. Fortidsminder X   Der er ingen registrerede fortidsminder 
inden for lokalplanområdet. 

44. Sten- og jorddiger X   Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger 
indenfor planområdet. 
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45. Kirkeomgivelser og 
kirkebeskyttelsesområder 
(herunder aftalekirker) 

X   Lokalplanområdet ligger ikke inden for 

kirkebyggelinje eller inden for 

fjernbeskyttelseszonen omkring Sæby 

kirke. Fjernbeskyttelseszonen afgrænses 

mod vest af Frederikshavnsvej. 

46. Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

X   Findes ikke inden for planområdet. 

47. Arkæologiske spor  X  Vendsyssel Historiske Museum har 

foretaget forundersøgelse af planområdet, 

og har frigivet arealet til byudvikling. 

48. Historiske bygninger og 
mindesmærker 

X   Findes ikke inden for planområdet. 

 

 

Indvirkningens omfang 

49. Indflydelse på projekter og 
aktiviteter indenfor planområdet, 
samt indflydelse på andre planer 
og/eller programmer 

 X  Ingen indflydelse. 

50. Indvirkningens kumulative 
karakter 

 X  Ingen kumulativ effekt. 

51. Indvirkningens varighed, 
hyppighed og reversibilitet 

X   Ikke relevant. 

52. Indvirkningens størrelsesorden 
og rumlige udstrækning, 
herunder eventuel påvirkning 
udenfor kommunen/i nabolande 

X   Ikke relevant. 

53. Indvirkningens sandsynlighed X   Ikke relevant. 

 

Opsamling / Konklusion 

 

Screening viser, at gennemførelse af planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet. Der 

skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 
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Lokalplan FRE.B.06.13.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at tilbageføre den offent-

lige ejendom Nørrelund, Brønderslevvej 97, Gærum til beboelsesejendom. 

Byrådet havde fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.B.06.13.01 til offentlig de-

bat i perioden fra den 31.05.2018 til den 30.07.2018. I denne periode var 

det muligt for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigel-

ser og ændringsforslag.

Der er ikke modtaget indsigelser som har afstedkommet ændringer i lo-

kalplanen.

Lokalplanen kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby el-

ler på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.frede-

rikshavn.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 inden for området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 

fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 

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

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

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

stemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlings-

plan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme 

grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gen-

nemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 

planlægning” (LBK nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, an-

lægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er 

at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kom-

mende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og som-

merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 

proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indfl y-

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

alle lokalplaner være fremlagt i en offentlig høringsperiode, inden planen 

kan vedtages.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes inden for de rammer, der 

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

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

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

i Plansystemdk.dk.



8

Hvad er en lokalplan? ● Lokalplan FRE.B.06.13.01 

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

- En redegørelse

- En række bestemmelser og

- Et sæt kortbilag

Redegørelsen fi ndes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:

- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,

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

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

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

gende lokalplanbestemmelser og

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 fi ndes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi-

lagene af:

- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,

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

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og

-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til 

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Ejendommen Brønderslevvej 97 i Gærum er omfattet af lokalplan 

FRE.06.04.01. Denne lokalplan giver mulighed for offentlig anvendelse af 

ejendommen til institutionsformål og rekreative aktiviteter. 

Ejendommen omfatter en tidligere landbrugsejendom med en beboelses-

bygning og tilhørende udhusbygninger. Alle bygninger har siden år 2000 

været benyttet som fritidsklub med tilknytning til Gærum Skole.

Ejendommen står i dag ubenyttet hen. Køber ønsker at anvende ejen-

dommen som beboelsesejendom, med mulighed for tilbygning og moder-

nisering af eksisterende bygninger. For at imødekomme dette, udformes 

nærværende lokalplan for ejendommen.

Ejendommen set fra øst 

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med nærværende lokalplan er at ændre lokalplanområdets an-

vendelse, således at det bliver en ejendom til beboelse. Yderligere er for-

målet med lokalplanen at skabe mulighed for en fremtidssikring af ejen-

dommen med mulighed for tilbygning og modernisering, samt opførelse 

af mindre udhusbebyggelse. 

Der er i nærværende lokalplan opstillet bestemmelser om bebyggelsens 

placering, omfang og udseende, der i overordnede træk, svarer til den 

byggestil, der fi ndes i området. Herved sikres en god harmoni i forhold 

til det tilstødende opland. Ligeledes er der i lokalplanens bestemmelser 

medtaget ejendommens beliggenhed nær gravhøj. Gravhøjen omkranses 

af en 100 m beskyttelseslinje, hvis formål er at beskytte ind- og udsigts-

linjerne til gravhøjen samt eventuelle fortidsminder i jorden. Der er en 

restriktiv praksis omkring dispensation for bebyggelse indenfor fortids-

mindebeskyttelsen. Yderligere forefi ndes en tinglyst vejbyggelinje langs 

Brønderslevvej. Begge forhold er der taget hensyn til i nærværende lo-

kalplan.
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Der kan forventes dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 inden for 

fortidsmindebeskyttelsen, vest for eksisterende bebyggelse, mellem ind- 

og udsigtslinjerne, til byggeri og anlæg som i øvrigt overholder lokalpla-

nens bestemmelser (se skitse). 

Dog skal nærværende lokalplan ikke stå i vejen for bebyggelse her, i det 

omfang, der gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §18 og i øvrigt 

ikke strider mod lokalplanens bestemmelser. 

Der er udarbejdet støjrapport for støjbelastningen af ejendommen fra tra-

fi k på Brønderslevvej. Rapporten viser at der er et større areal på ejen-

dommen, som overholder de vejledende grænseværdier for opholdsareal. 

Dog vises der også at der er arealer på ejendommen, hvor grænseværdier-

ne ikke overholdes. Derfor er der reserveret et areal ud mod Brønderslev-

vej, hvorpå der kan etableres støjafskærmning (se afsnit om støjforhold). 

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der er ca. 7400 m², er beliggende i byzone. Ved lokal-

planens udarbejdelse fremstår lokalplanområdet med en beboelsesbyg-

ning i et plan på 178 m² med udnyttet tagetage samt udhusbebyggelse på 

291 m². Ejendommen er som nævnt en tidligere landbrugsejendom, som 

efter en periode at have fungeret til offentlig formål i forbindelse med 

Gærum Skole, igen ønskes anvendt til beboelse.

Lokalplanområdet består af ejendommen matr. nr. 23i Gærum By, Gærum, 

beliggende Brønderslevvej 97, 9900 Frederikshavn.

Ejendommen er en fritliggende ejendom, beliggende i udkanten af Gærum 

by, umiddelbart øst for Brønderslevvej og nord for Gærum Skole. 

Ejendommen grænser mod nord og øst op til landbrugsarealer. Tilsvaren-

Ejendommens beboelsesbygning

B
rø

n
d
er

sl
ev

ve
j

77a
23i

23ø

Gravhøj

100 m beskyttelseslinje ift. gravhøj

Ind-   og udsigtslinje

Ind-   og udsigtslin
je

Skitse, der viser ind- og udsigtslin-

jer ift. gravhøjen. Det blå areal mel-

lem ind- og udsigtslinjerne illustrerer 

det areal, hvor der kan forventes dis-

pensation fra Naturbeskyttelseslovens 

§ 18.
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de er der på den anden side af Brønderslevvej ligeledes landbrugsarealer. 

Mod syd grænser ejendommen op mod en sportsplads tilhørende Gærum 

Skole. Ejendommen er beliggende i kuperet terræn, hvor niveauet er la-

vest mod Brønderslevvej og gradvist stigende med op til ca. 4 m. mod øst.

Vest for bebyggelsen inkluderer ejendommen et kileformet lavtliggende 

areal mod Brønderslevvej. Bygningerne er afskærmet fra Brønderslevvej 

med et beplantningsbælte. Nordøst for ejendommen ligger en gravhøj, 

der er beskyttet i henhold til Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse § 

18 vedrørende fortidsminder. 

Lokalplanområdet har vejadgang via privat fællesvej fra Brønderslevvej. 

Vejadgangen er desuden vejadgang for matr. nr. 77a, beliggende Brønder-

slevvej 95.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer

Lokalplanområder er beliggende i et område, der i kommuneplanen er 

udpeget til offentlig formål. Ejendommen ønskes fremadrettet anvendt 

til beboelsesejendom og derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som 

ændrer ejendommens anvendelse fra offentlig institutionsformål til be-

boelsesformål.

Natur og landskaber

Kommuneplanens retningslinjer anfører, at lokalplanområdet er belig-

gende i et område til fl ersidig anvendelse. Indenfor disse områder skal 

der tages et samtidigt hensyn til natur, miljø, landskab, rekreative vær-

dier og fortsat bosætning og erhverv. Ejendommen er afskærmet fra den 

offentlige vej med et beplantningsbælte. Desuden har ejendommen tid-

ligere været benyttet som landbrugsejendom med beboelse og det vur-

deres, at fremtidig anvendelse som beboelsesejendom fortsat vil være i 

overensstemmelse med kommuneplanen.

I baggrunden ses beplantningsbæltet 

ud mod Brønderslevvej

Geologisk beskyttelsesområde

Lokalplanområdet er beliggende inden for et geologisk beskyttelsesom-

råde, som er udpeget for at give mulighed for at opleve egnens særlige 

landskabstræk og skal så vidt muligt friholdes for større byggeri og tek-

niske anlæg. 

I lokalplanen anføres der, at ny bebyggelse så vidt muligt skal indpasses i 

forhold til eksisterende bebyggelse og indpasses i forhold til eksisteren-

de terræn. Lokalplanen anfører retningslinjer for, at terrænregulering skal 

foregå blødt og afrundet op mod bygninger. Herved bevares det eksiste-

rende udtryk af bløde bakker, der markerer overgangen op imod det ku-

perede landskab mod nord og øst.
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Kommuneplanen anfører, at de geologiske beskyttelsesområder skal fri-

holdes for skovtilplantning, råstofi ndvinding og andet, der ødelægger op-

levelsen af den geologiske dannelse. Lokalplanen giver ikke mulighed for 

skovtilplantning, men dog afskærmende beplantning mod Brønderslev-

vej. Lokalplanen vurderes derfor i overensstemmelse med kommunepla-

nens retningslinjer. 

Drikkevandsinteresser

Kommuneplanrammen angiver lokalplanområdet, som beliggende inden-

for et område med drikkevandsinteresser. Disse områder skal, så vidt det 

er muligt friholdes for byudvikling. Lokalplanområdet er beliggende i ud-

kanten af Gærum By og har status som byzone. Ejendommen omfatter ek-

sisterende bebyggelse og lokalplanen vurderes derfor ikke, at medvirke til 

yderligere byudvikling og vurderes dermed i overensstemmelse med kom-

muneplanen.

Værdifuldt kulturmiljø

Kommuneplanens retningslinjer anfører, at lokalplanområdet er beliggen-

de indenfor udpegningen af værdifulde kulturmiljøer. Disse udpegninger 

har til hensigt at sikre, at kulturarven og de værdifulde kulturmiljøer be-

vares og fortsat har potentiale til at fremme bosætning og turisme. Ifølge 

redegørelsen for værdifulde kulturmiljøer indgår lokalplanområdet i: Kul-

turmiljø nr. 22, Flade - Donbæk - Bangsbo og Vrangbæk. Det overordnede 

tema for denne, er bosætning på landet. Dette omhandler blandt andet 

beboelse enkeltgårdsbebyggelse og landsbyer.

Lokalplanen giver mulighed for bosætning i en tidligere landbrugsejendom 

i udkanten af Gærum by og forener derved både bosætning i et landsby-

miljø og bevarelse af en mindre landbrugsejendom. Redegørelse for vær-

difulde kulturmiljøer anbefaler derudover at forandringer og nybygninger 

respekterer den oprindelige placering, byggeskik og et materialevalg, der 

ikke er fremmed for landskabet. Bygningerne på lokalplanområdet er ik-

ke omfattet af redegørelsens anbefalinger vedrørende bevaringsværdige 

bygninger. Herved vurderes lokalplanen at være forenelig med kommun-

planens udpegninger af værdifulde kulturmiljøer. 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Lokalplanenområdet er beliggende indenfor kommuneplanramme 

FRE.O.06.04 - Område ved Gærum Skole. Inden for denne kommuneplan-

ramme er der mulighed for at opføre bebyggelse til offentlige formål, så-

som skole, institution og idrætsanlæg og enkelte boliger. 

Kommuneplanrammen er ikke i overensstemmelse med nærværende lo-

kalplan, i forhold til lokalplanområdets anvendelse. Øvrige bestemmelser 

er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der er udarbejdet et nyt kommuneplantillæg, der alene giver mulighed for 

boligbebyggelse indenfor lokalplanområdet. Kommuneplantillægget of-

fentliggøres samtidigt med lokalplanen. 

Kilmatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune indeholder en risiko-

kortlægning, som har baggrund i en sårbarhedskortlægning og en vær-

dikortlægning. Risikokortlægningen sammenholder sandsynligheden for 

oversvømmelse med de værdier, der kan gå tabt i de enkelte områder. Lo-

kalplanområdet ligger ikke indenfor et risikoområde.
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Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

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

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

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

te begrundes med at ingen af de belyste parametre vil medføre væsentlig 

indvirkning på miljøet. 

Fredet fortidsminde

Nordøst for lokalplanområdet fi ndes et fortidsminde i form af en gravhøj 

jf. kortbilag 2. Gravhøjen er omfattet af en 100 m beskyttelseszone i hen-

hold til Naturbeskyttelseslovens § 18. Lokalplanområdet er beliggende ca. 

30 m fra gravhøjen, med nærmeste eksisterende bebyggelse beliggende 

ca. 60 m fra højen. Bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet vil 

dermed berøre beskyttelseszonen. 

Gravhøjen ligger skjult mellem træer-

ne bag ladebygningen

Lokalplanen giver mulighed for ny bebyggelse i form af tilbygning til be-

boelsesbygningen og opførelse af carport/garage. Ny bebyggelse opføres 

bag eksisterende bebyggelse og i en afstand på ca. 90 m fra gravhøjen. 

Ny bebyggelse og jordforarbejdning inden for fortidsmindebeskyttelsen 

forudsætter dispensation fra Frederikshavn Kommune efter Naturbeskyt-

telsesloven.

Frederikshavn Kommune har givet dispensation jf. Naturbeskyttelseslo-

vens §18 til at opføre carport/garage og udvidelse af stuehuset i mindre 

omfang, hvor det er placeret bag eksisterende bygninger, jf. kortbilag 2.

Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for-

tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes 

til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren kan 

forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Mu-

seum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for øde-

læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder 

økonomiske konsekvenser.

Varmeforsyning

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

varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i 

form af 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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Vandforsyning

Området skal tilsluttes den almene vandforsyning, Frederikshavn Vand 

A/S, i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-

plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-

aksystem. I henhold til spildevandplanen er området spildevandskloake-

ret, hermed menes, at spildevand afl edes til det offentlige kloaksystem, 

mens regnvand nedsives eller afl edes lokalt på anden vis. Der må ikke af-

ledes drænvand til det offentlige kloaksystem.

Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak, via en privat spildevandsledning 

med tilslutning til hovedbrønd i vejareal ved Brønderslevvej 101. Den pri-

vate spildevandsledning er beliggende på ejendommen Brønderslevvej 99 

og er tinglyst på ejendommen Brønderslevvej 99 (tinglyst 19/2-2018).

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-

tægt.

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-

ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende 

regulativ. Yderligere oplysninger kan fi ndes på www.forsyningen.dk.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening i lokalplanområdet iht. Lov om forure-

net jord. 

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-

handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Aktiviteter inden for lokalplanområdet må ikke give anledning til væsent-

lige støjgener for omgivelserne. Lokalplanområdet grænser mod nord og 

øst op til det åbne land, mod vest op til Brønderslevvej og mod syd græn-

ser området op til en boldbane ved Gærum Skole. 

Der er foretaget beregninger af trafi kstøjen fra Brønderslevvej. Det kon-

kluderes i støjrapporten, at beregningspositionerne ved skel mod Brøn-

derslevvej samt facade af beboelsesbygning, ikke overholder den vejle-

dende grænseværdi på Lden
 58 dB. Dog konkluderes det, at der på ejendo-

mens syddlige del er tilstrækkeligt areal, som overholder  den vejledende 

grænseværdi. Med baggrundnd i støjrapportens konklusioner, udlægges 

der et areal som muliggør etablering af støjdæmpende foranstaltninger, 

således støjpåvirkningen af ejendommens kan nedbringes. 

En del af det udlagte areal til støjafskærmning, er beliggende inden for 

tinglyst vejbyggelinje mod Brønderslevvej. I tilfælde af at Brønderslevvej 

på et senere tidspunkt planlægges udvidet, skal etableret støjafskærm-

ning, som er beliggende inden for vejbyggelinjen fjernes. Der er reserveret 

areal uden for vejbyggelinjen til dette. Det er ejer, som skal afholde ud-

gifter ved fl ytning af støjafskærmning, ved ibrugtagning af arealet inden 

for vejbyggelinjen. Dette forhold vil blive tinglyst. 
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Veje

Lokalplanområdet har udkørsel via privat fællesvej til kommunevejen 

Brønderslevvej. Udkørslen er desuden vejadgang for matr. nr. 77a, belig-

gende Brønderslevvej 95. 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af støjafskærmning for dæmp-

ning af trafi kstøj inden for tinglyst vejbyggelinje. I tilfælde af at Brønder-

slevvej på et senere tidspunkt planlægges udvidet, er der udlagt et areal 

til fl ytning af støjafskærmningen, hvilket fremgår af kortbilag 2.

Udførelse af vejanlæg mm., der kan have væsentlig betydning for færds-

lens sikkerhed og afvikling skal godkendes af Frederikshavn Kommune 

med samtykke fra politiet, jf. Færdselslovens § 100. 
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Kollektiv trafi k

Lokalplanområdet trafi kforsynes med kollektiv trafi k i Gærum By, hvor  

Nordjyllands Trafi kselskabs lokalrute kører mellem Frederikshavn og 

Brønderslev. Nærmeste busstoppested er beliggende ved Brønderslevvej 

nr. 115 i Gærum By, ca. 500m fra lokalplanområdet. 

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 byggeservitut-

ter samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitut-

terne skal afl yses.

Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende servitutter lyst inden for lo-

kalplanområdet:

1. Dok om byggelinjer, tinglyst 26.10.1976

2. Dok om byggelinjer, tinglyst 04.04.1990

3. Lokalplan nr. FRE.06.04.01, tinglyst 26.04.2004

Ad 1) Dokumentet omhandler en byggelinje. Dokumentet fi ndes ikke i 

Tingbogens akter.

Ad 2) Dokumentet vedrører byggelinje i tilknytning til Brønderslevvej. Af-

standen fra kørebanemidte til byggelinje er 20 m. plus tillæg efter vej-

lovens §34, stk. 4 på 2 x højdeforskellen plus 1 m. Der må ikke foretages 

væsentlige forandringer, nybyggeri eller anlæg af blivende art inden for 

byggelinjen. Byggelinjen er indtegnet på kortbilag 2.

Ad 3) Dokumentet vedrører lokalplan FRE.06.04.01. Lokalplanen udlægger   

ejendommen matr. nr. 23i til offentligt formål. 

Afl ysning af planer og servitutter

Lokalplan FRE.06.04.01 afl yses ved endelig vedtagelse af nærværende lo-

kaplan FRE.B.06.13.01. 
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I henhold til bekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015 - med senere ændrin-

ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 

område. 

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

1.1  at lokalplanområdet kan anvendes til åben-lav helårsbeboelse. 

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 

matr.nr 23i Gærum By, Gærum samt alle parceller, der efter den  

31.05.2018 udstykkes fra den nævnte ejendom.

2.2 Området ligger i byzone. Området forbliver i byzone.

3. Arealanvendelse

3.1  Lokalplanområdet må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse 

til helårsbeboelse.

3.2  Der må på ejendommene kun drives en sådan virksomhed, som 

almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, f.eks. liberalt er-

hverv og kontorvirksomhed m.v.

4. Udstykning

4.1  Ejendommen skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700 

m²

4.2  Det skal i forbindelse med eventuel fremtidig udstykning doku-

menteres, at udendørs opholdsarealer overholder de vejledende 

støjgrænser for trafi kstøj.

5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1  Bebyggelsesprocent maks. 30 for den enkelte ejendom.

5.2  Bygninger må maks. opføres i 1,5 etage.

5.3  Højde maks. 8,5 m målt fra nuværende terræn eller et fastlagt 

niveauplan. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebe-

grænsningen.

5.4  Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere Brønderslevvejs midter-

linje end 24,0 m. Se kortbilag 2, hvor vejbyggelinjen er angivet.

Lokalplanbestemmelser
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6. Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1  Facader, gavle og træværk skal fremstå i materialernes naturlige 

overfl ade eller males i sort, hvid, farver inden for jordfarveska-

laen eller en blanding heraf. Jordfarveskalaen er gengivet på bi-

lag 3.

6.2   Facader skal udføres som blank mur i tegl, pudset eller vandskuret 

mur. Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af den enkelte 

facade) kan udføres i andre materialer end facadematerialerne, 

f.eks. træ, zink eller glas.

6.3  Tagbeklædningen skal udføres med tagsten af tegl eller beton, af 

tagpap på trekantlister, skifer eller eternit. Der må ikke anvendes 

blanke eller refl ekterende tagmaterialer. 

6.4  Tagvinduer skal udføres som kviste eller ovenlysvinduer. Den sam-

lede længde af kviste og ovenlysvinduer skal være mindre end 1/3 

af tagfl adens samlede længde.

6.5  Facader og tagbeklædning på mindre, sekundære bygninger må 

udføres i andre materialer, såsom zink, kobber, rustfrit stål el-

ler glas.

6.6  Der kan opsættes solfangere og solceller på tagfl aden, såfremt de 

følger tagfl adens hældning. 

6.7  Skiltning ved liberalt erhverv skal være i overensstemmelse men 

de til enhver tid gældende regler i naturbeskyttelsesloven med 

tilhørende bekendtgørelser.

7. Ubebyggede arealer

7.1  Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og gives et udseende, 

som ikke virker skæmmende i forhold til omgivelserne. 

7.2 De eksisterende landskabstræk skal bevares. 

7.3  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 50% af 

etagearealet.

7.4  Støjafskærmning kan etableres inden for ”areal reserveret til støj-

afskærmning” i princippet som vist på kortbilag 2. Med ”i princip-

pet” menes, at arealet for støjafskærmning kan tilpasses. 

  

  Støjafskærmningen kan etableres inden for den tinglyste vejbyg-

gelinje, i det omfang det ikke berører fortidsmindebeskyttelsen jf. 

kortbilag 2. 

  Støjafskærmning inden for fortidsmindebeskyttelsen kræver dis-

pensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18.

  Arealet, som er reserveret til støjafskærmning, skal friholdes for 

bebyggelse og anlæg af blivende karakter.

 

Sekundære bygninger er udhu-

se, garager, carporte, drivhuse, 

skure, cykelskure, transformere, 

pumpestationer ol. mindre byg-

ninger
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7.5  Støjafskærmning mod Brønderslevvej skal skærmes af beplant-

ning af egnstypisk vegetation, således støjafskærmningen ikke er 

synligt fra vejen. Beplantningen skal medvirke til, at der opnås en 

god landskabelig helhed i forhold til det omkringliggende land-

skab. 

7.6  Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre til-

pasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. 

Større tilpasninger (større niveauforskel end 0.5 m) skal ske med 

skråninger og støttemure. Større tilpasninger kræver tilladelse fra 

Frederikshavn Kommune.

7.7  Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for 

lokalplanområdet må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 

0,5 m i forhold til det eksisterende terræn, uden tilladelse fra Fre-

derikshavn Kommune. 

 Dette gælder dog ikke ved etablering af støjvold, jf. pkt. 7.4.

8. Vejadgang og parkering

8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske via eksisterende privat 

fællesvej fra Brønderslevvej i princippet, som vist på kortbilag 2. 

Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan fl yttes nogle meter i 

forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

8.2 Der skal mindst anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.

9. Tekniske anlæg

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

der terræn og må ikke føres på facader.

9.2  Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af 

naturgas.

9.3  Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter an-

visninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

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

det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Spildevand A/S´s 

anvisninger jf. § 9.3

11. Lokalplan

11.1  Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lo-

kalplan FRE.B.06.13.01 ophæves lokalplan FRE.06.04.01, Brønder-

slevvej 97 - Gærum, tinglyst 26.04.2004, i sin helhed.
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Lokalplanbestemmelser ● Lokalplan FRE.B.06.13.01 

12. Tilladelse fra andre myndigheder

12.1  Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages æn-

dringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse 

hertil fra:

• Vejmyndighed  (Vejbyggelinje og støjafskærmning (se bilag 2))

• Naturmyndighed (Beskyttelseszone for gravhøj (se bilag 2))

13. Lokalplanens retsvirkninger

13.1  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. 

13.2  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dis-

pensationen ikke er i strid med planens principper. Større fravi-

gelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
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Lokalplan FRE.B.06.13.01   ● Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 23.05.2018 i henhold 

til planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

 Borgmester    Kommunaldirektør 

Lokalplanen er endelig vedtaget den xx.xx.xxxx i henhold til planlovens 

§ 27.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

 Borgmester    Kommunaldirektør 



Bilag ● Lokalplan FRE.B.06.13.01 
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Kortbilag 1



Bilag ● Lokalplan FRE.B.06.13.01 
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Lokalplan FRE.B.06.13.01  ● Bilag
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Kortbilag 2



Bilag ● Lokalplan FRE.B.06.13.01 
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Bilag 3
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                Kommuneplantillæg 15.46 for rammeområde FRE.B.06.13.

Lokalplanrammer for FRE.B.06.13

En lokalplan skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser:

Rammeområdenr.  FRE.B.06.13

Områdenavn   Boliger ved Brønderslevvej, Gærum

Overordnet anvendelse  Område til helårsbeboelse 

Anvendelse    Området kan anvendes til helårsbeboelse i form af åben-lav bebyggelse.
    Såfremt det ikke bryder med områdets karakter, kan Frederikshavn Kommune tillade, at  
    der drives virksomhed indenfor området. 

Nuværende zonestatus  Byzone

Fremtidig zonestatus  Byzone

Bebyggelsesprocent   Maks 35 % for den enkelte ejendom

Etageantal og bygningshøjde  Maks. 2 etager
    Maks. 8,5 meter

Bygningsforhold i øvrigt  Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med andre

Grundstørrelse    Ingen bestemmelser
    
Opholdsarealer                Opholdsareal skal svare til min. 50 % af etagearealet 

Kommuneplantillæg nr. 15.46

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at skabe overensstemmelse med kommuneplan 2015 og lokalplan FRE.B.06.13.01
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Kommuneplantillæg 15.46 for rammeområde FRE.B.06.13.

Parkering                        Se de generelle rammebestemmelser for parkering

Andre forhold                         Støj:
    Ved nybyggeri og ombygninger mod Brønderslevvej skal der tages højde for trafikstøj.

Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget den 23.05.2018 til offentlig 
    fremlæggelse i henhold til planlovens § 24. 

    Birgit S. Hansen                                     Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør

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

    Birgit S. Hansen                             Mikael Jentsch
    Borgmester      Kommunaldirektør
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Debatoplæg – Udvidelse af Sæby Havn

Kom med ideer og forslag til miljørapport og planforslag 
fra den 15.06.2018 til den 31.07.2018
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Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet indkalder ideer og forslag i forbindelse med planlægning 
og miljøvurdering  for udvidelse af Sæby Havn. 

Udvidelsen skal bidrage til at styrke de 
maritime tilbud i Sæby og dermed øge 
de rekreative muligheder og den ma-
ritime turisme i byen. 

Projektet blev præsenteret og drøftet 
på et offentligt møde i Sæby den 23. 
maj 2018, hvor ca. 250 borgere deltog.

Formålet med debatoplægget er at sik-
re, at alle borgere, foreninger, myn-
digheder og andre interesserede får 
mulighed for at komme med idéer og 
bemærkninger til projektet tidligt i 
processen. Det er også muligt at kom-
me med ønsker til emner eller spørgs-
mål, som kan belyses i den kommende 
miljørapport. 

Yderligere materiale kan ses fra den 15. 
juni 2018 på kommunens hjemmeside  
http://kortlink.dk/u7eu på 
Kystdirektoratets hjemmeside 
http://kortlink.dk/u99k og på 
hjemmesiden for Sæby Havn, 
http://kortlink.dk/u99m

Frederikshavn Kommune er planmyn-
dighed samt myndighed for ændrin-
gerne på land og Kystdirektoratet er 
myndighed på søterritoriet og der-
med myndighed for etablering af det 
nye havneanlæg. Det skal bemærkes, 
at Frederikshavn Kommune varetager 
både rollen som ansøger/bygherre og 
som myndighed. I den forbindelse er 
der en klar opdeling af rollerne.

Frederikshavn Kommune og Kystdi-
rektoratet opfordrer alle til at indsen-
de idéer og bemærkninger til projektet 
i perioden fra den 15.06.2018 til den 
31.07.2018. 

Idéer og bemærkninger skal sendes til:
tf@frederikshavn.dk eller Frederiks-
havn Kommune, Center for Teknik og 
Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederiks-
havn.

Lokalplan, afgrænsning

Lokalplan, afgræ
nsn
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Bilag 3 - Plan over det samlede anlæg
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Spørgsmål vedrørende projektets landdel, samt den planmæssige del af projektet kan rettes til Fre-
derikshavn Kommune, Center for Teknik & Miljø, Jesper Ø. Christensen og Dennis Ngo, mens spørgsmål 
vedrørende søterritoriet kan rettes til Kystdirektoratet, Lotte Beck Olsen.

Baggrund, projekt og vision
Udvidelsen af Sæby Havn omfatter etablering af et nyt havnebassin og havneområde syd for den eksi-
sterende indsejling til havnen. Der skal desuden ske ændringer i den nuværende anvendelse af dele af 
det eksisterende havneareal.

Baggrunden for udvidelsen er, at Sæby Havn oplever en øget efterspørgsel efter bådpladser til såvel 
hjemmehørende både som gæstesejlere. En efterspørgsel som havnen ikke kan imødekomme i dag. Den 
nuværende kapacitet på ca. 200 pladser er opbrugt, og der forventes en efterspørgsel efter nye bådplad-
ser på ca. 10-15 pladser pr. år. 

Den eksisterende havn rummer plads til ca. 40 gæstesejlere. I højsæsonen er der imidlertid op mod 200 
gæstende lystbåde i havnen, hvilket skaber meget pressede forhold og et behov for flere gæstepladser 
for at understøtte havnens vigtige rolle som anløbshavn for de mange lystbåde, der i sommersæsonen 
besejler Vendsyssels østkyst. 

Frederikshavn Kommune - Sæby havneudvidelse
D. 23.05.2018

Slide 7/25

Frederikshavn Kommune - Sæby havneudvidelse
D. 23.05.2018

Slide 25/25

Spørgsmål og kommentarer



4

Projektet omfatter derfor et nyt havnebassin med i alt ca. 255 pladser og 2 skonnert-pladser. En del af 
det nye bassins kapacitet skal også muliggøre, at bådpladser ved broer i den eksisterende havn kan æn-
dres, så der bliver flere pladser til større både, og at eksisterende jollepladser i Å-havnen flyttes til det 
nye havnebassin. Her vil besejlingsforholdene med en ny indsejling specielt for småbåde være bedre og 
sikrere. Dette skaber et behov for ca. 95 nye jollepladser i det nye havnebassin.

Den reelle kapacitetsudvidelse i Sæby Havn er derfor på ca. 100 nye pladser til hjemmehørende både, og 
60 nye, permanente gæstepladser.

Derudover er der behov for at udbygge havnens landarealer med i alt ca. 15.000 m2 eksklusiv moler og 
broer. Landarealerne skal skabe mulighed for at øge arealet til vinteropbevaring, og muliggøre parke-
ring i forbindelse med de havnerelaterede aktiviteter. Desuden skal de nye landarealer i begrænset om-
fang rumme havnerelaterede bebyggelser som servicebygninger og depoter for maritime aktiviteter samt 
rampeanlæg, veje og promenader.   

Større nye bebyggelser på havnen placeres på eksisterende havnearealer og skal imødekomme et behov 
for et nyt, samlet foreningshus for de maritime aktiviteter, et nyt havnekontor, skure for de maritime 
brugere og en mulig flytning af roklubben fra den nuværende placering ved åen. 

Det er Frederikshavn Kommune mål, at en udvidelse af Sæby Havn skaber et øget og mere varieret liv på 
havnen. Havnen har en væsentlig betydning for byen og udgør allerede i dag et af de mest attraktive og 
besøgte områder for byens borgere og turister. 

Plangrundlag og miljømæssige vurderinger 
Udvidelsen af Sæby Havn forudsætter et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan. Da der skal 
ske ændringer i den igangværende anvendelse på dele af det eksisterende havneareal, vil den nye lo-
kalplan også omfatte dele af de eksisterende landarealer.

Bygherre har bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Derudover skal 
der udarbejde en miljørapport for planen. Det er besluttet, at der skal udarbejdes en fælles miljørap-
port for projektet og planen, der skal belyse de miljømæssige konsekvenser. Myndighederne skal i den 
forbindelse foretage en afgræsning af, hvad miljørapporten skal indeholde.

Det forventes, at miljørapporten bl.a. vil omhandle følgende emner:
•  Hvordan vil havneudvidelsen påvirke de trafikale forhold på og omkring Sæby Havn i anlægs- 

og driftsfasen? 
• Vil havneudvidelsen påvirke de omkringliggende kulturmiljøer?
• Vil havneudvidelsen medføre øget støj for naboer i anlægs- og driftsfasen?
• Hvilke visuelle påvirkninger vil der være af havneudvidelsen?  
• Vil havneudvidelsen påvirke naturområder og arter?
• Hvordan påvirker havneudvidelsen de rekreative interesser, herunder lystfiskeriet?
• Hvordan påvirker havneudvidelsen de kysttekniske forhold?

Derudover giver myndighederne med dette debatoplæg andre myndigheder og offentligheden mu-
lighed for at komme med deres forslag til, hvad der skal behandles i rapporten.
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Det videre forløb
Denne offentlighedsfase er den første af to offentlige høringer. Forslag og idéer fra denne fase vil 
indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af planforslag og miljørapport. 

Efter politisk behandling vil planforslag og miljørapport komme i ny offentlig høring. Det forven-
tes, at den nye høring vil finde sted i januar og februar 2019. Her vil der være mulighed for at komme 
med bemærkninger og indsigelser til miljørapporten.

Eventuelle bidrag fra offentligheden vil indgå i den politiske beslutning om den endelige vedtagelse 
af planforslagene, samt i Kystdirektoratets vurdering af, om der kan gives tilladelse til projektet efter 
kystbeskyttelsesloven.

Nuværende trailerrampe med utilstrækkeligt baglandsareal ønskes �yttet.

Nuværende / fremtidig Servicekaj

Transportrute for bådtransporter og trailertræk 
der ønskes �yttet af hensyn til den rekreative promenade

Nuværende vinteropbevaring der ønskes �yttet.
Fremtidig anvendelse som parkering.

Nuværende vinteropbevaring der ønskes �yttet.
Arealet udnyttes fremtidigt til andre havnerelaterede anvendelser.

Ny vinteropbevaringsplads

Ny trailerrampe med tilstrækkeligt 
baglandsareal

Ny og sikkerhedsmæssigt bedre 
transportrute for bådtransporter

Frederikshavn Kommune - Sæby havneudvidelse
D. 23.05.2018

Slide 12/25

Visionen
- Kvalitetsudvikling af 
  bådtransport, service og 
  vinteropbevaring
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Venlig hilsen

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Dennis Ngo
+ 45 98 45 63 74
DENG@frederikshavn.dk

Eller

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Jesper Ø. Christensen
+45 98 45 63 58
jecr@frederikshavn.dk

og

Kystdirektoratet
Kystzoneforvaltning
Lotte Beck Olsen 
+45 91 33 84 32
lbo@kyst.dk 
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Høringsnotat 

til

Foroffentlighed af Sæby Havn 

udvidelse

Center for Teknik og Miljø

24/08-2018

2498752
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Indkomne bemærkninger Centrets bemærkninger

1. Søfartsstyrelsen
2376235

Søfartsstyrelsen bemærker, at der kan være 
forhold omkring den kommende havplan, da 
projektet går ud over de nuværende værker på 
søterritoriet. Danmark er ved at udarbejde 
den første havplan, som skal være færdig 
inden 31. marts 2021, jf. Lov om Maritim 
Fysisk Planlægning nr 615 af 08. juni 2016. 

Søfartsstyrelsen koordinerer havplanlægning, 
og Kystdirektoratet er ressort på faste anlæg, 
hvorfor yderligere oplysninger om 
havplanlægning bør indhentes hos 
Kystdirektoratet.

Ad. 1

Bemærkningen tages til efterretning og 
undersøges i den videre proces

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At Søfartsstyrelsens bemærkning 
belyses i den videre 
planlægning/miljørapport

2. Aalborg Stift
2407818

Aalborg Stift ønsker og henstiller til, at der i 
den kommende miljøvurdering af projektet og 
planerne undersøges grundigt, hvorledes den 
påtænkte udvidelse vil påvirke Sæby Kirke.

De påpeger, at der i miljøvurderingen 
udarbejdes visualiseringer for den påtænkte 
udvidelses påvirkning af Sæby kirke, både 
hvad angår udkig fra kirken, samt indkigget til 
Sæby Kirke. Samt en samlet overblik over 
udvidelsens visuelle påvirkning af Sæby Kirke.

Ligeledes bør der være fokus på hvorledes 
selve etableringen af en udvidelse vil påvirke 
Sæby Kirke. Det bør i miljørapporten 
undersøges, hvorledes udførelsen kan 
gennemføres, således at den byggeteknisk
påvirker kirken mindst muligt. Der bør 
undersøges i hvilket omfang eventuelle 
vibrationer fra gravearbejde og lign. påvirker 
kirken.

Ad. 2

Centeret er enig i bemærkningen om, at kigget 
til kirken er vigtig i Sæby og dette forhold skal 
belyses i den videre proces. 

Miljørapporten vil beskrive påvirkningerne 
under anlægsfasen. 

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At Aalborg Stifts bemærkning 
imødekommes, og vil indgå i 
planlægningen/miljørapport
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3. Beredskabsstyrelsen Nordjylland
2378849

Beredskabsstyrelsen Nordjylland bemærker, 
at det kommunale redningsberedskab i form 
af §60-selskabet ”Nordjyllands Beredskab”
ikke er blandt adressaterne.

Det er Beredskabsstyrelsen Nordjylland 
opfattelse, at Nordjyllands Beredskab måske 
også bør inddrages, da Nordjyllands 
Beredskab vil kunne udtale sig om de lokale 
beredskabsmæssige forhold i forhold til det 
skitserede projekt om udvidelse af Sæby 
Havn.

Ad. 3

Tages til efterretning. 

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At Nordjyllands Beredskab inddrages 
i den videre proces

4. Kystmuseet
2478735 og 2412848

1. Museet har ingen kendskab til konkrete 
marinarkæologiske spor i anlægsområdet, da 
der aldrig er blevet foretaget en 
marinarkæologisk undersøgelse i området.

Sæbys beliggenhed ved havet, som gammel 
købstad, og besejlingen af Sæby å siden 
vikingetiden kan give begrundet formodning 
om at der kan påtræffes rester af skibsvrag og 
laster i området.

Skulle der under arbejdet findes spor af 
fortidsminder, herunder vrag skal museet 
kontaktes ifølge Museumsloven §29h

2. Museet påpeger, at Sæby Havn indgår i et 
udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø og 
samspillet mellem havnen og den gamle bydel 
er af højeste betydning for dette kulturmiljø. 

Udvidelsen af havnen, vil ifølge Kystmuseet, 
ikke berøre kulturmiljøet, da det er placeret 
på den østligste del af Sæby Havn. Museet 
fremhæver at de er positive over for planerne 
og udvidelsen kan aflaste den vestlige ende af 
havnen. 

Ad. 4

1. Museet vil blive kontaktet skulle der findes 
spor af fortidsminder.

2. Tages til efterretning 

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- Kystmuseets bemærkninger tages til 
efterretning
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5. Sæby Sejlklub
2432795

Sæby Sejlklub ser frem til en udvidelse af 
Sæby Havn, da der er stor efterspørgsel på 
brugen af havnen, både hvad angår 
fastliggende sejlere, gæstesejlere, nye 
vandsportsaktiviteter og gæster der besøger 
havnen fra land i bil. 

I forbindelse med havneudvidelsen foreslår 
Sæby Sejlklub:

- at der ud over en mastekran også etableres 
en bådkran. 
- at der laves faciliteter til gæstesejlere. Ud 
over toilet/bad, bør der bygges et opholdsrum.
- at der i det ny havneområde etableres 
legefaciliteter for børn. 
- at der etableres parkeringspladser, 
afsætningspladser for grej og trailere med 
videre. Især omkring slæbesteder der i dag er 
belastet af trafik og mangel på 
afsætningsplads.
- at der etableres mange spise- og grillpladser 
i forbindelse med den ny havn. 
- at der etableres et aktivitets-/mastehus, da 
sejlklubbens nuværende mastehus er fuldt 
udnyttet og der mangler akut plads til 
vinteropbevaring af master. 

Ad. 5

1. Bemærkningerne fra Sæby Sejlklub er noget 
specifikke på dette stadie af processen og nogle 
af forslagene reguleres ikke i en planproces, 
men er noget bygherre kan etablere, hvis det 
ønskes. 

Bemærkningerne er videregivet til bygherre og 
de bemærkninger, der er relevante for 
planprocessen, tages med i det videre arbejde.

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- at bemærkningerne tages med i den 
videre proces og planlægning. 

6. Sæby Havns beboerforening 
2445795

1. Sæby Havns beboerforening påpeger at der 
bør tages højde for husenes placering mht. 
udsynet. Såvel fra Strandgade som for sejlerne 
skal der være frit udsyn henholdsvis ud til 
vandet og for sejlernes vedkommende op 
gennem Strandgade til kirken.

Ligeledes er det vigtigt, at der er luft mellem 
bygningerne på kajområdet, så man hele tiden 
fornemmer et havnemiljø.

Beboerforeningen ser at bygningerne ikke 
bliver højere end 1½ etage og at de opføres i 
træ med sort tag.

2. Det påpeges, at der skal tænkes på børnene 
i projektet med faciliteter målrettet dem. 

Ad. 6

1. Bygningernes placering og omfang er noget 
der skal fastlægges i lokalplanen og her kunne 
det være relevant at vende disse overvejelser. 

2. Forslaget er givet videre til bygherre, som 
ideer der kan overvejes i driftsfasen. 
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3. De påpeger, at der bør være plads til 
overnatningsparkering og faciliteter for 
autocampere, som der er i de fleste havne. 

3. Dette tages med videre i den videre 
planlægning. 

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- at bemærkningerne tages med i den 
videre proces og planlægning. 

7. Henrik Jensen
2362988

Bor på Algade med grundareal direkte op til 
Sæby Å og har boet der siden 2002.

Han er generelt positiv over for projektet og 
gør opmærksom på at bevare miljøet omkring 
den eksisterende å-havn. 

Han har følgende bemærkninger:

1.  De joller, der har plads i åen, er ganske små 
med en længde på max. 5 m. Der har i de år, 
hvor vi har boet tæt på, ikke været problemer 
ved ind-/udsejling.

Jollernes placering i åen giver en hyggelig og 
meget bynær placering. Jollerne skaber et 
hyggeligt miljø, hvor vi lokale tit får en 
sludder med byens gæster.

Man bør bevare åens samlede miljø - et 
knudepunkt for adgang til strand, havn og by. 

2) Ideen med at etablere en jollehavn i 
forbindelse med havneudvidelsen er ganske 
glimrende - særlig for de større joller (over 5 
m.

Ad. 7

1. Dette vil stadig være muligt at bevare.

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 

anledning til yderligere handling

8. Michael Eilersen
2400064

Er ny ejer af en af lejlighederne ved 
Sønderstrand og ser det som et stort 
kvalitetsløft for hele området med de 
ambitiøse planer for havnen.

Han påpeger sin bekymring vedrørende det
skarpe hjørne ved den sydlige tilslutning til 
den eksisterende stenkastning. Bekymringen 
går på, at der i dette hjørne vil samles tang og 
andre organiske materialer, der vil komme til 

Ad. 8

Dette er et relevant emne og vil blive undersøgt 
og beskrevet i miljørapporten.
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at ligge og forrådne og give ubehagelige 
lugtgener hen over sommeren. Samtidig kan 
der være risiko for, at der i hjørnet endvidere 
vil samles plastaffald mv.

Han havde set, at der var blevet arbejdet 
videre med løsningsforslaget beskrevet i 
Frederikshavn Kommunes "Udvidelsesplan for 
Sæby Havn og kyst" af marts 2017. I denne er 
der beskrevet et løsningsforslag, hvor der 
etableres en stor sandstrand, og et bredt 
klitområde ind mod bebyggelsen, som skaber 
afstand til aktiviteterne på stranden. 

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen imødekommes, og 
vil indgå i 
planlægningen/miljørapport

9. Per Hegaard
2362645

Håber at Frederikshavn Kommune vil lave en 
gennemgribende rensning af stranden ved 
Solsbæksvej, umiddelbart syd for den nye 
havn, således denne kyststrækning kunne blive 
lige så attraktiv, som nordstranden.

Han påpeger, at det vil blive en stor kvalitet for 
turismen og byens beboere.

Ad. 9

Bemærkning omhandler drift af stranden og 
ikke planlægningen for havnen, endvidere er 
forslaget placeret uden for projektområdet. 
Denne bemærkning er videregivet til rette 
vedkommende

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 
anledning til yderligere handling

10. Anders Glinvad Sørensen 
2371022

Er positiv over for projektet og har i den
forbindelse et par forslag.

1. Vandaktivitet og leg for børn. Forslaget går 
ud på at lave mindre bassiner på land, hvor 
man kan dele sin ”krabbe fangst” med havnens 
andre gæster. 

2. Mulighed for låne en våddragt og 
svømmevest til lege på en oppustelig badeland.

Ad. 10

Forslagene er videregivet til bygherre, som kan 
tage stilling til disse aktiviteter, når havnen er 
anlagt. 

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 
anledning til yderligere handling
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11. John Jensen
2369977

Har et forslag, om at få toiletfaciliteter ved 
Havets frue. Det påpeges, at mange 
gæstesejlere vil sætte pris på dette. 

Ad. 11

Bemærkning omhandler drift af havnen og ikke 
planlægning, endvidere er forslaget placeret 
uden for projektområdet. Denne bemærkning 
er videregivet til rette vedkommende

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 
anledning til yderligere handling

12. Anette Allerslev 
2450456

1. Mener at udvidelsen af bådpladserne er en 
underdimensionering og at dette forhold skal 
belyses yderligere i form af præcise og 
konkrete beregninger af besejlingen af Sæby 
Havn.

2. Vil gerne have belyst håndteringen af 
trafikafviklingen og parkeringspladser 
yderligere. Bekymringen går på, at der ofte 
bliver placeret parkering og veje helt op ad 
attraktive områder. 

3. Påpeger, at anvendelsen af områdets 
bygninger og skure skal præciseres og at de 
skal bygges med mulighed for flere funktioner, 
så det både kan være fx udskækningsted, 
udstillingsbod eller udlejning af våddragter. 

4. Har et ønske vedr. havnebassin til svømning 
og lignende aktiviteter. Mener ikke dette 
element er beskrevet nok og ønsker 
præcisering. Et bade- og svømmeområde skal 
være attraktivt hele året rundt, også for 
vinderbaderne. Dette kan fx gøres ved at 
afgrænse området ift. anden færdsel. 

Ad. 12

1. Den forventede udvikling i besejling, 
herunder gæstesejere, bør tydeliggøres i den 
videre proces, således at beregningen på 
miljørapportens omfang er korrekt.  

2. Trafikafviklingen og påvirkningen af denne 
vil blive belyst i miljørapporten.

3. Dette præciseres i detailplanlægningen

4. Havnebassinet vil blive præciseret. 

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningerne tages til 
efterretning og undersøges i den 
videre planlægning og miljørapport. 



8

13. Benny Attrup 
2363150

Synes det er en god ide. 

Ad. 13

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 
anledning til yderligere handling

14. Hanne Thorhauge Attrup 
2363151

Er positiv over for projektet.

Ad. 14

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 
anledning til yderligere handling

15. Majbrit Wagner Nielsen
2365210

Har ingen bemærkninger.

Ad. 15

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 
anledning til yderligere handling
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16. Morten Risum Hansen
2380304

Skriver at der skal tænkes godt om.

Ad. 16

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 
anledning til yderligere handling

17. Agner Gert Olesen
2384523

Har ingen bemærkninger.

Ad. 17

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 
anledning til yderligere handling

18. Elisabeth Hoffmann
2362765

Har ingen bemærkninger.

Ad. 18

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 
anledning til yderligere handling
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19. Ulla Birgitta Knudsen 
2380291

Har ingen bemærkninger.

Ad. 19

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At bemærkningen ikke giver 
anledning til yderligere handling
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Indvinding af råstoffer er en forudsætning for vækst og ud-
vikling i vores region. Region Nordjylland er fra naturens 
side rig på råstoffer og der indvindes hvert år store mæng-
der til byggeri og anlægsarbejder samt industri og jordbrug 
i hele regionen.

Råstofferne indvindes i det åbne land og selvom kun ca. 1,5 
procent af regionens areal er udlagt som graveområder, på-
virkes både mennesker og vores natur og miljø af indvindin-
gerne og den transport af materialerne, der følger med. 

En grundig planlægning er vigtig for at afveje interesserne og 
på den måde er råstofplanlægningen et redskab til at finde 
de områder, der i fremtiden skal danne grundlaget for en af-
vejet indvinding af sand, sten, ler, kalk, kridt, moler og tørv.

Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for 
at vurdere om der er behov for en revision. Til brug for vur-
deringen har regionen udarbejdet redegørelsen her, som nu 
sendes ud i offentlig høring.

Redegørelsen indeholder en beskrivelse af den nuværende 
indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland 
og en vurdering af behovet for at lave en revision af Råstof-
plan 2016. Regionsrådet har besluttet at redegørelsen om 
den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer frem-
lægges i offentlig høring. 

Med høringen ønsker Regionsrådet at få tilbagemeldinger 
på den aktuelle forsyningssituation med råstoffer i Region 
Nordjylland og synspunkter for at revidere den gældende 
Råstofplan 2016. Denne høringsperiode gælder således ikke 
konkrete forslag til ændring af graveområder. 

Når høringsperioden er ovre beslutter Regionsrådet, om 
 råstofplanen skal revideres. Beslutter Regionsrådet at revi-
dere råstofplanen skal der indkaldes idéer og forslag til en 
ny råstofplan. Dette gøres i en ny høringsperiode, hvor også 
– for råstofplanen – vigtige emner skal i debat. 

På baggrund af forslag til nye graveområder eller andre idé-
er til planen udarbejdes et egentlig forslag til en revideret 
 råstofplan. Forslaget sendes ligeledes i en høring. 

Efter, at høringsperioden for forslaget er udløbet, kan Regi-
onsrådet vedtage en endelig råstofplan for den næste plan-
periode. 

Høringsperioderne i processen med udarbejdelsen af en ny 
råstofplan i mindst 8 uger. 

Redegørelsen her fremlægges i høring i perioden fra den 29. 
juni til den 14. september 2018.

God læselyst
Ulla Astman

PROCESSEN MED EN NY 
 RÅSTOFPLAN BEGYNDER HER1
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Med redegørelsen ønsker Regionsrådet at få bemærkninger til den aktuelle for-
syningssituation med råstoffer i Region Nordjylland og synspunkter for at revidere 
den gældende Råstofplan 2016.

Til hjælp har Regionsrådet opstillet nogle centrale spørgsmål, der sætter fokus på 
den fremtidige råstofforsyning i regionen og tilhørende vigtige emner som trans-
port, lokal forsyning og genanvendelse.

Forekomsterne af sand, grus og sten er fra naturens side skævt fordelt mellem 
Vendsyssel og Himmerland, da det på grund af de geologiske forskelligheder, er 
vanskeligt at finde egnede kvalitetsmaterialer i Vendsyssel, mens der i Himmer-
land findes en række råstofgrave med en stor andel af kvalitetsmaterialer. Trans-
port med kvalitetsmaterialer fra Himmerland til Vendsyssel er en konsekvens og 
en  fordyrende faktor for råstofforbrugerne i Vendsyssel og desuden med en øget 
miljø- og klimabelastning til følge. 

•  Bør en revision af Råstofplan 2016 forsat fokusere på at finde egnede 
 fore komster af  sand, grus og sten i Vendsyssel?

Regionen har som målsætning forsat at styrke den nuværende forsyningsstruktur, 
hvor der findes større regionale graveområder sammen med mindre, mere lokale 
graveområder som er med til at sikre den lokale forsyning. Dette skal ske blandt 
andet for at minimere transportbelastningen og hermed også CO2 udledningen.

• Skal fokus fortsat være på at sikre den lokale forsyning?

SPØRGSMÅL I 
 REDEGØRELSEN, 
SOM VI ØNSKER DIT 
SYNSPUNKT PÅ

2
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Fremskrivningen af råstofforbruget af sand, grus og sten viser, for eksempel at 
Aalborg Kommune i perioden frem til 2040 vil være den kommune i regionen, 
der har det største behov for råstoffer. Det forventede behov er steget yderli-
gere siden fremskrivningen af råstofforbruget i 2013. Et lignende billede tegner 
sig i for eksempelvis Frederikshavn og Hjørring kommuner. 

• Bør der være et større fokus på at løse forsyningsproblemerne lokalt i de 
 kommuner, hvor fremskrivningen af råstofforbruget forventes at stige mest 
de kommende år.

Erfaringerne fra udarbejdelsen af regionernes råstofplaner viser, at det  stadig 
bliver sværere at udpege graveområder på land, hvor der ikke er konflikt 
med arealinteresser som natur, grundvand, kultur, miljø eller andet. Det må 
 forventes at  arealkonflikterne i potentielle råstofområder på land kun bliver 
stører med tiden, da de områder med de bedste råstofforekomster og færrest 
interessekonflikter bliver udlagt og færdiggravet først.

• Skal Regionen søge at påvirke relevante myndigheder og råstofbranchen til 
at se på mulighederne for at indvindingen af råstoffer til havs kan spille 
en større rolle end i dag sådan, at havbaserede råstoffer kan bidrage til en 
større andel af det fremtidige råstofforbrug?

• Skal Regionen i højere grad have fokus på mulighederne for at understøtte 
genanvendelse af bygge- og anlægsaffald som et alternativ til den landbase-
rede råstofindvinding?  

En eventuel revision af Råstofplan 2016 kan således tage afsæt i de udfor-
dringer den skæve fordeling af råstoffer i regionen giver på lang transport 
med råstoffer med CO2 udledning til følge og de igangværende afklaringer af 
 muligheder i enkelte interesseområder og råstofkortlægninger, der endnu ikke 
er afsluttet. 

Derudover kan en revision tage afsæt i prognosen for det fremtidige råstof-
behov og den aktuelle ressourceopgørelse. Med redegørelsen her spørges der 
om der er behov for at revidere Råstofplan 2016.

Høringen løber fra den 29. juni til den 14. september 2018
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Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere om der er 
behov for en revision af planen. Til brug for vurderingen har regionen udarbejdet 
redegørelsen her, som nu sendes i offentlig høring.

Redegørelsen indeholder dels nogle vigtige synspunkter om regionens forsynings-
situation, som vi gerne vil have råstofindvindere, interesseorganisationer, borgere 
og kommunernes kommentarer og bemærkninger til, og dels en beskrivelse af den 
nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland.

Status på den aktuelle råstofindvinding  

I Nordjylland indvindes sand/grus/sten, kalk/kridt, ler, moler og tørv/sphagnum. 
Den samlede indvinding har i de seneste 12 år i gennemsnit været knap 6,5 mio. 
m3/år. I den første del af perioden (årene 2006-2008) lå indvindingen i gennem-
snit på 8 mio. m3/år. For årene 2009-2015 var indvindingen, som følge af nedgan-
gen i byggeriet efter finanskrisen ca. 5,5 mio. m3/år - et fald på mere end 25 %. 
I de senere år har indvindingen igen været stigende blandt andet som følge af ny 
aktivitet i byggeriet.

Sand, grus og sten er det råstof der indvindes mest af, idet ca. 2/3 af den samlede 
indvinding stammer herfra. Kalk/kridt spiller også en vigtig rolle i Nordjylland, 
specielt i området langs Limfjorden. Ler, moler og tørv indvindes, sammenlignet 
med de øvrige regioner, også i større mængder i Region Nordjylland. 

REDEGØRELSE FOR 
RÅSTOFPLAN 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sand, grus og sten Kalk/Kridt Ler Moler Tørv

Samlet indvinding i Region Nordjylland for alle råstoftyper i perioden 2006-2017. 
[mio. m3]

3



                      REGIONAL UDVIKLING    9

I Region Nordjylland planlægger vi for minimum 12 år

Råstofplanlægningen har som mål både at sikre ressourcerne for fremtiden 
og at skabe sikkerhed for, at de råstofforbrugende virksomheder - og dermed 
også samfundet - kan forsynes med egnede råstoffer. En fornuftig forsynings-
sikkerhed kan opnås, hvis der til stadighed er egnede arealer til rådighed, der 
svarer til behovet for at indvinde råstoffer. Af råstofloven fremgår, at der som 
minimum skal planlægges for 12 år. 
For virksomheder, der indvinder kalk, ler, sphagnum og moler er der tale om 
større fabriksanlæg og deraf større investeringer, der nødvendiggør en lang 
forsyningssikkerhed i udlægget af ler, moler, sphagnum og kalk. Derfor er der i 
råstofplanen udlæg til en længere årrække for disse råstoftyper. Dette forhold 
gælder også for producenter af beton, der ofte også har større produktions-
apparater som kan sidestilles med teglværker eller cementfabrikker.  

En planlægning, der rækker længere end en planperiode (12 år) er en mindre 
sårbar planlægning, da der for både indvindere, men også myndig heder vil 
være mulighed for at operere mere langsigtet. Specielt i forhold til kommu-
nernes kommuneplanlægning spiller det en rolle, at råstofplanlæg ningen er 
langsigtet.

Udlægningen af graveområder er betinget af den regionale geologi, der selv i 
en mindre skala ofte er kompleks og forskelligartet. Derfor kan der, for især de 
graveområder, der er udlagt til indvinding af sand, grus og sten, være usikker-
heder forbundet med kendskabet til ressourcens kvalitet. For graveområder, 
hvor der indvindes sand, grus og sten, vil det tilligemed kun være en del af res-
sourcen, som kan anvendes som kvalitetsmaterialer, f.eks. i betonindustrien. 
Der skal derfor i planlægningen (såvel som kortlægningen) lægges stor vægt 
på at finde egnede graveområder, hvor en vis andel af de indvundne råstoffer 
kan anvendes som kvalitetsmaterialer. Det kræver en langsigtet planlægning at 
sikre, at der er råstoffer af god kvalitet til rådighed for branchen. 

Samtidig er der i tiden stor fokus på både den nuværende, men også den 
fremtidige arealanvendelse i Danmark. En rapport fra fonden Teknologirådet, 
20151 har fokus på ønskerne til de mange forskellige aktiviteter, der kan ud-
folde sig i det åbne land, og som tilsammen udfordrer Danmarks begrænsede 
areal. Der er blandt andet tale om landbrug, nye energiformer, naturområder, 
infrastruktur, skovbrug, friluftsinteresser, men også råstofindvinding. Teknolo-
girådets rapport diskuterer mulighederne for sameksistens og den fremtidige 
balance mellem de forskellige interesser. En langsigtet råstofplanlægning kan 
være med til at sikre en mulig sameksistens med for eksempel landbrug, infra-
struktur, byudvikling eller naturområder. 

FAKTA
Vurderingen af behovet for justeringer eller revision af råstofplanen skal gen-
nemføres efter reglerne i råstoflovens § 6a stk. 7, hvor der står, at Regions-
rådet skal gennemgå råstofplanen hvert fjerde år for at vurdere, om der er 
behov for justeringer eller revision af råstofplanen.

På Regionsrådets møde den 25. april 2017 blev den gældende Råstofplan 
2016 vedtaget.

1Prioritering af fremtidens arealanvendelse i  Danmarks. Fonden Teknologirådet, Aalborg Universitet og VELUX Fonden, 
2015.
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Områder, hvor Regionsrådet har besluttet, at der skal ske videre 
arbejde

I arbejdet med den nugældende Råstofplan 2016 besluttede Regionsrådet, at der 
for en række interesseområder skulle ske et videre arbejde efter vedtagelsen af 
 Råstofplan 2016 med henblik for af afdække en række problemstillinger eller af-
slutte igangværende råstofkortlægning.

Igangværende kortlægning
Det er Regionsrådet, der forestår kortlægningen af mulige nye graveområder. 
Planlægning af nye regionale graveområder sker altså på baggrund af regionens 
løbende råstofkortlægning. Kortlægningen viser, i hvilke områder, der er sandsyn-
lighed for at finde råstoffer, der i mængde og kvalitet er egnede til indvinding. I 
Region Nordjylland er der to igangværende kortlægningsprojekter, hvor de ende-
lige resultater endnu ikke foreligger. 

Vendsyssel
I oplægget til debatten om Råstofplan 2016, stillede Region Nordjylland spørgs-
målet om, hvorvidt Region Nordjylland skal igangsætte kortlægning af nye 
 råstofforekomster med sand, grus og sten i Vendsyssel og Thy med henblik på at 
udligne de regionale skævheder for disse materialer. Spørgsmålet har baggrund i 
den skæve fordeling af gode sand, grus og stenkvaliteter i regionen, hvor særligt 
Vendsyssel er præget af mangel på kvalitetsmaterialer.
 
Som opfølgning har regionen iværksat en større råstofgeologisk opsamling af til-
gængeligt materiale fra tidligere råstofkortlægninger, geofysiske undersøgelser, 
grundvandskortlægning og borings- og rapportdatabaser, for derved at kunne 
afgrænse mulige områder med en potentiel råstofressource og hvor der efterføl-
gende vil kunne iværksættes en mere detaljeret råstofkortlægning. 
De foreløbige resultater viser, at screeningen har muliggjort udpegningen af flere 
områder med fortrinsvis sand, hvor der nu kan igangsættes en grundigere under-
søgelse forud for en endelig afklaring af hvorvidt et område kan indgå i en kom-
mende råstofplan. 

Erslev
Et større område ved Erslev på Mors blev under planarbejdet med Råstofplan 
2016 kortlagt.  
Kortlægningen er gennemført på baggrund af statens indsigelse mod at udtage 
graveområdet ved Mosebjerg og den vestlige del af Stærhøj på Nordmors i forsla-
get til Råstofplan 2016. 
Som følge af kortlægningen ved Erslev og opgørelsen af den samlede tilgængelige 
molerressource på Nordmors ophævede staten deres indsigelse. Staten er enig 
med regionen i, at der samlet set er ressourcer til en betydelig årrække. Det er 
vurderet, at der i Erslev-området findes ca. 3 mio. kubikmeter moler. 
Regionsrådet har ønsket, at yderligere undersøgelser af blandt andet molerets 
kvalitet og brydeværdighed gennemføres frem mod revisionen af Råstofplan 2016. 
Området er udlagt som interesseområde i Råstofplan 2016 indtil undersøgelserne 
er færdige, hvorefter Regionsrådet kan tage stilling til, hvorvidt området skal ud-
lægges som graveområde i en kommende Råstofplan 2020. 

Videre arbejde med interesseområder
I Råstofplan 2016 er to områder i henholdsvis Frederikshavn og Jammerbugt 
kommuner udpeget som interesseområder som resultat af en proces med  meget 
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debat og flere problemstillinger. Regionsrådet besluttede 
i forbindelse med vedtagelsen af planen, at der frem mod 
næste revision af planen skal ske yderligere afklaringer  eller 
undersøgelser af interesseområderne med henblik på at 
afklare, hvorvidt de på sigt skal indgå i råstofplanen som 
grave områder. 

Gærum / Åsted
I forbindelse med behandlingen af forslaget til Råstofplan 
2016 besluttede Regionsrådet, at det eksisterende grave-
område ved Gærum / Åsted i Frederikshavn Kommune 
skulle ændres fra graveområde til interesseområde, da det 
er af afgørende betydning for kommunen, at råstofgravning 
ikke står i vejen for den fremtidige drikkevandsforsyning til 
Skagen. 
Regionsrådet besluttede, at der frem mod næste revision af 
råstofplanen, i samarbejde med Frederikshavn Kommune, 
skal foretages undersøgelser af områdets sårbarhed, sådan, 
at der kan ske afklaring af nye mulige graveområder og at 
Frederikshavn Kommune får afklaret sin fremtidige drikke-
vandsforsyning. Desuden afventes Miljø- og Fødevarekla-
genævnets afgørelse af de påklagede afgørelser om råstof-
indvinding i området forsat.
Med ændringen fra grave- til interesseområde ved Gærum 
/ Åsted vil der forsat være udlagt tilstrækkelige ressourcer 
med lignende kvalitet i råstofplanen som helhed. Dog kan 
ændringen på sigt få betydning for en lokal forsyning i Vend-
syssel. 

Gøttrup fiskesø
Gøttrup fiskesø blev under arbejdet med Råstofplan 2016 
foreslået udlagt som graveområde. Søen er opstået under 
råstofindvinding tilbage i 1980’erne. I forslag til Råstof-
plan 2016 indgår området som graveområde. Jammerbugt 
Kommune har i planprocessen fremført, at der ved forsat 
indvinding bør holdes en minimumsafstand på 150 meter 
til beboelse for at tage hensyn til de ejendomme, der ligger 
nærmest søen. 
På den baggrund besluttede Regionsrådet frem mod 
 vedtagelsen af Råstofplan 2016, at ændre status på om-
rådet, sådan at Gøttrup fiskesø i Råstofplan 2016 er ud-
lagt som interesseområde. Ændringen skal følges op af en 

nærmere udredning af mulighederne for indvinding som ud-
gangspunkt for et tillæg til Råstofplan 2016 om ændring af 
interesseområdet til graveområde, hvis der er grundlag for 
det. 
Forslagsstiller har anmodet om, at Regionsrådet udarbej-
der et tillæg til Råstofplan 2016 og ønsker således, at Gøt-
trup fiskesø kan udlægges som graveområde. Der er truffet 
beslutning om, at igangsætte en høring, hvor der indkaldes 
bemærkninger til ønsket om et tillæg til råstofplanen. Hørin-
gen skal klarlægge, hvorvidt der er grundlag for et tillæg til 
Råstofplan 2016.

Vester Hassing
I umiddelbar forlængelse af råstofplanens vedtagelse anmo-
dede Randers Tegl A/S om udpegning af et nyt graveområde 
til indvinding af sand til teglfremstilling på deres teglværk i 
Gandrup. Forslaget omfatter et 29,3 hektar stort areal be-
liggende nordøst for Vester Hassing i Aalborg Kommune 1,5 
km fra teglværket. Teglværkets nuværende forekomst er op-
brugt tidligere end først forventet og det eneste alternativ 
er at hente sand til teglværksfremstillingen ved Lyngså 35 
km væk.
Forslaget blev fremsendt på et tidspunkt, hvor processen 
med udarbejdelse af Råstofplan 2016 var så fremskreden, at 
det ikke var muligt at behandle forslaget inden den endelige 
vedtagelse af Råstofplan 2016. 
Planprocessen omkring udarbejdelse af tillæg til Råstofplan 
2016 er indledt med indkaldelse af idéer og forslag m.v. 
til planlægningsarbejdet. Regionsrådet skal på denne bag-
grund træffe afgørelse om, hvorvidt der skal arbejdes videre 
med et tillæg til råstofplanen.  
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Transport og miljø

I råstofplanlægningen er forhold vedrørende transport af 
væsentlig betydning. Planlægningen skal sikre, at der i regio-
nen er graveområder, der kan forsyne samfundet med eg-
nede råstoffer – råstoffer, som ikke først skal transporteres 
over lange afstande og derved bidrage til belastning af klima 
samt miljø og fordyre anlægsprojekter unødigt. 

Sand, grus og sten er de råstoffer, der indvindes mest af i 
regionen. Råstofferne fordeler sig over hele regionen, men 
der er store variationer i, hvilke kvaliteter der findes i de for-
skellige egne af regionen. Vendsyssel er præget af sandfore-
komster, mens der særligt i Himmerland er gode kvalitets-
materialer til stabilgrus- og betonfremstilling. 
Den skæve fordeling af materialerne i regionen medfører 
lange transporter af kvalitetsmaterialer over store afstande, 
særligt fra Himmerland mod Vendsyssel, på grund af de 
 relativt beskedne grusforekomster i Vendsyssel. Råstofind-
vindingen for regionen viser en markant større geografisk 
skævhed end tidligere.  
Da råstofferne i sig selv har relativ lav værdi i forhold til 
deres vægt og volumen, betyder det, at transportafstande 
hurtigt får stor betydning for den samlede pris. Råstoffer af 
lav kvalitet indvindes og anvendes oftest i nærområdet på 
grund af omkostninger til transport. Derfor er mange mar-
keder lokalt forankret. 

Et notat udarbejdet af Region Syddanmark2 konkluderer, at 
det som udgangspunkt kan antages, at transportomkost-
ningerne udgør 1 kr per ton for hver kørt kilometer. Det 
 betyder, at den samlede pris på råstoffet fordobles når det 
har rejst sin egen værdi i kilometer. 
Det har derfor stor betydning for bygge- og anlægsomkost-
ninger, hvor langt bygge- og anlægsarbejder er placeret fra 
råstofferne. 
Råstoftransport betyder ikke kun øgede råstofpriser og be-
lastning af klimaet, men påfører også vejnettet et stort slid. 
Tunge lastbiler giver mere slid på vejene. En lastbil kan fragte 
op til 40 tons råstoffer. En enkelt lastbil kan veje det samme
som 40-50 personbiler, men belaster vejen med mere end 
10.000 personbiler, da akseltrykket er forskelligt3.
 

Regionen ønsker at fastholde, og samtidig styrke den for-
syningsstruktur, der er i dag, dvs. en decentral struktur, hvor 
der findes større regionale graveområder sammen med min-
dre, mere lokale graveområder som er med til at sikre den 
lokale forsyning. Det er vigtigt, at regionen arbejder for en 
tilstrækkelig lokalt baseret forsyning med råstoffer i alle dele 
af regionen, når der planlægges nye graveområder. Dette 
skal blandt andet ske for at minimere transportbelastningen 
og hermed også CO2 udledningen.

Indvinding til havs

Erfaringerne fra udarbejdelsen af regionernes råstofplaner 
viser, at det stadig bliver sværere at udpege graveområder 
på land, hvor der ikke er konflikt med arealinteresser som 
 natur, grundvand, kultur, miljø eller andet. Det må forven-
tes at arealkonflikterne i potentielle råstofområder på land 
kun bliver stører med tiden, da de områder med de bedste 
råstofforekomster og færrest interesse konflikter bliver ud-
lagt og færdiggravet først.

Det har derfor, for regionerne, været oplagt at se på de mu-
ligheder og begrænsninger der er ved materialer indvundet til 
havs og hvordan de kan supplere den landbaserede råstof-
indvinding. Regionerne har i samarbejde med Videnscenter 
for Miljø og Ressourcer under Danske Regioner udarbejdet 
en rapport i 2013, som fungerer som et kvalificeret diskus-
sionsgrundlag og indeholder en analyse af området. 

Muligheden for at erstatte eller supplere landmaterialer 
med sømaterialer er afhængig af en række faktorer så som 
materialernes egnethed, prisen på råstoffer, ressourcernes 
omfang og kvalitet samt adgang til havnene. 
Hovedparten af råstofindvindingen til havs består af sand, 
grus og sten samt fyldsand. En stor mængde af det indvund-
ne fyldsand fra Nordsøen anvendes til sandfodring langs 
den jyske vestkyst. Når det drejer sig om  kvalitetsmaterialer 

2 Notat om omkostninger ved råstoftransport i Region Syddanmark. Region Syddanmark 2016. 
3  http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statistik/Sider/default.aspx
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 hentes de største mængder også fra de indre danske 
 farvande og Nordsøen.

Indvinding til havs kræver betydelige større investeringer og 
driftsomkostninger end indvinding til land, bl.a. til indvin-
dingsfartøjer, landingspladser og sorteringsanlæg. Hertil 
kommer, at de seneste års byudvikling har gjort at erhvervs-
havnefaciliteterne bliver stadig mere begrænsede. 
Foruden råstofafgiften, som er den samme, uanset om rå-
stofferne er indvundet til havs eller på land, skal der beta-
les et vederlag for indvinding til havs. Vederlaget blev bl.a. 
indført for i højere grad at ligestille vilkårene for havindvin-
dingen med indvindingen på land, hvor en råstofindvinder 
 enten betaler lodsejeren for indvindingsretten eller alterna-
tivt køber arealet. 

I Region Nordjylland losses der materialer fra indvinding på 
havet i havnene i Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn og 
Aalborg. Der er i de senere år losset betydelige mængder 
fyldsand i forbindelse med havneudbygninger i Hanstholm, 
Hirtshals og Frederikshavn. I Hanstholm og Hirtshals los-
ses, udover fyldsand, sten og ral fra Nordsøen til beton-
industrien, mens der i Aalborg losses sand fra oprensning af 
sejlrenden ved Hals Barre til cementindustrien. Det er først 
og fremmest indvindingen af sten og ral til betonindustrien 
og sand til cementfremstilling, der har betydning set i for-
hold til indvinding på land.4 

Planlægning og indvinding på havet er statens ansvars-
område. Danske Regioner ønsker, at der i samarbejde med 
staten udarbejdes en national strategi for råstofindvinding, 
der i højere grad kobler råstofindvinding på land med ind-
vinding til havs, og som lever op til råstoflovens formåls-
paragraf om, at udnyttelsen af råstofforekomster på land og 
til havs sker som led i en bæredygtig udvikling.

For at imødegå de udfordringer, som råstofindvinding til 
lands og til havs giver, og for at kunne foretage en samlet 
afvejning af de forskellige hensyn ved indvindingen, har de 
danske regioner opfordret Miljøministeren til at tage initia-
tiv til en national strategi.5

FAKTA

Samlet indvinding til havs: I alt for 2016 er der i Danmark 
indvundet 9.574.000 kubikmeter råstof på havet.
For Region Nordjylland er der samlet indvundet 1.870.000 
kubikmeter råstof på havet, svarende til lige under 20% af 
den samlede indvinding til havs. 

4Grønbog om muligheder og begrænsninger for øget anvendelse af sømaterialer som supple-
ment til landbaseret råstofindvinding

5Råstoffer – Er der behov for en national strategi. Copenhagen Economics for Danske Regioner. 
Videnscenter for Miljø og Ressourcer 2017

Indvind på land Indvind på hav Genbrug

Genbrug

95%

3%

2%

Losning af råstoffer fra havet (1000 m3) efter område, råstoftype og tid

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Region Nordjylland

SAND 81 105 19 24 6 5 36 122 1 294

RAL OG STEN 165 158 122 85 8 13 117 95 119 138

GRUS 0 0 18 8 83 121 16 8 12 5

FYLDSAND 1294 423 21 146 534 906 280 866 1355 1433

Losning af råstoffer fra havet efter område og råstoftype for perioden 2007-2016. [x 1000 m3] 

Fordelingen af den samlede indvinding på land kontra ind-
vindingen til havs og andelen af genanvendte materialer. For 
indvindingen til havs afspejler figuren kun indvinding af ral 
og grus – ikke sand. Tal fra 2016.
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Genanvendelse og cirkulær økonomi

Råstofindvinding kan suppleres ved at nyttiggøre eller gen-
anvende materialer, der fremkommer som overskud eller 
 affald. Et større fokus på nyttiggørelse, genanvendelse og 
genbrug vurderes i et vist omfang at kunne nedsætte for-
bruget af primære råstoffer, både de landbaserede og sø-
materialer. Der er dog både miljømæssige og kvalitetsmæs-
sige forhold, der begrænser potentialet for en væsentlig 
større andel end i dag og det er forsat uvist hvor stor en 
andel af de primære råstoffer, der vil kunne erstattes af gen-
anvendte materialer. Det er et område, som spås et større 
potentiale i fremtiden. 

I Råstofplan 2016 er genanvendelse beskrevet som et 
 hovedmål for råstofplanlægningen. Hovedmålene udtrykker 
den politik, som Regionsrådet lægger til grund for udarbej-
delse af råstofplanen. I hovedmålet står, at råstofindvinding 
i  videst muligt omfang skal erstattes af genbrugsmaterialer 
eller oprensnings- og uddybningsmaterialer fra havneindløb 
og sejlrender. Dette skal medvirke til at udnytte de tilgænge-
lige råstofressourcer bedre og således spare så meget som 
muligt på de naturbundne ressourcer som led i en bæredyg-
tig udvikling.

Materialer, der i dag genanvendes
Genanvendelsen af byggeaffald i Danmark ligger på over 90 
%. Alligevel erstatter det kun ca. 7 % af råstofforbruget.
Betonmaterialer er en del af det bygge- og anlægsaffald der 
opstår med byggeri, renovering og nedrivning af bygninger 
og anlæg. Beton udgør ca. 25% af de affaldsmængder, der 
dannes i bygge- og anlægssektoren og er derved en af de 
største materialestrømme i bygge- og anlægsaffald. Tegl 
og asfalt er også væsentlige materialer i genanvendelsen af 
bygge- og anlægsaffald.6 

Der genereres årligt ca. 2 mio. tons gammel beton på 
landsplan, hvoraf langt størstedelen af betonaffaldet i dag 

 nyttiggøres ved nedknusning og anvendes som ubundne 
bære lag i danske veje, pladser og til opfyldning, hvor det 
erstatter naturlige råstoffer (særligt stabilgrusmateriale).7  
Fremgangsmåden ved at genanvende betonaffald i dag, 
hvor materialet anvendes som vejmateriale er både effektiv 
og velfungerende, og betonaffaldet er et efterspurgt vej-
materiale med gode egenskaber.8  
Til nogle formål, som f.eks. havneudvidelser m.v., kan ma-
terialerne dog anvendes uden forudgående oparbejdning.9

Opgravet, rent havbundsmateriale, der fremkommer ved 
oprensning og uddybning af havneindløb og sejlrender, kan 
også nyttiggøres. De opgravede materialer kan nyttiggøres 
for eksempel ved kystfodring og ved opfyldninger i havne i 
stedet for at blive bortskaffet ved deponering på havbunden 
(klapning). Det sparer særligt på de indvundne råstoffer og 
havmiljøet spares for de påvirkninger, som kan komme fra 
klapning eller fra en decideret havindvinding. 

I Region Nordjylland findes der flere eksempler på nyttig-
gørelse af materialer. Aalborg Portland indvinder fx. sand 
fra Hals Barre som led i uddybningen af sejlrenden til Lim-
fjorden. Sandet indgår i produktionen af cement.

Et andet eksempel er det sand, der kommer i overskud fra 
oprensningen af sejlrenden ud for Hirtshals Havn, og som 
tidligere er blevet klappet i Nordsøen. Sandet sejles nu til 
Lønstrup, hvor det anvendes til sandfodring af revlerne ud-
for Lønstrup. 
Der er tilligemed mulighed for at anvende dele af materia-
let på land, da råstofforsyningen i den nordvestlige del af  
Vendsyssel er stærkt begrænset. 

For de kommende to planperioder er der med den nuvæ-
rende viden ikke tegn på, at andelen af genanvendelsen af 
bygge- og anlægsaffald ændres væsentligt. 

6 Danmarks statistik – Statistikbanken.  7 Bedre råstoffer til beton. Region Midtjylland 2018. 8 Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA). 9 Teknologisk Institut og Videncenter for Håndtering 
og Genanvendelse af Byggeaffald
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En revision af Råstofplan 2016 skal tage afsæt i blandt andet de udfordringer den 
skæve fordeling af råstoffer i regionen giver på bl.a. lang transport med råstof-
fer med CO2 udledning til følge og de igangværende afklaringer af muligheder i 
 enkelte interesseområder og råstofkortlægninger, der endnu ikke er afsluttet. Der-
udover bør en revision tage afsæt i prognosen for det fremtidige råstofbehov og 
den aktuelle ressourceopgørelse.

Det fremtidige råstofbehov for sand, grus og sten

Der har de senere år været en sådan stigning i aktiviteterne i bygge- og anlægs-
branchen, at takten hvormed råstofindvindingen foregår, er støt stigende – og der 
er derfor pres på de eksisterende graveområder, ligesom der kan opstå et behov 
for nye udlæg.
Regionerne har fået udarbejdet en fremskrivning for råstofforbruget, der skal 
 belyse det fremtidige råstofforbrug. 
Fremskrivningen er anvendt til en opgørelse af det forventede behov for sand, grus 
og sten i regionen opdelt på såvel regionsniveau som kommuneniveau og beskri-
ver hvordan råstofforsyningen fordeles mellem indvinding på land, indvinding på 
havet, eksport, import og genbrug. 

Fremskrivningen er lavet med en 24 år lang tidshorisont fra 2016 til 2040 - 
 svarende til to gange råstofplanens planperiode på 12 år.
Fremskrivningen af råstofforbruget er baseret på den meget stærke sammenhæng 
mellem forbruget af råstoffer og de økonomiske konjunkturer i Danmark, idet 
råstofindvindingen følger bygge- og anlægsbranchens investeringer og dermed 
konjunkturerne relativt tæt. Modellen til fremskrivningen baserer sig på grundlag 
af økonomiske og demografiske forhold.
For Region Nordjylland er udviklingen i råstofforbruget stigende for hele perioden 
2016 - 2040, men den største stigning ses i den første del af perioden fra 2016-
2022, hvorefter udviklingen flader ud. 

Fremskrivningen viser ikke en eksplosiv forøgelse af råstofforbruget i Region 
Nordjylland, men nærmere en tilbagevenden til niveauet omkring 2008. I model-
beregningen ligger det fremskrevne råstofforbrug i 2040 knap en halv million 
 kubikmeter under råstofforbruget på 4,9 mio. kubikmeter fra 2006, hvor råstof-
forbruget historisk var størst – eller med andre ord knap en halv million kubik-
meter mere end i 2017.

Behovet for råstoffer er ikke jævnt fordelt over hele regionen. Det langt største rå-
stofforbrug ventes i Aalborg Kommune, som forventes at have et forbrug på 39,2 
mio. kubikmeter i perioden 2016 – 2040, svarende til 35% af Region Nordjyllands 
samlede råstofforbrug. I forhold til en tilsvarende rapport udarbejdet i 2013 er 
det en stigning på 33% i det estimerede forbrug for Aalborg Kommune. 

BEHOVET FOR 
EN REVISION AF 
 RÅSTOFPLAN 2016

4
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Fra Aalborg Kommune er der et spring til den næststørste og 
tredjestørste råstofforbrugende kommune, nemlig Hjørring 
og Frederikshavn Kommuner. For disse to kommuner, er der 
tale om en stigning fra 2013 fremskrivningen på knap 20%.  
Læsø, Brønderslev og Morsø Kommuner har det laveste for-
brug i perioden.

Fremskrivningen viser, at det samlede behov for råstoffer i 
Region Nordjylland i hele perioden 2016 – 2040 er på 110 
mio. kubikmeter.10 

Modelberegningen omfatter alle de materialer, der indgår i 
råstofbruget, det vil sige den råstofindvinding, der foregår til 
lands, anvendelse af materialer indvundet til havs, genbrug 
af bygge- og anlægsaffald og den nettoimport, der sker til 
regionen fra andre regioner og udlandet. 
Modelberegningen viser, at det største forbrug skete i åre-
ne 2006-2008, for derefter at falde markant i årene 2009-
2010. Herefter har forbruget været støt stigende. 

Den faktiske indvinding på land i perioden 1997-2017 er 
præget af større udsving. I årene 1997-2003 ses en eks-
traordinær stor indvinding i forhold til det forbrug, som 
 modelberegningen kalkulerer med. Dette tilskrives det 
ekstra ordinære forbrug der var i de år i forbindelse med an-
lægget af Vendsyssel-motorvejene.

FREMSKRIVNINGSMETODE

Til fremskrivningen af råstofforbruget for sand, grus og 
sten er der anvendt en regressionsmodel. Den opstillede 
model tager afsæt i regressionsanalyserne, idet de viser en 
tydelig statistisk sammenhæng imellem råstofforbruget og 
beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren.  
Modellen ser på sammenhængen mellem råstofforbruget 
og beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren, Til brug for 
fremskrivningen anvendes data fra Center for Regional – og 
turismeforskning (CRT), da data herfra indeholder en pro-
gnose for beskæftigelsen både på landsplan, men også på 
kommuneniveau. Datamaterialet er aggregeret til regionalt 
niveau. Prognosen baserer sig på modellen SAM-K/LINE 
fra CRT, som igen baseres på ADAM-modellen og på be-
folkningsfremskrivningsmodellen DREAM.

Til opgørelse af det samlede råstofforbrug er der indhentet 
tal for indvindingen på land, på hav, genbrug samt uden-
rigshandel med råstoffer. Det vurderes generelt, at produk-
tionen følger efterspørgslen og at indberetninger af råstof-
produktion ikke omfatter opbyggede lagre. 
Det er NIRAS, der for samtlige regioner har foretaget be-
regningen af råstofforbruget for perioden 2016-2040. 
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10 Fremskrivning af råstofforbruget 2016-2040. Niras for Regionernes Videnscenter for Miljø og Ressourcer 2018
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Nuværende graveområder, hvor ressourcen kun 
rækker få år frem

Selvom der i råstofplanen er udlagt graveområder, der sam-
let set indeholder råstoffer der kan opfylde behovet i op til 
24 år, er en række graveområder, som har stor betydning for 
forsyningen, både regionalt og lokalt, i en situation nu, så 
de kendte ressourcer kun rækker få år frem i tiden.
Der er i særlig grad tale om graveområderne Kaas og Nør-
halne i Jammerbugt Kommune, som i mange år har stået for 
forsyningen med gode sandmaterialer i det vestlige Vend-
syssel.
Dertil kommer graveområdet Gøttrup i Jammerbugt Kom-
mune, som er en vigtig forsyning med stabilgrusmaterialer i 
området fra Jammerbugt og mod nordøst.

For forsyningen i Himmerland er der i særlig grad tale om 
Nysum/True i Rebild og Mariagerfjord Kommuner, et om-
råde der i rigtig mange år har været den største leverandør 
af stabilgrus til hele området fra Himmerland og hele vejen 
op i Vendsyssel. Alternative forsyninger med disse materialer 
er Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune, Sørup i Rebild 
Kommune og Ellidshøj i Aalborg Kommune. Dog er ressour-
cerne også i disse områder begrænsede.
I Thisted Kommune leverer graveområderne ved Næssund 
og Skovsted de største mængder anlægsmaterialer. Ressour-
cerne rækker ifølge beregningerne kun til omkring 12 års 
indvinding frem i tiden.
Det er vigtigt, at råstofplanen kan give et bud på, hvor disse 
vigtige forsyninger skal komme fra i fremtiden.

Kendte og fremtidige projekter i Region 
 Nordjylland

For Region Nordjylland har Vejdirektoratet ikke på nuvæ-
rende tidspunkt varslet kommende større infrastruktur-
projekter. De projekter som Vejdirektoratet oplyser i deres 
rapport11, er de væsentligste projekter i Region Nordjylland 
den 3. Limfjordsforbindelse og en ny baneforbindelse fra 
Lindholm Station til Aalborg Lufthavn.

3. Limfjordsforbindelse
For at have materialer klar til byggeriet af en tredje Limfjords-
forbindelse besluttede Regionsrådet ved vedtagelsen af 
 Råstofplan 2016 at udlægge et område ved Vadum som inte-
resseområde. En tidligere kortlægning af fyldmaterialer ved 
Nørhalne og Vadum, startet af Nordjyllands Amt og færdig-
gjort af regionen, har vist, at råstofforekomsten kan  udgøre 
et væsentligt bidrag til den tredje  Limfjords forbindelse 

– med både råstofkvalitet og en forholdsvis kort transport-
afstand som vigtige faktorer.

Vejdirektoratet har i den sammenfattende rapport (del 1); 
3. Limfjordsforbindelse VVM-redegørelse, Vejdirektoratet 
Rapport 379, 2011, beskrevet råstofforbruget ved anlæg af 
den 3. Limfjordsforbindelse langs Egholmlinjen. Vejdirekto-
ratet har blandt andet opgjort, at der skal anvendes i nær-
heden af 2,5 mio. kubikmeter friktionsjord til anlægget.12 

I en senere rapport udgivet af Vejdirektoratet i 2016 – 
Råstof behov til store infrastrukturprojekter – skønnes 
 materialeforbruget for hele Egholmlinjen til at være væsent-
ligt lavere end beregnet i den tidligere VVM-redegørelse. 
 Beregningen inddrager kalkstabilisering som anlægsmetode, 
der giver et mindre behov end beregnet i den tidligere VVM-
redegørelse. 

Vejdirektoratet anbefaler dog, at de mere præcise op-
gørelser i VVM-redegørelsen lægges til grund for råstofplan-
lægningen, idet det er usikkert om kalkstabilisering egner sig 
til anlægget.  

Ny baneforbindelse til Aalborg Lufthavn
Frem mod 2020 anlægges der en ny bane fra Lindholm 
 Station til Aalborg Lufthavn for at styrke og skabe sammen-
hæng med det eksisterende jernbanenet og skabe en attrak-
tiv forbindelse for lufthavnens rejsende. 
Banen bliver i alt 3 km lang og skal anlægges vest for Voer-
bjerglund og fortsætte nord om Lergravssøerne inden den 
når lufthavnen. 

Banedanmark har leveret et skøn over mængderne til etable-
ring ad den nye bane til Aalborg Lufthavn og vurderer, at der 
til anlæggelse af banen skal anvendes stabilgrus og betontil-
slag og dertil en større mængde granitskærver.13 

11 Råstofbehov til store infrastrukturprojekter. Vejdirektoratet 2016
12 3. Limfjordsforbindelse VVM-redegørelse. Sammenfattende rapport – Del 1. Rapport 379. Vejdirektoratet 2011
13 https://www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Ny-bane-Aalborg-Lufthavn
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I Nordjylland indvindes sand/grus/sten, kalk/kridt, ler, moler og tørv/sphagnum. 
Den samlede indvinding har i de seneste 12 år været knap 6,5 mio. kubikmeter 
per år. I den første del af perioden (2006-2008) lå indvindingen på ca. 8 mio. 
kubikmeter per år. I årene 2009-2015 lå indvindingen, som følge af nedgangen i 
byggeriet efter finanskrisen, i gennemsnit på 5,5 mio. kubikmeter per år, et fald på 
mere end 25%. I de senere år har indvindingen igen været stigende blandt andet 
som følge af ny aktivitet i byggeriet.

Sand/grus/sten er det råstof, der indvindes mest af, og det fordeler sig i råstof-
grave over hele regionen, dog med en større mængde i Himmerland som følge af 
en geografisk skæv fordeling af specielt de mest grovkornede forekomster. Denne 
skævhed har været voksende i de senere år, hvor specielt indvindingen i Mariager-
fjord og Rebild Kommuner har fået stigende betydning.

Kalk/kridt spiller også en vigtig rolle i Nordjylland, specielt i området langs Lim-
fjorden, hvor der indvindes i et bælte fra Aalborg, Kongerslev, Mjels til Aggersund 
og Hillerslev i Thisted Kommune.

Ler, moler og tørv indvindes, sammenlignet med de øvrige regioner, også i større 
mængder i Region Nordjylland. Moler indvindes kun på Mors og på Fur i Midt-
jylland.

Når råstofferne skal indvindes, har materialernes kvalitet stor betydning, og det er 
derfor ikke ligegyldigt, hvilke forekomster, der udlægges i graveområderne.
For ler er der tale om forekomster til brænding af henholdsvis røde og gule  mursten 
og tagsten. For nogle forekomster af ler kan blandt andet indholdet af skadelige 
mineraler gøre dem mindre egnede til teglfremstilling, ligesom lerforekomster kan 
være præget af kiler med sand, som vanskeliggør en jævn indvinding.

For sand/grus/sten er der større variationer i, hvad forekomsterne kan bruges til. 
Mens Vendsyssels sandforekomster typisk bliver anvendt til fyldsand og bund-
sikring, og i mindre grad også til betonsand, er der i Himmerland gode forekom-
ster af stabilgrus og betonsten, som er en mangelvare i Vendsyssel. 

I den nordvestlige del af regionen, i Thy og Hanherred har der i mange år været 
gravet ral, som blev anvendt som stenmateriale ved betonfremstilling. Ral er et 
produkt der i dag først og fremmest hentes på Nordsøen og landes i havnene i 
Hirtshals og Hanstholm.

På den måde vil det i nogen grad være sådan, at de forskellige  graveområder  op-
fylder forskellige behov, fordi det er for skellige   råstofkvaliteter, der indvindes i de 
forskellige grave. 

INDVINDING OG 
RESSOURCER5
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Sand/Grus/Sten

Indvindingen af sand, grus og sten på land er langt den vigtigste komponent 
til dækning af forbruget i Region Nordjylland. Indvindingen ligger normalt på 
omkring 3,5 til 4,0 mio. m3, og toppede i de år, da der blev bygget motorvej 
i Vendsyssel samt i årene med stort byggeri midt i 00’erne. Efter finanskrisen 
faldt produktionen til under 3,0 mio. m3, men er i de senere år igen steget til 
omkring 4,0 mio. m3.

Indvinding af sand, grus og sten i årene 2006 til 2017. [mio. m3]

Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren 2006 til 2017. 
 [Fuldtidsbeskæftigede]

Regionerne fik i 2014 foretaget en analyse af det fremtidige forbrug af sand, 
grus og sten. Rapporten er blevet opdateret i 2018. Rapporten opstiller en 
model, som anvendes til at forudsige det fremtidige råstofforbrug for hele 
Danmark samt for den enkelte region og den enkelte kommune frem mod 
2040. Forbruget af sand, grus og sten omfatter indvinding på land, indvinding 
på havet, genbrug af byggeri- og anlægsmaterialer samt import og eksport til 
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og fra både det øvrige Danmark og udlandet. På baggrund af rapporten er beho-
vet for fremtidig indvinding på land i Region Nordjylland beregnet. 

Ifølge rapporten vurderes forbruget af sand, grus og sten i Region Nordjylland 
at være stigende for hele perioden 2016-2040, men den største stigning ses i den 
første del af perioden fra 2016-2022, hvorefter behovet flader ud. Ifølge frem-
skrivningen forventes der således ikke en eksplosiv forøgelse af råstofforbruget 
i Region Nordjylland. Aalborg og Hjørring er de to kommuner med det største 
råstofforbrug i perioden, mens Læsø, Brønderslev og Morsø kommuner har det 
laveste forbrug. Tendenserne i rapporten er brugt til at fremskrive forbruget til 
årene 2021-2044, som er den periode, som Råstofplan 2020 skal dække, hertil er 
lagt det forventede forbrug til større anlægsprojekter, som f.eks. den 3. Limfjords-
forbindelse.

Behovet fremadrettet forventes at være tæt koblet til udviklingen i beskæftigelsen i 
byggeriet, som er den vigtigste aftager af sand/grus/stenmaterialer.

Den skæve fordeling af materialerne i regionen betyder, at der foregår transport 
over lange afstande med flere af kvalitetsmaterialerne. Særligt stabilgrus og sten 
transporteres over lange afstande fra de sydlige og vestlige dele af regionen til 
Vendsyssel og Aalborg, men også sand til beton og sand til anlægsarbejder trans-
porteres over store afstande, specielt til Aalborg. Skævheden er blevet større i de 
senere år.

Udviklingen i den geografiske fordeling af indvindingen indenfor Region Nordjyl-
land .[mio. m3]

Der er flere områder i regionen, der betyder noget for råstofindvindingen. I Thy, 
det centrale Himmerland og Mariagerfjord indvindes stabilgrusmaterialer og 
sten, mens Vendsyssel er domineret af betonsandsproduktion og sand til anlægs-
arbejder. 

Omkring Aalborg indvindes både sand- og grusmaterialer.
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Opgørelse af ressourcer
Indenfor Region Nordjylland er der i alt ca. 60 grave områder 
med sand, grus og sten. På baggrund af digitale luftfotos, 
kortlægning af råstofforekomster og indberetninger om gra-
vesituationen i de enkelte grave er der foretaget en opgø-
relse over råstofressourcerne. For graveområder, hvor der 
ikke foreligger egentlige kortlægninger, har man vurderet 
mængden af råstoffer på baggrund af beskrivelser af bo-
ringer i GEUS’ Jupiterdatabase og fra beskrivelser i aktive 
råstofgrave.

En opgørelse over restressourcen inden for de 11 kom muner 
kan fordeles på de fire produktgrupper: betonsand, stabil-
grus, sten og andet (fyld og bundsand m.v.). Det behov, der 
skønnes at være for de enkelte produktgrupper er beregnet 
på baggrund af indvindingen de sidste 12 år. Fordelingen er 
så sat i relation til det fremtidige behov. Behovet for sand/
grus/sten er beregnet på kommuneniveau og på baggrund 
af en forventet økonomisk udvikling i samfundet.
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Kommune Betonsand Sten Stabilgrus lavkvalitetsmaterialer I alt Behov 2017-2040

Brønderslev 0 0 0 3.080.000 3.080.000 4.800.000

Frederikshavn 1.820.000 210.000 220.000 14.900.000 17.150.000 12.200.000

Hjørring 0 0 0 5.640.000 5.640.000 14.400.000

Jammerbugt 1.460.000 470.000 1.030.000 4.640.000 7.600.000 5.800.000

Læsø 0 0 0 40.000 40.000 400.000

Mariagerfjord 5.660.000 6.520.000 490.000 18.230.000 30.900.000 7.100.000

Morsø 510.000 80.000 880.000 6.220.000 7.690.000 4.800.000

Rebild 5.220.000 7.330.000 7.720.000 25.680.000 45.950.000 6.100.000

Thisted 1.030.000 1.800.000 850.000 19.460.000 23.140.000 7.300.000

Vesthimmerland 5.470.000 5.000.000 550.000 7.660.000 18.680.000 8.000.000

Aalborg 0 0 1.480.000 10.620.000 12.100.000 39.100.000

I alt 21.170.000 21.410.000 13.220.000 116.170.000 171.970.000  

Behov 2017-2040 17.000.000 13.500.000 11.500.000 68.000.000  110.000.000

Beregnede restressourcer fordelt på kommuner fordelt på kvaliteter samt forventet forbrug i årene 2017 – 2040. 
 Lavkvalitetsmaterialer kan være sand med anvendelse til fyld- og bundsikring. [m3]

Med de områder, der er udlagt i Råstofplan 2016 vurderer 
Regionsrådet, at der findes kvalitetsmaterialer af sand, grus 
og sten til bygge- og anlægsopgaver 24 år frem i tiden. 
Produktgrupperne betonsand, stabilgrus, sten og fyldsand 
er ikke ligeligt fordelt i regionen. Der ses stadig en betydelig 
skævhed i, hvor de bedste kvaliteter kan findes. De største 
ressourcer findes således i Himmerland.

Det samlede forventede råstofforbrug for de enkelte kom-
muner i Region Nordjylland i perioden 2017-2040 viser en 

betydeligt skævhed. Modellen forudsiger, at der vil være stor 
forskel mellem kommunerne. Aalborg og Hjørring, er de to 
kommuner med det største forventede råstofforbrug i perio-
den, med henholdsvis 39,2 mio. m³ og 14,4 mio. m³, hvor 
Læsø med 0,4 mio. m³ og Morsø og Brønderslev med hver 
4,8 mio. m³ ligger i den modsatte ende.
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Råstofressourcer (sand/grus/sten) i 
de regionale graveområder

Betonsand

Sten 

Stabilgrus

Fyld og bundsikring

Fordelingen af produktgrupperne betonsand, stabilgrus, sten og fyld og bundsikring i råstofplanens graveområder. 

Forventet råstofbehov i perioden 2017 – 2040 fordelt på kommuner. [m3]
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Ler
Indvindingen af ler og produktionen af tegl er, i lighed med 
indvindingen af sand/grus/sten og produktionen af cement, 
afhængig af udviklingen i byggeriet. I forbindelse med ned-
gangen i byggeriet og ændrede byggemetoder er der gennem 
årene sket en markant nedgang i produktionen af teglsten. I 
dag findes fire teglværker i Region Nordjylland, nemlig ved 
Sæby, Gandrup, Hobro og Hurup. To teglværker er lukket 
 efter finanskrisen, mens produktionen er faldet mærkbart på 
flere af de andre. Indvindingen af ler i Region Nordjylland sva-
rer til ca. 1/4 af den samlede produktion i Danmark.
Grundlaget for en stor del af den nordjyske teglværksbranche 
er den specielle geologi, der kendetegner specielt Vendsyssel.
De vigtigste forekomster består af ler aflejret i det hav, der 
trængte ind over store dele af Vendsyssel i slutningen af sidste 
istid. Disse forekomster findes udbredt på de store ishavs-
flader omkring Hjørring og i den østlige og sydøstlige del af 
Vendsyssel. En anden vigtig forekomst er smeltevandsler, som 
er aflejret i bakkelandet mellem Hirtshals og Sindal, men også 
ved Hals, i den østlige del af Himmerland og i Sydthy.

Den måde, hvorpå de to typer teglværksler, henholdsvis rød- 
og gulbrændende ler forekommer, er væsentlig forskellig. 
Mens gulbrændende ler produceres fra uforvitrede, kalkhol-
dige lerforekomster, det man også kalder blåler, produceres 
det rødbrændende ler fra udvaskede, kalkfri lerforekomster. 
Dette betyder også, at mens det gulbrændende ler ofte gra-
ves til stor dybde afhængig af leraflejringens tykkelse, gra-
ves det rødbrændende kun til dybder på 1 til 2 meter under 

 jordoverfladen, afhængig af, hvor dybt kalkudvaskningen er 
nået i det pågældende område.

Med en indvinding af rødbrændende ler på over 50 – 80.000 
m³ om året, svarer det til, at der bliver indvundet rødbræn-
dende ler på et areal på ca. 5 ha om året. For at dække for-
bruget i den tidshorisont, som råstofplanen lægger op til, be-
tyder det, at der skal udlægges arealer på omkring 120 ha til 
indvinding af rødbrændende ler.
I Råstofplan 2016 er der udlagt ca. 2.200 ha graveområder 
til indvinding af ler, heraf ca. halvdelen, 1.100 ha med rød-
brændende ler.

Teglværkerne blander i produktionen typisk ler fra forskellige 
forekomster, for at opnå den rette kvalitet. Regionen vur-
derer, at med de udlagte graveområder er der ressourcer til 
mindst 20-30 års indvinding.

En stadig mere automatiseret produktion har medført, at der 
i dag opereres med længere transportafstande af de færdige 
teglprodukter, end det har været tilfældet tidligere. Samtidig 
har det betydet, at færre teglværker tegner sig for en større 
andel af produktionen. Faldet i lerindvindingen i de seneste år 
skal blandt andet ses i sammenhæng med det store fald i byg-
geriet. Den lange transport, som gør sig gældende for de fær-
dige produkter, betyder, at længere transport for råvarer også 
accepteres. Dette har indflydelse på, hvor der skal udlægges 
graveområder til indvinding af ler. Inden for Region Nordjyl-
land er der udlagt i alt 21 graveområder til indvinding af ler.
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Indvinding af ler i perioden 2014-2017 opdelt efter kommuner. [x 1.000 m3]. Den samlede årlige indvinding er ca. 0,1 mio. m3.

Indvindingen af ler i Region Nordjylland sammenlignet med produktionen i hele Danmark 2006-2017. [1.000 m3]
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Kalk og kridt

Kalk til cementfremstilling er den vigtigste enkeltproduktion i 
Nordjylland. Efter at indvindingen har ligget på ca. 2 mio. m³ 
siden starten af 90’erne, steg den til mellem 2,5 og 3 mio. m³ 
årligt, da byggeriet toppede. Under finanskrisen faldt den til 
omkring 1,5 mio. m³ årligt. I de senere år er indvindingen igen 
steget til omkring 2 mio. m³.  
Den anden vigtige anvendelse af kalk er jordbrugskalk. Pro-
duktionen lå gennem det meste af 1980’erne på mellem 
700.000 og 900.000 m³. Produktionen faldt i starten af 
90’erne til ca. 300.000 m³, som er det niveau, den fortsat 
 ligger på i dag. Nedgangen i produktion skyldtes ændrede 
gødningsmetoder i landbruget.
En række andre anvendelser af kalk er dels som pulveriseret 
kalk og kridt som fyldstof i industrien (kalkfiller), dels som 
foderkridt. Disse anvendelser tegner sig for ca. 100.000 m³ 
årligt.
Der er i Region Nordjylland udlagt seks graveområder til ind-
vinding af kalk/kridt. For alle de udlagte graveområder gæl-
der, at der med den nuværende indvinding forventes at være 
ressourcer til mindst 24 års indvinding.

Cement
Kalk til cementindustrien indvindes i dag i graveområdet ved 
Rørdal. Indvindingen foregår her til en dybde af 40 meter un-
der havoverfladen. Cementfabrikken har, udover disse area-
ler, reserveret arealer i Sejlflod Bakke med henblik på at sikre 
forsyningen på længere sigt.
Cementbranchen er afhængig af udviklingen i byggeri- og 
anlægsvirksomheden - både nationalt og internationalt, idet 

produktionen af grå og hvid cement afsættes på såvel hjem-
memarkedet som på eksportmarkeder. Den fremtidige ind-
vinding af kalk til cementfremstilling vil, udover udviklingen 
i byggeriet, være påvirket af hvilke større anlæg, der sættes i 
gang, samt udviklingen på de vigtigste eksportmarkeder.

Jordbrugskalk og industrikalk
Indvinding af kalk til anvendelse som jordbrugskalk foregår i 
dag i fem graveområder, nemlig Mjels og Kongerslev i Aalborg 
Kommune, Aggersund i Vesthimmerlands Kommune og Hil-
lerslev og Kjelstrup i Thisted Kommune. Kalk til andre formål 
indvindes specielt i kalkgravene ved Aggersund og Kongerslev. 
Forventningerne til den fremtidige indvinding af kalk afhæn-
ger af udviklingen i de brancher, der aftager produkterne.
Indvindingen foregår på en måde, der kræver forholdsvis 
store arealudlæg, idet råkalken harves løs fra overfladen og 
lufttørres, inden den samles ind til videreforarbejdning. Det 
betyder, at der årligt højst kan indvindes i op til én meters 
dybde. Med de aktuelle arealudlæg vurderes der at være res-
sourcer til mindst 30 års indvinding.

Betegnelsen industrikalk omfatter en række anvendelses-
områder i bl.a. sukkerindustrien, i foderstof-, asfalt- og gød-
ningsbrancherne samt i plast-, papir-, farve- og lakindustri-
erne. I de senere år har kalk som absorbent i forbindelse med 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger fået stigende betydning. 
Dette drejer sig om røggasafsvovling, fjernelse af fosfor fra 
spildevand og okkerbekæmpelse.
Produktionen af industrikalk har altid været domineret af 
 relativt få virksomheder, hvis produktion har foregået side-
løbende med især produktion af jordbrugskalk.
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Indvinding af kalk/kridt i perioden 2014-2017 opdelt efter kommuner. [x 1.000 m3]. Den samlede årlige indvinding er ca. 1,9 
mio. m3.

Indvinding af kalk/kridt i Region Nordjylland sammenlignet med indvindingen i hele landet 2006-2017. [x 1.000 m3]
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Moler

Indvindingen af moler er i Danmark koncentreret i Morsø 
Kommune og Skive Kommune (Region Midtjylland). Viborg 
Amt havde i Regionplan 2005 udlagt graveområder, så det 
skønnedes, at der var ressourcer til ca. 60 - 80 års indvin-
ding.
Indvindingen af moler i Region Nordjylland omfatter ca. 
100.000 – 150.000 m3 årligt, og med de arealer, der er 
 udlagt i Råstofplan 2016, vurderes der at være ressourcer til 
mindst 30 års indvinding. Hertil kommer de ressourcer, der 
kan indvindes i interesseområdet ved Erslev, som forventes 
at kunne dække yderligere 20 års indvinding.

Moler indvindes med henblik på en lang række industrielle 
anvendelser inden for landbrug, industri og dagligvarer, 
 eksempelvis dyrefoder, isolering, højisoleringssten, olie- og 
kemikalieabsorbere, kattegrus samt plantegranulat.

Graveområde Råstofplan 2016

Skarrehage Nord 40.000

Skarrehage - Museumsgraven 20.000

Ejerslev United 850.000

Ejerslev - Harhøj 400.000

Stærhøj Øst 1.100.000

Hesselbjerg 2.500.000

Erslev (Interesseområde) 3.000.000

I alt 7.910.000

Molerressourcer i grave- og interesseområder udlagt i 
 Råstofplan 2016. [m3]

Molerressourcer i råstofplanens grave- og interesseområder

Skarrehage

Ejerslev

Stærhøj

Erslev
Interesseområde

Hesselbjerg

100.000
500.000
1.000.000
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de regionale  
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Indvinding af moler i perioden 2014-2017 opdelt efter kommuner [x 1.000 m3]. Den samlede årlige indvinding er ca. 0,1 mio. 
m3.

Indvinding af moler i Region Nordjylland sammenlignet med indvindingen i hele Danmark 2006-2017. [x 1.000 m3]
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Tørv og Sphagnum

Region Nordjylland har hidtil været det vigtigste område i 
landet, hvad angår indvinding af tørv og sphagnum. Om-
kring 90 % af landets samlede produktion foregik tidligere i 
Store og Lille Vildmose. Gennem mange år lå produktionen 
på omkring 300.000 m3 årligt.

Fredningsmæssige tiltag, specielt i Lille Vildmose har be-
tydet et markant fald i indvindingen. Det har medført, at 
produktionen i Region Nordjylland er mere end halveret i 
forhold til, hvad den var før, og nu kun udgør 60-70 % af 
landets samlede produktion. Mindre mængder sphagnum 
er indvundet i Måstrup Mose og tidligere også i Hals Mose.

De fredningsmæssige tiltag har også betydet en begræns-
ning i rækkevidden af de tilgængelige ressourcer. Nedgangen 
i produktionen har dog betydet, at de forventes at række 

20-30 år frem i tiden, hvorefter der ikke kan forventes udlagt 
nye graveområder med tørv i Region Nordjylland.

En stadig større del af den sphagnum, der bruges i Dan-
mark, importeres i dag specielt fra Østeuropa. Et alternativ 
til indvinding af tørv er kompostering af have-og hushold-
ningsaffald, som sættes stadig mere i system. Kompostering 
af have- og husholdningsaffald, som erstatning for indvinding 
af sphagnum er et udmærket alternativ, hvor anvendelsen 
blandt andet vil afhænge af den fremtidige produktionska-
pacitet og mulighederne for afsætning af kompost inden for 
de sphagnumforbrugende erhverv. Her er spørgsmål som ka-
pacitet (hvor meget kan der produceres) og produkt kvalitet 
centrale for afsætningen, og på begge områder er der brug for 
udvikling for at gøre kompost til et godt og realistisk alterna-
tiv i større målestok.
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Indvinding af tørv og sphagnum i perioden 2014-2017 opdelt efter kommuner [x 1.000 m3]. Samlede årlige indvinding er ca. 
0,1 mio. m3.

Indvinding af tørv og sphagnum i Region Nordjylland sammenlignet med indvindingen i hele Danmark 2006-2017  
[1.000 m3].
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Redegørelsen her som indeholder, dels nogle vigtige emner om regionens for-
syningssituation og dels en beskrivelse af den nuværende indvinding og forsyning 
med råstoffer i Region Nordjylland skal i en 8 ugers høring, så råstofindvindere, 
interesseorganisationer, borgere og kommunerne får mulighed for at komme med 
kommentarer og bemærkninger til redegørelsen.

Når høringsperioden er ovre beslutter Regionsrådet, om råstofplanen skal revi-
deres. Beslutter Regionsrådet at revidere råstofplanen skal der indkaldes idéer og 
forslag til en ny råstofplan. Dette gøres i en ny høringsperiode, hvor også – for 
råstofplanen – vigtige emner skal i debat. 

På baggrund af forslag til nye graveområder eller andre idéer udarbejdes et egent-
lig forslag til en revideret råstofplan. Forslaget sendes ligeledes i en høring. 
Efter, at høringsperioden for forslaget er udløbet, kan Regionsrådet vedtage en 
endelig råstofplan for den næste planperiode. 

PLANPROCESSEN 6
0. offentlighedsfase

8 ugers høring

2018 2019 2020

Debatoplæg

1. offentlighedsfase
8 ugers høring

2. offentlighedsfase
8 ugers høring

Vedtagelse af forslag til 
Råstofplan 2020

Indkaldelse af idéer 
og forslag

Afholdelse af borgermøder
Inddragelse af offentligheden 

Præsentation af 
Redegørelsen

Beslutning om revision af 
Råstofplan 2016

Vedtagelse af 
Råstofplan 2020
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Du har mulighed for at komme med dine synspunkter på redegørelsen om  revision 
af Råstofplan 2016, både til den aktuelle forsyningssituation, men også til det 
forventelige råstofbehov i fremtiden og de problemstillinger det rejser. Denne 
 høringsperiode gælder således ikke konkrete forslag til ændring af graveområder. 

Redegørelsen vil blive udsendt til råstofindvindere, interesseorganisationer, 
 kommuner og andre offentlige myndigheder.

Høringsperioden er for redegørelsen på mindst 8 uger og Regionsrådet har beslut-
tet af redegørelsen er i høring i perioden fra den 29. juni til den 14. september 
2018.

Har du bemærkninger til redegørelsen, kan du sende dem via 
www.raastofplan2020.rn.dk 

Eller til:
raastoffer@rn.dk 

Eller med brev til:
Region Nordjylland, 
Regional Udvikling, Råstofgruppen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Har du spørgsmål til redegørelsen, kan de rettes til Niels Peder Mortensen på 
 e-mail: npm@rn.dk eller på tlf. 29415416, eller til Rikke Ellemann-Biltoft på 
 e-mail: rieb@rn.dk eller på tlf. 97648284.

Du kan læse mere om råstofplanlægningen, der har sin egen hjemmeside   
www.raastofplan2020.rn.dk eller klikke ind på www.raastoffer.rn.dk. 

HØRING AF  
REDEGØRELSEN 7
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SAND, GRUS OG STEN 
I RÅSTOFPLANENS 
 GRAVEOMRÅDER

8
Fordelingen af produktgrupperne betonsand, stabilgrus, sten og fyld og bundsikring i råstofplanens graveområder opgjort i 
mio. m3

Brønderslev Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Vrå – – – 0,68 0,68

Hellum – – – 2,41 2,41

Frederikshavn Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Skæve 0,18 – 0,12 5,67 5,96

Lyngså 1,64 0,21 0,10 8,33 10,28

Sæbygård – – – 0,24 0,24

Gærum Syd – – – 0,67 0,67

Hjørring Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Tårs – – – 3,87 3,87

Boller – – – 0,30 0,30

Nr. Harritslev – – – 0,48 0,48

Rolighed – – – 0,99 0,99

Jammerbugt Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Røngaard 0,47 0,07 0,89 1,04 2,48

Nørhalne 0,04 0,04 0,01 0,16 0,26

Kaas 0,32 0,03 – 1,11 1,46

Vust 0,01 0,12 0,01 0,42 0,55

Gøttrup Rimme 0,61 0,20 – 1,38 2,19

Gøttrup – 0,01 0,12 0,13 0,26

Øster Svenstrup – – – 0,27 0,27

Klim – 0,01 – 0,13 0,15

Læsø Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Læsø/Østerby – – – 0,04 0,04
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Mariagerfjord Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Hobro/Tofte 0,24 0,73 – 7,16 8,13

Øster Doense 0,02 0,17 – 1,34 1,52

Døstrup 0,36 0,03 0,04 0,90 1,32

Tisted 1,91 – – 5,72 7,63

Sdr. Onsild 0,30 0,38 – 1,45 2,13

Gunderup 2,84 5,11 0,45 1,66 10,06

Morsø Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Sønder Herreds 

Plantage

0,51 0,08 0,88 6,22 7,69

Rebild Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Nysum/True 0,57 1,04 1,36 2,24 5,22

Aarestrup – – 1,49 1,49 2,98

Bradsted 3,54 4,07 1,06 9,02 17,69

Sørup – – 0,13 1,15 1,28

Estrup Mark – – – 5,01 5,01

Gl. Skørping – – 0,01 0,17 0,18

Siem Skov 0,76 1,74 3,48 4,90 10,88

Korup – 0,01 0,08 0,31 0,39

Øster Hornum 0,35 0,46 0,12 1,39 2,31

Thisted Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Sårup 0,10 0,76 0,40 2,04 3,30

Skovsted 0,01 0,01 0,02 0,64 0,68

Abildhave – – – 7,86 7,86

Ballerum-Søhuse – 0,27 – 3,60 3,87

Nørhå – – 0,04 0,10 0,14

Skjoldborg – – – 0,06 0,06

Næssund 0,34 0,08 – 0,71 1,13

Hjardemål 0,17 0,18 0,15 0,16 0,65

Østerild 0,40 0,51 – 0,30 1,22

Kallerup – – – 0,80 0,80

Villerslev – – – 0,34 0,34

Bedsted – – 0,18 1,21 1,39

Nors – – – 0,18 0,18
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Silstrup – – – 0,01 0,01

Diernæs - Dollerup – – 0,01 0,60 0,61

Sjørring Nord – – 0,06 0,24 0,29

Sindrup – – – 0,61 0,61

Vesthimmerland Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Skatskov – – – 0,15 0,15

Bjørumslet – – – 4,19 4,19

Farsø 1,31 0,31 0,16 1,34 3,11

Blære 2,77 3,32 0,37 2,77 9,23

Bjørnstrup 0,88 0,07 0,23 1,08 2,26

Aalborg Betonsand Sten Stabilgrus Andet I alt

Fjellerad-Flamsted – – 1,44 9,62 11,06

Duedal – – 0,02 0,64 0,66

Lillevorde – – – 0,05 0,05

Ellidshøj – – 0,02 0,32 0,34

I alt 20,66 20,00 13,43 118,04 172,13
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Frederikshavn, den 13. juli 2018

Høringssvar – Redegørelse om revision af Råstofplan 2016, Jnr. 2018-005426

Frederikshavn Vand A/S takker for det fremsendte materiale, og noterer os, at situationen i Gærum / 
Åsted er uændret.

Vi kan se, at der i det fremsendte materiale ikke gives megen plads til forholdet Råstofindvin-
ding i områder med Drikkevandsinteresser, bortset fra ovennævnte. Det er Frederikshavn 
Vands fortsatte ønske, at der ikke sker råstofindvinding i indvindingsområder til vore vand-
værker, og med henvisning til vores redegørelse fra den 6. marts 2017, hvor vi beder om fri-
holdelse for råstofindvinding af større områder, da vi har behov for nye kildepladser til Tolne, 
Åsted, Sæbygård og Ørnedal Vandværker, status er nu, at vi har dialog med Hjørring og Fre-
derikshavn Kommuner om 4 ansøgninger for supplerende vandindvindinger:

 Ørnedal og Åsted vandværker – undersøgelser og ansøgninger for 0,75 – 1,25 
mio. m³/år grundvand, som supplerende indvinding ved Åsted/Stenhøj og Sæby kil-
depladser og nærområder.

 Tolne Vandværk – undersøgelser og ansøgninger for på 1 – 1,5 mio. m³/år grund-
vand, som supplerende indvinding ved Dvergetved kildeplads og Brinkhus Depot Om-
råde.

Frederikshavn Vand gennemfører i øjeblikket en borekampagne for 5 erstatningsboringer ved 
Dvergetved med mulighed for at etabler flere, når en supplerende indvindingstilladelse kan 

mailto:rieb@rn.dk
mailto:sili@frederikshavn.dk
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gives. Endvidere har FV i foråret 2018 udført 4 undersøgelsesboringer på Forsvarets Depot-
område ved Brinkhus, og ønsker at gå videre med at etablere nye indvindingsboringer i om-
rådet i begyndelsen af 2019, når der kan gives tilladelser.
De beskrevne aktiviteter har til formål at afklare Frederikshavn Vands fremtidige vandressour-
cer til at imødekomme de forbrug, som Frederikshavn Kommune forudser i den kommende 
10 årige periode i deres kommende revision Vandforsyningsplanen.

Venlig hilsen

Lars B. Østergaard
Forsyningschef for Frederikshavn Vand A/S

Cc: Hjørring Kommune
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Billede af bygning nr. 3 – gavl set fra øst. Optaget 20. juli 2018.

Ejendom set fra vest - fra Nørgårdsvej. Optaget 20. juli 2018.
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Billede af bygning nr. 3 – gavl set fra vest. Optaget 20. juli 2018.

Billede af bygning nr. 3 – facade set fra syd. Optaget 20. juli 2018.
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(c) Frederikshavn Kommune, GeoDanmark

 3Program
Områdefornyelse i Dybvad

OMRÅDEFORNYELSE
Områdefornyelsen er en 5-årig indsats, der har til formål at igangsætte en 
positiv udvikling i lokalområdet. Områdefornyelsen skal gøre det attraktivt 
at bosætte sig i Dybvad bl.a. gennem en fysisk omdannelse af midtbyen 
og en mental omdannelse af byens image gennem fortællingen om byens 
historiske DNA. Områdefornyelse i Dybvad består af fem indsatsområder, 
som rummer elementer af fysiske tiltag, fx indretning og forbedring af 
torve og pladser, trafikale forbindelser - men også sociale indsatser, der 
understøtter det lokale engagement og medejerskab.

Områdefornyelsen omfatter hele Dybvad by, som vist her på kortet.



4 

INDLEDNING

I efteråret 2016 udarbejdede borgere, foreninger og erhvervsdrivende i 
Dybvad-Hørby-Brønden Landsbyplanen ”Fælles Fodslaw” i samarbej-
de med Frederikshavn Kommune. I den forbindelse blev det klart, at 
Dybvad står over for nogle udfordringer, men at landsbyen også samti-
dig rummer potentiale for bosætning på baggrund af bl.a. beliggenhe-
den, kulturhistorie og det stærke sammenhold og initiativrigdom, som 
byens besidder. Dette potentiale ønskes udfoldet og nyttiggjort med en 
kommende områdefornyelse i Dybvad. 

Befolkningsudviklingen i Dybvad er gennem de sidste år faldet fra 552 
indbyggere i 2012 til 509 i 2016. Der har dog gennem hele perioden 
været tilflyttere til byen både fra egen kommune og ikke mindst fra an-
dre kommuner. Udviklingen det sidste år er vendt, og indbyggertallet 
er således steget i 2017 med 9 personer. Fremgangen ses især hos de 
unge familier med mindre børn. På trods af tidligere generel nedgang i 
indbyggertallet fra 2012-2016 har aldersgruppen på 20-29 årige i gen-
nemsnit været stigende over alle årene. 

Tendenserne med en stigning af unge børnefamilier og tiltrækning af 
tilflyttere fra andre kommuner gør det interessant at støtte op om ud-
viklingen i Dybvad som bosætningssted og opland til Sæby, Frederiks-
havn og ikke mindst Aalborg.

Dybvads eksistens og mange servicefaciliteter, fritidsmuligheder og 
arbejdspladser er endvidere af betydningsfuld karakter i forhold til de 
omkringliggende mindre landsbyer – og der er således behov for, at 
styrke Dybvads fysiske fremtoning og image.

Med udgangspunkt i Landsbyplanen søgte Frederikshavn Kommune 
den 9. januar 2017 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om 
reservation af midler til områdefornyelse i Dybvad. Den 31. marts 2017 
godkendte ministeriet en reservation på 1.100.000 kr. til Landsbyfor-
nyelse i Dybvad. De 1.100.000 kr. fra ministeriet suppleres med en 
egenfinansiering fra Frederikshavn Kommune på 2.200.000 kr. såle-
des områdefornyelsen i Dybvad har et samlet budget på 3.300.000 kr. 

I dette program for områdefornyelsen er der først en beskrivelse af 
Dybvad. Dernæst bliver målsætninger og de fem indsatsområder præ-
senteret og til slut beskrives Dybvad-borgernes store engagement i 
projektet sammen med budget, tidsplan og investeringsredegørelse. 
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Områdefornyelse i Dybvad

FAKTA om Dybvad 

• 518 indbyggere
• Stationsbyen er udpeget som et samlet værdifuldt kulturmiljø
• Dybvad er den landsby i kommunen med flest bevaringsværdige 

bygninger
• En halv times kørsel til Aalborg, Frederikshavn og Hjørring
• Motorvej E45 direkte til international lufthavn i Aalborg
• Skole fra 4-9. klasse samt børnehave og ældrecenter
• Dagli’ Brugs samt servicefaciliteter
• Stort erhvervsområde samt over 40 medlemmer i foreningen:   

”Dybvad Handel & Erhverv”
• Talrigt foreningsliv, her i blandt en nyoprettet Byfond til opkøb og 

nedrivning af faldefærdige huse
• Stort udbud af foreningsaktiviteter og traditionsrige arrangementer
• Søpark og stier langs bækken til rekreative aktiviteter



SKAGEN

FREDERIKSHAVN

SÆBY

AALBORG

E45

DYBVAD

HJØRRING

HIRTSHALS

BRØNDERSLEV
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GEOGRAFI

BELIGGENHED
Frederikshavn Kommune er den nordligste kommune i Danmark, med 
gode færgeforbindelser til både Norge og Sverige. Fra Frederikshavn 
er der 50 min. bilkørsel til den regionale hovedstad, Aalborg, hvor der 
også er international lufthavn, der på mange måder knytter kommunen 
op på resten af verden. Frederikshavn Kommune er koblet op på det 
nationale motervejsnet via E45 samt på tognettet med Intercitytog mv. 
og er derfor også relativt nemt tilgængelig. Men i en dansk optik ligger 
kommunen stadig langt væk, og er udfordret af lange afstande.

Dybvad er beliggende i den sydlige del af kommunen tæt ved motorve-
jen. Fra Dybvad er der omkring en halv time til hver af de større byer: 
Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. Dette giver et øget potentiale for 
mulig tilflytning af borgere, der pendler til arbejdspladserne i fx Aalborg 
eller sikrer kvalificeret arbejdskraft til kommunens større byer, hvor 
særligt de maritime arbejdspladser er i en positiv udvikling og dermed 
har et øget behov for kvalificeret arbejdskraft.

I Dybvad er der desuden et stort antal lokale arbejdspladser set i for-
hold til byens størrelse - hvilket giver mulighed for, at fx den ene foræl-
dre i familien kan finde et lokalt job i Dybvad.

TRAFIKALE FORHOLD
En del veje i Dybvad, særligt til og fra industri-/erhvervsområdet, er 
belastet med tung trafik fra landbrugs- og industrierhverv. Hovedgaden 
gennemskærer byen på tværs, men det meste af den generelle trafik 
sker via omfartsvejen, der løber nordvest om byen. Dvs. at antallet af 
biler i bymidten er acceptabelt, men det betyder samtidig, at detailbu-
tikkerne ikke får den ekstra omsætning, der typisk generes ved at man-
ge kommer forbi. Der er mulighed for at benytte bus, som alternativ til 
egen bil.
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Dybvad SkoleBoldbaner
Altetikstadion
Multibane
Tennisbaner

Dagli’Brugsen

Tandlæge/læge

Børnehave
Genbrugsbutik

Dybvadhallen

OK-Tankstation

Planteskole

Varmeværk

Skolestien

Motorcykelklub

Privat dagpleje

Smedie/VVS
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Handel & mad/restaurant

Servicefaciliteter, Foreningsliv

Erhverv

Bygninger med høj bevaringsværdi

Bygninger med middel bevaringsværdi

KORT OVER DYBVAD
SKÆ

VEVEJ

ÅLBORGVEJ
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Dybvad Kro

Genbrugsbutik

Ældrecenter

Tøjbutik

Antikvitets forening

Frisør

Brudekjoler

Varmeværk

Søparken Søparkhuset

Forsamlingshus 

Pizzaria

Vandtårn

Dybvad Stålindustri A/S

Nilles Rejser A/S

DLG Butik

Gl. Realskole

Siverslet Bæk

Dybvad Sø

Privat dagpleje

KM Fisk

Evald Poulsen 
Vognmand

Neptun
Vaskeri

Nilles Busser A/S

Translyft

Dybvad Køkkener

Henrik Poulsen
Vognmand

Shelterplads

Legeplads
”Krukken”

Smedie/VVS

Varmeværk

Neptun
Udvider

ÅLB
ORGVEJ

SKÆ
VEVEJ

ID
SK

O
VV

EJ

ANLÆGSVEJ

BADSKÆRVEJ

AN
LÆ

G
SV

EJ

KÆRSANGERVEJ
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BYENS DNA
Dybvad er en gammel stationsby, som opstod omkring år 1900 og 
umiddelbart inden da blev byens eget teglværk opført. Teglværket fik 
stor betydning for byens fysiske og økonomiske udvikling. 
Teglværket forsynede - sammen med lokale håndværkere og anden 
industri - den hurtigt voksende by med bygninger i Bedre Byggeskik i 
perioden 1900-1930. Det er denne periodes bygninger, der stadig præ-
ger store dele af byen. Mange af husene er karakteristiske for deres 
arkitektur, og har en høj bevaringsværdi. Mange af de gamle bygninger 
i Jernbanegade, Winkelsgade og på Aalborgvej er dog i dårlig stand, 
og de skæmmer det førstehåndsindtryk man får, når man kører gen-
nem byen.

Dog fortæller Dybvad eksemplarisk historien om industrialiseringen af 
Nordjylland og de fremskridt, som jernbanen bragte med sig. Byens 
udvikling til industri- og produktionsby med ovenstående karakteristika 
er tydeligt aflæselige over alt i byen. Byens eget teglværk har gjort, 
at stationsbyen har et udsædvanligt købstadspræg og størstedelen af 
Dybvad er således udpeget som et samlet værdifuldt kulturmiljø. 

Med jernbanens og teglværkets indtog kom også kartoffelmelsfabrik-
ken, der var ”hvidt guld” for egnens trængte landmænd, samt meje-
ri, baptiskkirke, missionshus, brugsforening, kommuneskole, elværk, 
vandtårn, lægehus, bank, forretninger og mange håndværksvirksom-
heder. Mange af bygningerne er stadig at se i bybilledet - men funktio-
nerne svinder langsom ind. 

BORGERNES DNA
Et aktivt foreningsliv, en fremsynet borgerforening og en driftig er-
hvervs- og handelstandsforening vidner om mange private initiativrige 
aktører i byen. I Dybvad er man vant til selv at trække i arbejdstøjet, når 
der skal skabes en attraktiv landsby.
Borgerne er godt organiseret og det er ikke unaturligt for dem at vare-
tage en evt. efterfølgende drift. Borgerne ser det kun som rimeligt, at 
hvis man får noget, så bidrager man ligeledes med noget.
Senest har borgerne taget initiativ til oprettelse af en Byfond. 

Selvom foreningslivet kan være presset i denne individualiserede tids-
alder, så er udbuddet af foreningsaktiviteter stort i Dybvad. Her står 
byens boldklub, idrætsklub, spejdere, borgerforening og handelstands-
forening for et varieret udbud af aktiviteter - både årlige tilbagevenden-
de events og ugentlige fritidsaktiviteter for folk i alle aldre.
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Den gamle realskole

Vandtårnet set fra Ålborgvej

Høj bevaringsværdi - Anlægsvej

Kig fra JernbanegadeHøj bevaringsværdi - Winkelsgade
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POTENTIALER OG UDFORDRINGER

Dybvad er bygget op omkring hovedgaden, Ålborgvej og den nu ned-
lagte jernbane. Sammen med bæk, sø og lavtliggende områder har det 
skabt en på mange måder opdelt by. 

Byens funktioner kan således deles op i fire områder, som hver især 
rummer både potentialer og udfordringer. Byen har desuden tre bolig-
områder med parcelhuse og villaveje. De fire områder af byen er hver 
især beskrevet på de næste par opslag.

Med den stærke opdeling er sammenhængene mellem byens forskel-
lige funktioner derfor udfordret. Med en større sammenhængskraft i 
byens fysiske planlægning vil byens potentielle kvaliteter i de enkelte 
områder kunne løftes.



 13Program
Områdefornyelse i Dybvad

UDFORDRINGER

• Nedslidte og faldefærdige huse - særligt i bymidten og langs Ålborgvej
• Billige boliger i bymidten er attraktive for spekulativ udlejning 
• Funktionstømning - særligt i midtbyen
• Den gamle realskole troner tom og faldefærdig i byens sydlige boligkvarter
• En opdelt by - både funktionelt og i bygningsmassens strukturer

• Manglende byrum og uformelle mødesteder i midtby og v/ Brugsen
• P-pladsen ved Brugsen virker vindblæst og åben 
• Vandtanken ved byens indfaldsvej bryder skalaen ift. farve, form og materiale.

• Manglende forbindelser for bløde trafikanter på tværs af byen.
• Tung trafik gennem midtbyen

• Byens image er en anelse blakket

POTENTIALER

• Det historiske kulturmiljø med den røde tegl som signatur
• Bevaringsværdige huse og Bedre Byggeskik huse
• Ikoniske teglstensbygninger inkl. vandtårn, elværk m.v. 

• Bækken og Søparkens rekreative funktion og bynære placering
• Søen er udpeget af SVANA til mulig oprensning
• Bækkens rekreative forløb strækker sig helt ind til midtbyen
• Nyskabt visuel kontakt mellem midtby og det rekreative

• En fremsynet borgerforening og en driftig handelstandsforening samt mange        
andre foreninger til glæde og gavn for byens udvikling

• Et aktivt foreningsliv med engagerede borgere og et godt sammenhold
• Nyoprettet Byfond og Støtteforening for Skolen

• Motorvej E45 skaber gode pendlerafstande til Aalborg og Frederikshavn m.v. 
• Relativt stort industri- og erhvervsområde set ift byens størrelse
• Stadig fastholdelse af skole og institutioner
• Stadig fastholdelse af væsentlige servicefunktioner samt indkøbsmuligheder
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MIDTBY

Midtbyen er den del af byen, som opstod 
omkring 1900 i spændet mellem jernbane-
stationen og hovedgaden. I dag er der tale 
om Jernbanegade, som er byens sivegade 
stadig med lidt detailhandel; Ålborgvej, som 
var hovedgade før omfartsvejen blev anlagt, 
samt Winkelsgade der er en parallelgade til 
Jernbanegade. Winkelsgade er smal, men 
vejen fortsætter ud af byen mod motorvejen 
og der er derfor en del tung trafik til og fra 
byens erhvervsområde.

Midtbyen er udfordret af funktionstømning. 
Nogle lokaler står tomme og andre steder, er 
de store vinduespartier rullet for, for at huse 
lejeboliger. Lejeboligerne er utidssvarende af 
størrelse og stand - og er derfor billige i hus-
leje. Husene forfalder over tid og skæmmer 
byens førstehåndsindtryk og ikke mindst bor-
gernes egen lyst til at opholde sig i bymidten. 

Der er en del nødvendige parkeringsbåse 
på Ålborgvej og i Jernbanegade, så særligt 
Jernbanegade kommer hurtigt til at ligne en 
parkeringsplads mere end et sted for byens 
bløde trafikanter og besøgende til butikker-
ne. Der er således behov for nyindretning og 
forskønnelse af midtbyens centrale gader og 
etablering af egentlige byrum med mulighed 
for mødesteder og ophold. 

I løbet af 2018 vil den gamle og meget fal-
defærdige stationsbygning samt naboejen-
dommen blive revet ned - begge beliggende 
i midtbyens sydlige ende på hjørnet af Jern-
banegade og Winkelsgade. Det skaber en 
direkte åbning og et kig til naturen og bæk-
ken. Det er en stor styrke, at der nu er skabt 
et potentiale for at binde midtbyen direkte 
sammen med byens rekreative arealer og 
Søparken. 

ERHVERV

I den nord-østlige del strækker industri- og 
erhvervsområdet sig i en lang tange ind til 
midtbyen. De største private virksomheder i 
byen er Dybvad Stålindustri A/S (over 50 an-
satte), Vaskeriet Neptun som er igang med 
at udvidde (pt. ca. 40 ansatte) og Nilles Rej-
ser (ca. 20 ansatte) herudover rummer byen 
en række mindre erhverv, bl.a. et gartneri 
og offentlige arbejdspladser på bl.a. skole 
og plejehjem. Omkring Dybvad er der også 
landbrugsdrift. 
Dybvad skiller sig således ud i forhold til 
andre landsbyer i Frederikshavn Kommune 
med et relativt stort erhvervsområde. Er-
hvervsområdet og landbruget omkring Dyb-
vad betyder dog også trafikale udfordringer 
med tunge køretøjer i midtbyen. 

Byens detailhandel er samlet i Jernbanega-
de i midtbyen. Gaden rummer i dag Brunø 
tøjforretning, brudebutik, genbrugsbutik, fri-
sør, pizzaria, Dybvad Kro/Hotel, samt tidlige-
re butikslokaler, som nu oftest huser billige 
lejeboliger.

”Dybvad Handel og Erhverv” er en aktiv han-
delstandsforening med over 40 medlemmer, 
hvis mål er at bidrage til, at Dybvad er en 
aktiv og levende by. Foreningen afholder 
derfor flere arrangementer årligt bl.a. Open 
By Night, Open By Christmas, deltager i for-
skellige partnerskaber sammen med Borger-
foreningen og andre aktører i byen og står 
også for byens juleudsmykning.  
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Erhvervsområde

Banner på byens byport

Kontrasterne på Winkelsgade

Tung trafik på Anlægsvej

Bænke ved bækkens skæring med Ålborgvej

Fra butik til bolig i Jernbanegade

Jernbanegade Kig ned af Jernbanegade - set fra Ålborgvej Jernbanegade set fra syd

Butik i Jernbanegade

Forsamlingshus, Ålborgvej

Nedrivningsmodent
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SKOLE - HAL - BRUGS - SERVICE

I dette område af byen færdes langt de fleste 
borgere dagligt eller på ugebasis. Her findes 
læge/tandlæge, kommunal børnehave med 
ca. 40 børn, skole (mellem- og udskoling), 
SFO, idrætshal, atletikstadion, multibane og 
byens dagligvarebutik; Dagli’ Brugsen samt 
tankstation. Byen rummer desuden et ældre-
center, dagpleje og frisør. 

Byens borgere arbejder løbende på at fast-
holde serviceniveauet i byen - bl.a. gennem 
en støtteforening til skolen og drøftelser ift. 
fastholdelse af byens læge.

Som andre landsbyskoler har Dybvad Skole 
også været under hårdt pres de seneste år. 
Dybvad og nabobyen, Hørby er derfor gået 
sammen for at bevare deres skoler. Det har 
resulteret i en deling, hvor de mindste skole-
børn går på Hørby Skole og elever i mellem- 
og udskolingen går på Dybvad Skole. 

Skole og Hal er placeret ved siden af hin-
anden, men har ikke til fulde udnyttet dette. 
Nu er der dog planer om, at nedbryde det fy-
siske niveauforskel og dertilhørende beton-
mur der er mellem bygningerne, for at ska-
be plads til et nyt udendørs aktivitetsareal til 
gavn for både hal og skole. Idrætshallens 
bestyrelse drøfter ligeledes, hvordan Hallen 
kan ombygges og renoveres, så den i højere 
grad kan være attraktiv for nutidens måde at 
dyrke idræt på og som et af byens centrale 
mødesteder. 

Der er behov for at retænke området om-
kring Brugsens p-plads og vandtanken, som 
byens sydlige velkomst. I dag fremstår om-
rådet vindblæst og åbent uden nogen hen-
synstagen til den menneskelige skala. Der 
mangler mulighed for at stoppe op og tage 
en snak, dér hvor man i forvejen mødes. 

NATUR - VAND - REKREATIVT

Søparken er byens grønne åndehul, som 
bliver brugt til mange rekreative aktiviteter 
og events. Søen ligger i skønne grønne 
omgivelser, og samtidig er den en del af 
byens historie - et gammelt produktions-
område, der har fået en ny reakreativ rolle 
til glæde for byens borgere. 

Dybvad Sø er i 2016 udpeget af Styrelsen 
for Vand- og Naturforvaltning  (SVANA) 
til ”...søer med potentiale for restaurering 
med henblik på etablering af rekreative 
badesøer”. En så bynær naturperle er et 
stort potentiale for byens fremtidige udvik-
ling - også ift. attraktiv bosætning. 

Rundt om søen er der bænke, hvor man 
kan nyde udsigten og i løbet af 2018 er 
der anlagt en shelterplads og legeplads. 
Søparken bliver blandt andet benyttet til 
aktiviteter såsom GoRun, hvor der løbes/
gås rundt om søen om søndagen og til det 
årlige Skt. Hans, hvor der tændes bål ude 
på søen. I Søparken ligger også byens 
foreningshus, som benyttes den aktive 
borgerforening og andre af byens mange 
foreninger, til fx borgermøder, ugentlige 
aktiviteter m.v.

I forbindelse med Søparken findes et eng- 
areal med græssende kvæg og et stiforløb 
med forbindelse til byens sydlige bolig-
kvaterer. Det grønne område og bækkens 
slynger sig hele vejen ind til Ålborgvej og 
der er således mulighed for at skabe stifor-
bindelser langs bækken ind til midtbyen.
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Dagli´Brugsen, p-plads og tankstation

Søparken og foreningshuset

Hal / Skole

Dybvad sø

Dybvad logo på flag

Hallen

Siverslet bækken

Dybvad Ældrecenter

Legeplads ved søparken Aktivitet ved søparken

Ålborgvej krydser bækken Siverslet bækken - kig ind mod Jernbanegade
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ATTRAKTIV BOSÆTNINGSBY

Det overordnede mål for områdefornyelsen er, at styrke Dybvad som 
bosætningsby. Byen skal gennemgå en fysisk omdannelse, men i lige 
så høj grad en mental omdannelse. Målet er at områdefornyelsen skal 
understøtte byens potentialer og opbygge en ny stærk identitet. Den 
mentale og den fysiske omdannelse skal forstærke hinanden og give 
Dybvad et samlet løft.

FYSISK OMDANNELSE
Der skal skabes stærke fysiske rammer i Dybvad – rammer der via 
begrønning, belægning og byinventar skaber sammenhænge, tydelige 
forbindelser og attraktive byrum. Den vigtigste omdannelse skal ske 
i forskønnelsen af midtbyen. Midtbyen er byens ansigt udadtil, og en 
omdannelse af hovedgaden er et synligt bevis på, at byen er i positiv 
udvikling. Der skal skabes en midtby med liv, gode byrum og gode 
rammer for at mødes og samle byens borgere. En styrkelse af midtby-
en er ligeledes en styrkelse af byens industri- og erhvervsområde, så 
arbejdspladserne i byen sikres på længere sigt.

Endvidere skal byens fritidsliv styrkes. Det skal være lettere at finde 
adgang til natur, frisk luft og græs imellem tæerne. Med få greb kan 
man understøtte de stedsbundne potentialer, da Dybvad er en by med 
sø, å og engområder som nærmeste nabo. Byens smukke placering i 
naturen skal synliggøres, og være med til at skabe værdiforøgelse for 
byen. Det skal være attraktivt at være barn i Dybvad. Der skal være 
mulighed for leg, aktivitet og fri adgang til naturen. Der skal skabes 
stier, forbindelser og broer, der i højere grad gør det let at leve et aktivt 
og sundt liv i Dybvad.
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MENTAL OMDANNELSE
Områdefornyelsen har til formål - over tid - at skabe et bedre image for 
Dybvad, og vende den negative udvikling i midtbyen. Dybvads bymidte 
skal, fra at være præget af faldefærdige bygninger med boligsociale 
problemer, omstilles til at opfylde nutidige landsbyboers drøm om det 
gode familieliv i et trygt nærmiljø. Borgerne i Dybvad skal have en by, 
de kan være stolte af, så de som ambassadører for byen kan skabe 
den positive omtale, der får andre til at flytte til byen.

Hvis man vil sikre en succesfuld omdannelse at Dybvad, er det ikke 
nok at ændre de fysiske rammer i byen. Den gode historie om Dybvad 
skal fortælles, og en stærk identitet skal skabes. Identiteten bygger 
på byens historiske DNA, som en driftig baneby/stationsby med eget 
teglværk og mergelgrav. Byen bærer præg af sin historie, med mange 
smukke bevaringsværdige teglstensbygninger, og den tidligere mer-
gelgrav er i dag centrum for byens naturattraktion; søparken. Område-
fornyelsen skal endvidere igangsætte nye anvendelser af midtbyen og 
naturen omkring den.  Alle indsatsområder skal skabe værdiforøgelse 
for byen med øje for at styrke byens identitet.

HISTORIE
FYSIK

ANVENDELSE

STED

En mental omdannelse af Dybvad bygger på steds- 
konstruktionens 3 parametre: Historie, Fysik og Anvendelse.
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DEN SAMLEDE INDSATS

Ambitionen for områdefornyelsen i Dybvad er: 
• at styrke Dybvad som en attraktiv bosætningsby.
• at alle indsatser og projekter i byen understøtter fortællingen om 

byens DNA og identitet.
• at understøtte det lokale engagement og medejerskab i byens 

positive udvikling. 

For at realiser dette, arbejder områdefornyelsen med 5 overordnede 
indsatser, som bliver præsenteret på de efterfølgende sider.

Alle områdefornyelsens 5 indsatser skal realiseres med øje for at styr-
ke byens identitet. Identiteten bygger på byens historiske DNA, som en 
driftig stationsby med eget teglværk og der til hørende bevaringsværdi-
ge teglstensbygninger. De røde teglsten er derfor fokus for historiefor-
tællingen og identiteten for Dybvad på tværs af alle 5 indsatser.

IN
D

SATSO
M

R
Å

D
ER

Forskønnelse af MIDTBYEN

Det lokale FRITIDSLIV

Stærke FORBINDELSER

HistorieFORTÆLLING

Lokalt SAMARBEJDE

1
2
3
4

5
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1 Forskønnelse 
af MIDTBYEN

5 Lokalt
SAMARBEJDE

3 Stærke
FORBINDELSER

2 Det lokale 
FRITIDSLIV

4 Historie-
FORTÆLLING
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FORSKØNNELSE AF MIDTBYEN
- med et historisk DNA

Forskønnelsen af midtbyen tager udspring i byens historie som en tid-
ligere teglværksby. Med den røde teglsten som designelement, skal 
byens historie iscenesættes. På den måde bidrager byens fysiske for-
andring også til byens identitet og historiefortælling. Byens hovedgade, 
Ålborgvej samt handelsgaden, Jernbanegade ønskes forskønnet med 
ny belægning, beplantning og gode samlingssteder, som byens borge-
re kan benytte i dagligdagen. De nye byrum skaber også nye rammer 
for foreningernes aktiviteter i midtbyen. 
Med teglsten i belægningen i de eksisterende parkeringslommer, vil 
kørerbanen synes mindre, og det bliver muligt at gentænke hovedga-
den samt handelsgaden som en grønnere og mere imødekommende 
gadestrækning. Teglbelægningen leder hen til byens 3 nye byrum: By-
torvet, Leg-på-Tværs, og Oasen. De 3 byrum er på forskellig vis med 
til at skabe gode opholds- og mødesteder i midtbyen.

BYTORVET
Brugsen er et naturligt byrum i Dybvad. Her finder du også tankstation 
og byens lægehus. Der skal etableres en torveplads, som skaber bed-
re forbindelse mellem gadeniveau og indgangen til Brugsen. Der kan 
med fordel etableres et torv, der kan danne ramme om byens liv, arran-
gementer, torvedage og open-by-night. Torvet kan belægges med tegl, 
og være en urban plads i byen.

LEG-PÅ-TVÆRS
Ved bækkens skæring af Ålborgvej ligger byens plejehjem. På mod-
satte side er der et uudnyttet areal, som ønskes aktiveret. Tanken er at 
skabe et byrum, hvor byens borgere kan mødes på tværs af alder. Et 
byrum som opfordrer til leg og aktivitet, med adgang og ophold ved åen.

OASEN
Flere faldefærdige huse er nedrevet i mødet mellem Winkelsgade og 
Anlægsvej, hvilket har skabt et hul i husrækken. Hullet giver mulighed 
for at skabe forbindelse mellem midtby og bækken. Det ønskes at ska-
be en stærk formidling af overgangen mellem by og natur, og skabe et 
nyt byrum. Området kan eventuelt iscenesættes som en oase, som gri-
ber fat i Jernbanegade på tværs af vejen. Oasen kan have referencer 
til byens rødtjørn, kirsebærtræer samt andre røde græsser og stauder.
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FØR

EFTER
JERNBANEGADE

Jernbanegade er byens handels-
gade. Den fremstår trist uden be-
plantning og liv. Gaden kan med 
fordel begrønnes. Den røde tegl-
sten i belægningen kan skabe 
opholdlommer, som gør det mere 
indbydende at færdes og ophol-
de sig i gaden.
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ÅLBORGVEJ

Ålborgvej er byens hovedgade. Gadeprofi-
let er bredt, da vejen tidligere var hovedvej 
mellem Frederikshavn og Aalborg. Efter om-
fartsvejen blev etableret i 1987 blev vejen 
forsøgt indsnævret med p-lommer igennem 
midtbyen. Dette felt kan med fordel få ny be-
lægning, der skaber en stærk identitet i byen.
De røde felter på Ålborgvej skaber også en 
fin sammenhæng med byens eksisterende 
byporte af teglsten.

FØR

EFTER

SKABE SAMMENHÆNGE

Den røde tegl skal skabe sammen-
hænge i byen. Den skal synliggø-
re, at du bevæger dig i midtbyen, 
og lede dig rundt til byens sam-
lingssteder.
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DET LOKALE FRITIDSLIV
- natur, leg og motion

SØPARKEN
Byens største attraktion er Søparken. Det er borgernes stolthed og 
naturlige samlingspunkt. Med områdefornyelsen ønskes det at styrke 
byens naturlige centrum for rekreativ leg og oplevelser. Ønsket er der-
for at skabe rammer for gode naturoplevelser ved søen fx med øget 
adgang og udnyttelse af vandet, klatrebane i trætoppene eller et fug-
letårn med udsigt.

HUNDESKOV
Der efterspørges en hundeskov i byen - særligt efter den nye hundelov 
er trådt i kraft, hvor det ikke længere er lovligt at lade sin hund gå un-
den snor. En hundeskov kan være et samlingspunkt for byens hunde 
og hundeejere, hvor man for få penge kan skabe stor værdi.

UDEAREAL VED SKOLE / HAL
Dybvad Hallens bestyrelse samt skolens støtteforening arbejder på 
at etablere et nyt udeareal i forbindelse med renoveringen af Dybvad 
Hallen. Gennem områdefornyelsen vil der blive bakket op om dette 
projekt, så der skabes et aktivitetsområde mellem skole og hal, der 
primært henvender sig til børn og unge - herunder også de, som ikke 
i forvejen er medlemmer af foreninger i byen. Området skal indrettes 
med en skater-zone henvendt til løbehjul, rulleskøjter, skateboards og 
cykler. Det skal indrettes til ophold og leg, og fungere som indbydende 
indgangsparti til både hal og skole, og underbygge integrationen mel-
lem de to institutioner i byen.
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STÆRKE FORBINDELSER
- stier, veje og trafik

STIER
Borgerne i Dybvad har allerede gjort et stort arbejde for byen; eksem-
pelvis anlæggelse af rekreative stier omkring søen. Med områdeforny-
elsen ønskes der etableret et gennemgående stinet, der favner hele 
byen og skaber stærke forbindelser mellem skole, midtby og søpark. 
Det skal være nemt og trygt at færdes i byen for de bløde trafikanter, og 
dette gøres med god belysning, god belægning og skiltning. 

Byens eksisterende stier forbindes på tværs med nye stiforbindelser. 
En ny forbindelse fra Søparken langs bækken til midtbyen, skaber po-
tentiale for et nye flow gennem midtbyen, som er med til at forstærke 
borgernes mentale omdannelse af midtbyen og opfordre dem til i høje-
re grad at færdes her.

En ny forbindelse bag om den nedslidte tidligere realskole vil  tillægge 
dette område af byen en ny værdi og skabe potentiale for en positiv 
omdannelse af området til fx udstykning af nye parcelhusgrunde. 

TRAFIKPLAN
Der er trafikfarlige situationer for skolebørn på vej til Dybvad skole, 
hvilket har resulteret i flere opmærksomhedspunkter i den kommunale 
skolevejsanalyse. Derfor skal der udarbejdes en trafikplan, og skabes 
sikre overgange og skoleveje for børnene. Ligeledes kan en trafikplan 
og drøftelser med byens virksomheder også være med til at finde nye 
løsninger for den tunge trafik i midtbyen. En trafikplan kan gerne tæn-
kes sammen med en udstykningsplan for byen, der kortlægger byens 
fremtidige potentialer.
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BEVÆGELSE OG LEG
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STÆRKE FORBINDELSER
- broer langs bækken

BROER
Dybvad er gennemskåret af Siverslet Bæk. Men byen vender ryggen til 
bækken, og det er nemt at overse bækkens snoede forløb. Med områ-
defornyelsen ønskes der en iscenesættelse af bækken, med tydelige 
broer, der gør opmærksom på bækkens eksistens. Der ønskes endvi-
dere at skabe bedre mulighed for at se og opholde sig langs bækken, 
og dermed synliggøre byens natur-kvaliteter.

INSPIRATION - ADGANG TIL VAND

I Blokhus har man skabt et rektrativt forløb langs Blokhus Bæk

Ved Odder Å har man markeret å-forløbet med gentagende broer 
og opholdsmuligheder i vandkanten

30 
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KRYDSET VED ÅLBORGVEJ

Det skal synliggøres fra Ålborgvej at bæk-
ken løber under vejen. Eventuelt med et 
gelænder på begge sider af vejen, og mere 
synlighed til bækken. Vandspejlet er i dag 
skjult fra vejen, da bækken løber i et niveau 
dybere end vejen. Det giver mulighed for at 
arbejde med trappesering og andre former 
for niveau-bearbejdning af bækkens bred.

AKTIVITET OG LEG 
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HISTORIEFORTÆLLING
og tiltrækning af nye tilflyttere

HISTORIEFORTÆLLING
Som nævnt er Dybvad udpeget som et samlet værdifuldt kulturmiljø 
grundet de karakteristiske teglstensbygninger. Fortællingen om dette 
og iscenesættelsen af de smukke teglstensbygninger kan være med til 
at skabe en positiv branding af byen. Dette kunne gøres med belysning 
på særligt smukke bygningsdetaljer. Skiltning eller særlig ”tegl-kunst” 
i midtbyen kan fortælle byens historie suppleret med fx en historisk 
formidlende rute ”Tegl-walk”. 

BRANDING
Dybvad har udfordringer med et dårligt image, der kan afskrække folk 
fra til bosætte sig i byen. Der ønskes en indsats for at skabe et bedre 
image. Eksempelvis ved at fortælle om byens mange succeser, na-
turherligheder og et stærkt lokalsamfund. Som et led i en branding 
for byen kan man eventuelt udarbejde en dronefilm, der viser byens 
mange kvaliteter. Byen ønsker et logo og/eller et slogan, der kan bru-
ges som et positivt omtale af Dybvad. Dette kan benyttes i forbindelse 
med branding af byen - både på digitale platforme og på mere fysiske 
måder som skilte, klistermærker, balloner og lignende.

ATTRAKTIV BOSÆTNING
Der ønskes udarbejdet en helhedsplan over byen, der kortlægger by-
ens muligheder og potentialer ifht. attraktiv bosætning, byggegrunde 
m.v. Eksempelvis en udstykningsplan, der skaber synlighed for poten-
tielle tilflyttere, og viser dem hvilke muligheder der er for bosætning 
i Dybvad. Udstykningsplanen kan med fordel indgå i brandingen af 
byen, som en by med muligheder for børnefamilier der eksempelvis 
arbejder i Aalborg. ”Åben Hus” arrangementer, hvor potentielle tilflytte-
re bliver inviteret til Dybvad. Her kan de frit besøge byens byggegrunde 
og huse til salg, og opleve byens natur.
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LOKALT SAMARBEJDE
og samskabelse

Dybvad er en by med mange ildsjæle. Byens borgere tager initivativ til 
mange store og små indsatser, og områdefornyelsen skal være med til 
at samle og støtte op om de gode initiativer.

DET GRØNNE HOLD
En gruppe af borgere har påtaget sig opgaven med at holde byens 
gader, pladser og grønne åndehuller pæne og vedligeholdte. Dette er 
en kæmpe ressource for byen, og et initiativ der med fordel kan støttes 
op om. Helt konkret kunne det være en økonomisk håndsrækning, når 
der skal indkøbes ny plæneklipper eller lignende. Samtidig skal der 
ved realisering af områdefornyelsens indsatser være en god og tidlig 
dialog mellem kommune og ”det grønne hold” om driften af disse nye 
områder. 

BYFOND: DYBVAD BYUDVIKLING
Med inspiration fra andre byer har byens borgere besluttet at etable-
re en lokal byfond, der har mulighed for bl.a. at opkøbe faldefærdige 
huse, der sættes på tvangsaktion. Dermed har borgerne mulighed for 
at sætte sit præg på byens udvikling, og sikre byens overlevelse. Det 
er tanken at der afsættes midler til at understøtte byfondens initiativer. 
Eksempelvis ved at genetablere en tom grund, med særlig markant 
beliggenhed, hvor byfonden har fået et faldefærdig hus opkøbt og ned-
revet.

SKOLE / ERHVERV SAMARBEJDE
For at styrke borgernes ejerskab og stolthed over byen, kan byens 
børnehave eller skoleelever være med til at udsmykke deres egen by. 
Dette kan eventuelt gøres i samarbejde med byens erhverv. Eksem-
pelvis kan man igangsætte et skoleforløb for 9. klasse, som ligger op 
til et samarbejde mellem de unge og en virksomhed i byen. Målet med 
forløbet er, at man i samarbejde konstruerer et udsmykkende produkt, 
som kan være med til at forskønne byen. Der kan skabes gode syner-
gier med områdefornyelsens andre indsatser vedr. fx forskønnelse i 
midtbyen.
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Tegl

I Nykøbing Falster har man udsmykket midtbyen med små mosaikker i fortovet. Disse gør en gåtur i midtbyen lidt sjovere for de 
mindste. Særligt hvis børnene selv har været med til at lave udsmykningen.

I Lejre Kommune har man i 2015 lavet en gavludsmykning på Hvalsø bibliotek. De lokale børn har, i forbindelse med en workshop, 
malet 60 genbrugsfuglehuse, som efterfølgende er sat op på et ”træ” som er bygget af affaldstræ. 
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BYENS ENGAGEMENT OG SKABERKRAFT 
SOM GRUNDLAG FOR ORGANISERINGEN

De fem indsatser skal realiseres gennem byens borgere, institutioner 
og de erhvervsdrivenes store engagement i Dybvads udvikling. Det be-
tyder, at organiseringen af områdefornyelsen i Dybvad tager udgangs-
punkt i en flad struktur med samskabelsen som omdrejningspunkt. Ko-
deordene for områdefornyelsens organisering og proces er åbenhed, 
engagement og skaberkraft.  

Organisationens kerne er borgergruppen, som består af lokale front-
løbere, som er dem i byen, der kan få tingene til at ske. Det er folk med 
et stort hjerte og engagement i byen, de er nogle knoklere og resten af 
byen sætter stor pris på deres arbejde. De er i forvejen alle engageret 
i byens foreninger, erhvervsliv eller anden udvikling af byen og har 
et stort kendskab til byen, dens historik, aktiviteterne og ikke mindst 
resten af byens folk. Borgergruppen er de kommunale projektkoordina-
tores daglige kontaktflade til Dybvad. Borgergruppen danner sammen 
med projektkoordinatorerne rammen for den løbende gennemførelse 
og koordinering af områdefornyelsen.

Den kommunale projektkoordinator-rolle er et stærkt samarbejde 
mellem Center for Teknik & Miljø samt Center for Park & Vej. Hvil-
ket sikre fokus på både proces, design og drift. Der er desuden bred 
faglighed at trække på ved kommunens andre Centre, som inddrages 
løbende, hvor det er relevant. De kommunale koordinatorer varetager 
desuden løbende den politiske proces og kontakten samt afrapporte-
ringen til Ministeriet.  

Udgangspunktet for realiseringen af områdefornyelsens 5 indsatser er 
byens skaberkraft, hvor lokale borgere, erhverv og foreninger samles 
om fælles interesser og projekter i åbne involverende arbejdsgrup-
per. Arbejdsgrupperne arbejder tæt sammen med byens eksisterende 
foreninger og andre initiativer, der ligger uden for områdefornyelsen.

Det er håbet, at der kan skabes et områdefornyelses-værksted i 
Dybvad Midtby. Værkstedet skal være områdefornyelses samlingssted 
- både formelt og uformelt. Her kan man stoppe op på turen med hun-
den og få de seneste informationer om projektet. Men det er også her 
arbejdsgrupperne kan møde og udvikle deres fælles idéer; og hvor de 
kommunale projektkoordinatorer kan have deres base og kontakt til 
borgerne. 
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BORGERINVOLVERING

’FÆLLES FODSLAW’ BLEV STARTSKUDDET
I efteråret 2016 arbejdede Dybvad sammen med nabolandsbyerne om 
udarbejdelsen af en strategisk plan for udviklingen af deres landsbyer 
og fællesskabet her imellem under titlen ”Fælles Fodslaw”. Det blev 
startskuddet til visionerne for en områdefornyelse i Dybvad, da man 
med områdefornyelsen ville få mulighed for at realisere nogle af visio-
nerne - primært med fokus på forskønnelse af bymidten. 

BORGERGRUPPEN
En lokal gruppe af borgere arbejdede sammen med kommunens land-
distriktskoordinator videre med idéen og fik i første halvår af 2017 re-
serveret midler af Ministeriet til områdefornyelsen. Siden da har de 
to kommunale projektledere jævnligt holdt møder med borgergruppen, 
for at tilrettelægge processen og tilblivelsen af områdefornyelsespro-
grammet. Proces og idéer drøftes således åbent mellem kommune 
og borgere - og tilpasses byens eksisterende aktiviteter, så der op-
står synergi mellem arrangementer og borgerinvolveringen. Et så tæt 
samarbejde med de lokale ildsjæle gør områdefornyelsen relevant og 
levende for resten af byens folk og der er således et stort engagement 
og opbakning fra hele byen. 

FOLK INDDRAGES DÉR, HVOR DE ER 
I processen med områdefornyelsesprogrammet har der været borger- 
involvering på rigtig mange forskelle niveauer og måder. For at få det 
bredeste ejerskab og engagement har det været vigtigt, at inddrage 
byens borgere og interessenter dér, hvor de er og med de ting, som 
betyder noget for dem. Af den detaljerede tidslinje på næste side frem-
går det således, at ud over centrale borgermøder og workshops har 
forskellige grupperinger og foreninger i byen også været involveret 
særskilt.  

FORMIDLING
Den brede borgerinvolvering giver sig også til udtryk i kommunikatio-
nen og formidlingen af projektet med infotavler og postkasser på cen-
trale steder i byen, løbende opslag på byens facebookside ”Dybvad 
Online”, som der bemærkelsesværdigt har flere følgere, end der er 
borgere i byen, og med artikler i det husstandsomdelte Sogneblad. 
Alle har desuden løbende kunne læse om områdefornyelsen i de loka-
le medier, som har interesseret sig meget for projektet. TV2 Nord har 
også lavet et længere indslag om Dybvad i sommeren 2018.
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Landsbyplan: ”FÆLLES FODSLAW”

2018

PROCES OG ANSØGNING om reservationApril 2017

23. januar

1. februar

1. marts

7. marts

11. marts

20. marts

4. april

5. april

16. maj

13. juni

23. juni

juli - august

september

vinter

Borgergruppen - OPSTARTSMØDE

Borgergruppen - BYVANDRING

Borgergruppen - PROCESPLANLÆGNING

Dialogmøde med Dybvad Handelstands- og Erhvervsforening

WORKSHOP for alle i Dybvad: DRØMMEVANDRING + IDÉER

Borgergruppen - OPSAMLING på Drømmevandringen 

WORKSHOP for alle i Dybvad: PRIORITERING af indsatser og projekter

Inddragelse af kommunale medarbejdere

Borgergruppen - opsamling og KONKRETISERING af indsatserne

Borgergruppen - PROCESPLANLÆGNING

Skt. Hans aften i Søparken - uddeling af flyers og spørgeskema

Udarbejdelse af det endelige program

Politisk behandling af programmet

STORMØDE for alle i Dybvad: Igangsætter for realiserings-fasen

Realisering af de 5 indsatser: Konkretisering af idéer, projektering, udbud og anlæg

Efterår 2016

2019 - 2023
2018

marts Skoleklasser laver DRØMMEPLANCHER

oktober - november Ministeriets godkendelse af programmet

juni - juli Husstandsomdeling af flyers og spørgeskema

juni Opsætning af INFOVÆG og POSTKASSE i Brugsen og Søparkhuset

vinter Mulig indvielse af et OMRÅDEFORNYELSES-VÆRKSTED i Dybvad midtby

vinter Dannelse af lokale arbejdsgrupper under de 5 indsatser

2016 - 2017
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SAMLET BUDGET PÅ 3.300.000 KR. 

Områdefornyelsen i Dybvad har et samlet budget på 3.300.000 kr, som 
fordeler sig på 5 indsatser samt programskrivning/projektledelse m.v. 
Indsatserne skal gennemføres indenfor en 5-årig periode. Fordelingen 
af midlerne er et udtryk for borgernes prioriteringer samt indsatsernes 
omfang og bekostelighed.

Det samlede budget på 3.300.000 kr. er finansieret gennem 1/3 beta-
ling fra Ministeriet og 2/3 betaling fra Frederikshavn Kommune. 

Realiseringen af indsats 1) Forskønnelse af MIDTBYEN har stor 
betydning for byens folk, derfor prioriteres denne indsats højt i tids-
planen, således der igangsættes et intenst forløb så snart, område-
fornyelsesprogrammet er godkendt af Ministeriet. Det er samtidig den 
største indsats - så områdefornyelsens positive forandring af byen vil 
med det samme få stor synlighed for borgerne og de der på anden vis 
har interesse i byen (besøgende, potentielle tilflyttere, ansatte i byens 
erhverv m.v.). Indsats 3) Stærke FORBINDELSER knytter projek-
terne i midbyen sammen med den øvrige by, derfor igangsættes den i 
anden halvdel af midtby-indsatsen. Det lokale FRITIDSLIV kan de-
les op i delprojekter og realiseres derfor før og efter etableringen af 
forbindelserne. Det lokale SAMARBEJDE vil blive styrket gennem 
hele projektperioden med små indsatser, som er initieret af borgere og 
foreninger. I de sidste par år af områdefornyelsen vil HistorieFOR-
TÆLLINGEN være med til at synliggøre og brande det nye Dybvad.

Kommunal
Finansering

Statens 
refusion

Samlede 
udgifter

1. Forskønnelse af midtbyen 800.000 400.000 1.200.000

2. Det lokale friluftsliv 400.000 200.000 600.000

3. Stærke forbindelser 500.000 250.000 750.000

4. Historiefortælling 226.667 113.333 340.000

5. Lokalt samarbejde 80.000 40.000 120.000

Program, Projektledelse 193.333 96.667 290.000

2.200.000 1.100.000 3.300.000
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1
2
3
4
5

Forskønnelse 
af MIDTBYEN

TIDSPLAN:

Det lokale 
FRITIDSLIV

Stærke
FORBINDELSER

Historie-
FORTÆLLING

Lokalt
SAMARBEJDE

Program, projektering, 
projektledelse mv.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

• Program      XXXX
• Byrådets behandling            X
• Ministeriets behandling              X
• Projektering                  XXXXX             XXX          XXX        XX
• 2. års status                                                 XXX
• 5. års status                                                                                                   XXXXX
• Endeligt regnskab                                                                                                          XX
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Siden områdefornyelsen første gang kom på tale i Dybvad, er der sket 
en mærkbar tro på, at byen står overfor nogle positive forvandlinger. 
Det skaber ringe i vandet - nu og i fremtiden - for andre investeringer 
i byen. 

IGANGVÆRENDE INVESTERINGER
BYFOND: Borgere og Erhvervsfolk fra byen er gået sammen om etab-
leringen af en Byfond, som skal samle kapital til opkøb af spekulative 
udlejningsejendomme, så bosætningsspiralen kan brydes og faldefær-
dige huse i midtbyen kan rives ned. 

NEDRIVNINGER: Frederikshavn Kommune har lavet aftaler om ned-
rivning af to faldefærdige bygninger på hjørnet af Winkelsgade og Jern-
banegade, så der skabes sammenhæng og kig til bækken og mulighed 
for etablering af et byrum. Også Ålborgvej 427 er nedrevet. Herudover 
arbejdes der med andre huse i byen i forhold til nedrivningspuljen.
 
RENOVERING AF BRUGSEN: Brugsen har i foråret 2018 renoveret 
og nyindrettet butiksarealet. 

NY BEPLANTNING v/ VANDTANK: Det lokale varmeværk forskønner 
det grønne areal omkring deres varmeakkumuleringstank ved Ålborg-
vej med nye vejtræer og anden beplantning.

NEPTUN UDVIDER: Vaskeriet Neptun har opkøbt naboarealet ud mod 
Ålborgvej og nedrevet en gammel ejendom. Neptun udvider deres virk-
somhed. 

NY LEGEPLADS & SHELTERS: I Søparken er der etableret en ny le-
geplads til byens større børn og unge samt en shelterplads i skoven.

OPRENSNING AF SØEN: 
Dybvad Sø er udpeget af SVANA til ”...søer med potentiale for restau-
rering med henblik på etablering af rekreative badesøer”. Det skal nu 
vurderes om en oprensning af Dybvad Sø er rentabel. 
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BOLIGFORENING 
NEDRIVER

OPRENSNING 
AF SØEN

NYE SHELTERS

IGANGVÆRENDE INVESTERINGER
ØNSKER FOR NYE INVESTERINGER

NEDRIVNING +
BYUDVIKLING

RENOVERING 
AF BRUGSEN

NY BEPLANTNING 
v/ VANDTANK

BYFOND & OPKØB/
NEDRIVNING 

IDRÆTS- OG
FRITIDSCENTER

NEDRIVNINGER

NEPTUN UDVIDER

NY LÆGE

NY LEGEPLADS

ØNSKER FOR NYE INVESTERINGER
NEDRIVNING + BYUDVIKLING: Den gamle Realskole i byens sydlige 
boligområde er meget faldefærdig og den store bygning ønskes ned-
revet. Området kan ses som et potentielt byudviklingsområde med at-
traktive grunde for tilflyttere, der ønsker at bygge nyt på en velplaceret 
grund tæt på Søparken og med cykel-/gangsti direkte til skolen. 

IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER: Idrætsforeningen arbejder på at 
energirenovere og skabe nye faciliteter i hallen, der passer til den 
måde, vi i dag ønsker at dyrke idræt og motion på. 

BOLIGFORENING NEDRIVER: Boligselskabet arbejder på en renove-
ring/nedrivning af den markante hjørnebygning, som er ramt af skim-
melsvamp og på nuværende tidspunkt er ubeboet. Den tomme hjørne-
grund vil efterfølgende formentlig blive byens eje. 

NY LÆGE: Der er et stort ønske om fastholdelse af egen læge i byen. 



Vi ses i 

DYBVAD

Følg Områdefornyelsen på Facebook: ”Dybvad Online”
Kontakt os: Line Schulz, LSSC@frederikshavn.dk
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