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1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen
Sags ID: EMN-2021-05600

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Bilag
.
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2 (Åben) Økonomiudvalgets sammensætning
Sags ID: EMN-2022-00102

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Ved Frederikshavn Byråds konstituerende møde den 1. december 2021 blev det 

besluttet, at Økonomiudvalget pr. 1. januar 2022 består af følgende medlemmer:

Birgit S. Hansen, formand

Kurt Kirkedal Jensen

Tina Kruckow

Ole Rørbæk Jensen

Almina Nikontovic

Mette Hardam

John Lamp Henriksen

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sammensætningen tages til efterretning.

Bilag
.
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3 (Åben) Valg af næstformand
Sags ID: EMN-2022-00101

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv næstformand.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger en næstformand.

Bilag
.
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4 (Åben) Forretningsorden for de stående udvalg
Sags ID: EMN-2021-05632

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
De stående udvalg i Frederikshavn Kommune har ikke egen forretningsorden, og tager 

derfor udgangspunkt i Frederikshavn Byråds Forretningsorden, der vedlægges.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til efterretning.

Bilag

1. Forretningsorden Byrådet 260510 (DokumentID: 6513555 - EMN-2021-05630)
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5 (Åben) Økonomiudvalgets mødekalender 2022
Sags ID: EMN-2021-05597

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 1. december 2021, plan for afvikling af byrådets møder i 

2022. 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 2022 for Økonomiudvalget:

 Onsdag den 19. januar

 Onsdag den 09. februar

 Tirsdag den 15. marts

 Onsdag den 20. april

 Onsdag den 11. maj

 Onsdag den 15. juni

 Onsdag den 17. august

 Onsdag den 14. september (1. behandling budget)

 Onsdag den 05. oktober (2. behandling budget)

 Onsdag den 12. oktober

 Onsdag den 16. november

 Onsdag den 14. december

Bemærk at mødet i marts måned er ændret fra onsdag den 16. marts til tirsdag den 15. 

marts.  

Møderne afholdes fra kl. 15.00 – 18.00. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at mødekalenderen for Økonomiudvalget fastlægges for 

2022.

Bilag
.
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6 (Åben) Introduktion for Økonomiudvalget
Sags ID: EMN-2022-00102

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
På baggrund af en kort administrativ præsentation af udvalgets kompetenceområde 

drøfter udvalget, hvordan det gerne vil introduceres til området.

Forslag til introduktion:

 Korte faglige oplæg – udvalget får et fagligt oplæg i tilknytning til behandling af 

konkrete sager med det formål at beskrive lovgivning, praksis og økonomi, så 

udvalget kan se sagen ind i en bredere faglig sammenhæng.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at introduktionen tages til efterretning, og ønsker til 

supplerende intro drøftes.

Bilag

1. Velkommen i Økonomiudvalget 2022 (DokumentID: 6536586 - EMN-2022-00102)
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7 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for 
erhvervsområde ved Vendsysselvej 201 i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2020-04717

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

01.06.2021 28.09.2021 15.10.2021

10.12.2021

10.01.2022

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden d. 15.10 – 10.12.2021. 

Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et nyt 

affaldssorteringsanlæg, som led i en ny bekendtgørelse, der pålægger Frederikshavn 

Forsyning at indsamle nye affaldstyper. Lokalplanen fastlægger området som et 

erhvervsområde for virksomheder i miljøklasse 3-5 i tråd med kommuneplanens rammer. 

Kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre byggeri op til 15 m i højden. 

Frederikshavn Kommune har ikke modtaget indsigelser, og plandokumenterne til endelig 

vedtagelse er derfor identisk med det planforslag, udvalget sendte i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som har været udsendt i offentlig høring, er 

vedlagt som bilag. 

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller, at Plan & Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet at godkende kommuneplantillægget samt lokalplanen for erhvervsområdet ved 

Vendsysselvej 201, Frederikshavn.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 10-01-2022

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget&date=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%2F28-09-2021%2015.00%20-%2019.00&fileName=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%2F28-09-2021%2015.00%20-%2019.00%2FReferat%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget&date=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%2F01-06-2021%2015.00%20-%2019.00&fileName=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%2F01-06-2021%2015.00%20-%2019.00%2FReferat%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf


Økonomiudvalget 2022-2025 - 19-01-2022 15:00
MOD-2021-00272

Side 10 af 22

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. 20211222Vendsysselvej endelig (DokumentID: 6524876 - GEO-2020-04717)

2. KP-tillaeg-10777684-2022-1-4-44 (1) (DokumentID: 6526164 - GEO-2020-04717)
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8 (Åben) Godkendelse af byggeregnskab - skema C - opførelse af 60 almene 
familieboliger på Ørnevejen skole
Sags ID: GEO-2017-03314

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af skema C – byggeregnskab –

vedrørende opførelse af 60 almene familieboliger på ”Ørnevejen skole”, Ørnevej, 

Frederikshavn.

Byrådet har den 4. oktober 2017 godkendt skema A med en foreløbig anskaffelsessum 

på 122.504.000 kr. Byrådet har den 19. december 2018 godkendt en forøgelse af 

anskaffelsessummen på 7.076.000 kr. (på grund af forøgelse i antal af m2), og har den 

20. januar 2019 godkendt skema B med en endelig anskaffelsessum på 129.580.000 kr. 

Frederikshavn Boligforening oplyser, at den endelige anskaffelsessum i skema C udgør 

130.331.000 kr. hvilket er 526.000 kr. højere end forventet i skema B.

Overskridelse vedrører indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden.

Det kommunale grundkapitalindskud bliver på 13.033.100 kr., svarende til 10 % af 

anskaffelsessummen.

Huslejen bliver på 904 kr./m2/årligt og er, på grund af den i skema C lidt højere 

anskaffelsessum, lidt højere end den i skema B godkendte husleje på 902 kr./m2/årligt.

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender 

er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Byrådet skal i henhold til gældende lovgivning godkende byggeregnskab - skema C.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har på møde den 4. oktober 2017 i forbindelse med godkendelse af skema A 

godkendt at der disponeres 12.250.400 kr. til kommunalt grundkapitalindskud.

Ved behandling af forøgelse af anskaffelsessummen den 19. december og den 

efterfølgende godkendelse af skema B den 30. januar 2019 blev grundkapitalindskuddet 

på 12.980.500 kr.

Grundkapitalindskuddet blev opkrævet af Landsbyggefonden og betalt den 2.november 

2019.
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Den endelige anskaffelsessum i skema C bliver på 130.331.000 kr., og derved bliver det 

kommunale grundkapitalindskud på 13.033.100 kr. og altså 52.600 kr. højere end 

forventet i skema B.

Forskellen på 52.100 kr. vil blive opkrævet i forbindelse med at byggesagen afsluttes i 

Landsbyggefonden. Beløbet kan afholdes inden for det eksisterende budget til Indskud i 

Landsbyggefonden.

Byrådet har endvidere godkendt at der stiles garanti for det støttede realkreditlån. 

Bygherre oplyser at den endelige garantiprocent bliver på 61.09 %. Dermed garanterer 

Frederikshavn Kommune for 79.619.208 kr.

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. skema C – byggeregnskab – godkendes med den i sagsfremstillingen anførte 

anskaffelsessum

2. husleje på 904 kr./m2/årligt godkendes

3. det godkendes at kommunen stiller garanti på 61,09 % svarende til 79.619.208 

kr.

Bilag

1. Kortbilag Ørnevejen skole (DokumentID: 1938557 - GEO-2017-03314)
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9 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af skema B -
helhedsplan for Boligforeningen Vesterport afd. 1
Sags ID: EMN-2020-07269

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum –

skema B - på 484.841.806 kr. for helhedsplanen for afd. 1 ”Det Gamle Vesterport”, 

Frederikshavn.

Afd. 1 ”Det Gamle Vesterport” består af 538 lejligheder beliggende på Abildgårdsvej, 

Knudensvej, Rosborgvej, Stenbakkevej og Lindegårdsvej i Frederikshavn.

Lejlighederne fordeler sig på:

 28 stk. 1-værelses lejligheder på 37-49 m2

 96 stk. 2-værelses lejligheder på 61-66 m2

 220 stk. 3-værelses lejligheder på 70-84 m2

 191 stk. 4-værelses lejligheder på 82-98 m2

 3 stk. 5-værelses lejligheder på 110 m2

Selve renoveringen differentieres således:

- Facade/gavl renovering, efterisolering samt udskiftning af vinduer/døre

- Tagudskiftning for 316 lejligheder (222 lejligheder har tidligere skiftet tag)

- Altaner udvides og VVS, el, vand og varme installationer renoveres

- Nye badeværelser til 451 lejligheder (87 lejligheder har allerede skiftet)

- 120 lejligheder gennemgår altomfattende renovering og bliver til lejligheder med 

øget tilgængelighed.

Sagen om godkendelse af skema A, blev behandlet og godkendt af byrådet den 25. 

november 2020. Ved skema A godkendte byrådet en anskaffelsessum på 462.750.000 

kr. 

Den endelige anskaffelsessum i skema B er således 22.091.806 kr. højere end den 

foreløbige anskaffelsessum i skema A. Heraf vedrører indeksreguleringen, som er 

kompensation for de prisstigninger der har været, 20.062.675 kr. Det resterende beløb på 

2.029.131 kr. skyldes de store prisstigninger der har været på byggematerialer som ikke 

kan holdes inden for indeksreguleringen.

I de følgende afsnit opgør vi hvorledes stigningen på 22.091.806 kr. fordeler sig på hhv. 

de støttede arbejder (hvor Landsbyggefonden bidrager) og de ustøttede arbejder (hvor 

Landsbyggefonden IKKE bidrager):
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Den endelige anskaffelsessum for de støttede arbejder er steget fra 215.866.881 kr. i 

skema A til 233.789.609 kr. i skema B – altså en stigning på 17.922.728 kr. 

Efter aftale med Landsbyggefonden er der som konsekvens af Grøn boligaftale givet 

accept til, at der ved efterisolering af facader flyttes 5 % af støttebeløbet ved skema A fra 

de ustøttede til de støttede arbejder. Derudover sker der en indeksregulering fra skema A 

til B. 

Samlet ender de støttede arbejder 6.895 kr. lavere ved skema B.

Den endelige anskaffelsessum for de ustøttede arbejder er steget fra 246.883.119 kr. i 

skema A til 251.052.197 kr. i skema B – altså en stigning på 4.169.077 kr.

Som ovenfor nævnt er der flyttet 5 % af støttebeløbet fra de ustøttede til de støttede 

arbejder og der er sket en indeksregulering.

Samlet ender de ustøttede arbejder 2.036.025 kr. højere ved skema B.

Arbejderne finansieres ved henholdsvis støttede og ustøttede realkreditlån, 

kapitaltilførsel, fællespuljetilskud samt egen trækningsret.

Den gennemsnitlige huslejestigning efter gennemførelse af helhedsplanen er uændret fra 

skema A til skema B og er derfor fortsat på 116 kr./m2/årligt. Den gennemsnitlige husleje 

bliver således på 703 kr./m2/årligt. 

Huslejen i 2020, da skema A blev godkendt, var på gennemsnitligt på 587 kr./m2/årligt.

Den nuværende gennemsnitlige husleje pr. 1. januar 2022 er på 604 kr./m2/årligt.

Ved beregning af huslejestigningen foretages en differentiering således, at de lejligheder 

der får den største øgede brugsværdi skal bære den væsentligste del.

Renoveringen påbegyndes i juli 2022 og forventes afsluttet primo 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der er i renoveringsstøttesagen skitseret en samlet kapitaltilførsel på 1.500.000 kr., hvor 

Frederikshavn Kommune skal bidrage med 1/5, svarende til 300.000 kr.

Der er i budgettet afsat midler til kapitaltilførslen, og helhedsplanen kan indeholdes inden 

for de afsatte midler.

Det må påregnes, at der vil blive krævet kommunal garantistillelse for det støttede lån på 

100 % med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Det støttede lån bliver forventeligt på 

233.789.609 kr.

Der skal endvidere stilles garanti for det ustøttede lån. Garantiprocenten forventes at 

blive på 63 %. Det ustøttede lån bliver forventeligt på 235.202.197 kr. Dermed bliver den 

kommunale garanti forventelig på 148.177.384 kr.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.
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Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der godkendes en endelig anskaffelsessum på 484.841.806 kr.

2. kommunen deltager i kapitaltilførslen med 300.000 kr.

3. kommunen stiller garanti for både det støttede og det ustøttede realkreditlån med 

bemærkning om, at garantistillelsen behandles særskilt når endelig beregning 

heraf foreligger

4. der godkendes en huslejestigning på gennemsnitligt 116 kr./m2/årligt

5. byggeregnskab indleveres senest 6 måneder efter skæringsdatoen

6. byggeriet påbegyndes senest ultimo 2022

Bilag

1. Kortbilag 1 (DokumentID: 5966200 - EMN-2020-07269)

2. Kortbilag 2 (DokumentID: 5966198 - EMN-2020-07269)
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10 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Socialudvalgets budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01887

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SOU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 12. oktober 2021 budgettet for 2022 samt 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Socialudvalgets samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen finansieres af de 

afsatte rådighedsbeløb på budgettet.

Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen m.v.    345.000 kr. 

Kompetenceudvikling handicapområdet              1.000.000 kr.

I alt                                        1.345.000 kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at 

anmode byrådet om, at rådighedsbeløbet på Socialudvalgets område i 2022 frigives som 

ovenfor anført med i alt 1.345.000 kr. 

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021

Dato: 02-12-2021

Direktørens indstilling tiltrædes.

Afbud: Bent H. Pedersen

Bilag
.
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11 (Åben) Økonomiorientering januar 2022
Sags ID: EMN-2022-00103

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes 

aktuelle økonomiske status – herunder er der særligt fokus på kommunens likviditet.

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

kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo december 2021 (DokumentID: 6537690 - EMN-2022-00103)
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12 (Åben) Ændringsforslag vedrørende vedtægter Destination Nord
Sags ID: EMN-2019-00208

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 29. april 2020 at Aalborg, Brønderslev, Læsø og Frederikshavn 

kommuner stiftede det fælles destinationsselskab Destination Nord i 2020. Byrådet 

godkendte samtidig vedtægterne for Destination Nord samt udpegningen til bestyrelsen.

Formålet med Destination Nord, er at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i 

kommunerne med afsæt i turismeerhvervets interesser og samarbejde med 

kommunerne.

Det er besluttet jf. aftalegrundlag for etablering af Destination Nord samt vedtægterne, at 

der sammensættes en bestyrelse af 9 personer, hvor de 4 borgmestre i fællesskab 

udpeger en professionel bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden forventes at lægge 

en del timer i formandsrollen og være arbejdende bestyrelsesformand, som har en tæt 

dialog med bestyrelsesformanden.

Der er beskrevet i § 8 i vedtægterne for Destinationsselskabet, af borgmestrene og de 4 

udpegede erhvervsrepræsentanter ikke modtager vederlag for arbejdet, men modtager 

sædvanlig kørsels- og transportgodtgørelse i forhold til gældende takster fra selskabet.

Det fremgår ikke direkte og klart beskrevet i de godkendte vedtægter, at 

bestyrelsesformanden skal have udbetalt vederlag for sit arbejde. Der er derfor udformet 

følgende forslag til vedtægtsændring under §8: 

§8 efter sidste sætning vedrørende vederlag til bestyrelsesmedlemmerne.

”Den af de 4 borgmestre udpegede bestyrelsesformand modtager vederlag for sit virke 

som professionel og arbejdende formand for bestyrelsen.”

Vederlagets størrelse fastlægges til 50.000 kr. årligt.

Såfremt samarbejdet med bestyrelsesformanden ophører opgøres vederlaget 

forholdsmæssigt.

Vederlaget udbetales via Destinationsselskabet fra de af kommunerne indbetalte midler.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 

vedtægtsændring under forudsætning af, at alle 4 byråd godkender vedtægtsændring.
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1. Udkast til forslag vedr. vedtægtsændring Destination Nord (DokumentID: 6533928 - EMN-2019-00208)

2. Vedtægter - Destination Nord - underskrevet 19.5.2020 (DokumentID: 6344410 - EMN-2019-00208)
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13 (Lukket) Uenighed om handle- og betalingsforpligtigelse



Økonomiudvalget 2022-2025 - 19-01-2022 15:00
MOD-2021-00272

Side 21 af 22

14 (Lukket) Eventuelt køb af areal i Skagen midtby 
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15 (Åben) Underskrift - januar 2022
Sags ID: EMN-2021-05601
Offentlig titel:
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Godkend.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender beslutningsprotokollen

Tidligere beslutninger:

Bilag
.
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§§
Byrådets møder

§ 1

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommuner-

nes styrelse § 10. 

Stk. 2. Følgende sager skal – medmindre byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede 

døre: 

 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 

 2. Sager om køb og salg af fast ejendom. 

 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. 

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette 

bestemmes af byrådet eller borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse § 10. 

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst. 

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører 

forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. 

Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. 

§ 2

Er et medlem forhindret i at deltage i et byrådsmøde, meddeler medlemmet borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I 

beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende. 

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 

§ 3

Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sæt-

ter borgmesteren denne sag på dagsordenen på førstkommende møde. 

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse udsendes en dagsorden til 

byrådets medlemmer. 

Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, er det fornødne materiale til sagens bedømmelse kun 

tilgængeligt i elektronisk form. Materialet skal være tilgængeligt elektronisk mindst 3 hverdage inden mødet. En fortegnelse 

over sagerne skal samtidig være tilgængelig. Dog kan byrådsmedlemmernes individuelle ønske om efterfølgende pr. post at 

modtage byråds- og udvalgsdagsordener med tilhørende bilag, efter dagsordenernes elektroniske fremsendelse, imødekom-

mes.

Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de 

sager, der skal behandles på mødet. 
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Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 4 

Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) næstformand leder byrådets møder. Borgmesteren træffer bestemmelse 

i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer borg-

mesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes. 

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de 

har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. 

Ingen må i åbne møder tale uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren. 

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et 

medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan byrådet efter borgmesterens forslag nægte ham ordet i dette møde. 

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det 

begæres af ét medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted. 

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af byrådet. 

§ 5

Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og han kan herved fravige den i dagsordenen 

angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når ét medlem fordrer afstemning 

herom. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om 

sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. 

§ 6

En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller byrådet vedtager at undergive den 

to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. inddelingsloven § 26, stk. 2. 

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem 

har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af byrådet træffes beslutning om sagens overgang 

til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet 

skal dog hengå mindst 3 uger. 

Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling fremlægges til eftersyn for medlem-

merne eller cirkulere blandt disse.

Udvalg 

§ 7

Dersom byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg forinden sagen afgøres af byrådet, nedsættes et sådant 

udvalg med det antal medlemmer, som byrådet fastsætter i det enkelte tilfælde. 
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Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig redegørelse, der tilstilles borgmesteren, som bringer den 

til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3. 

Stk. 3. Byrådet kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de 

bestående udvalg.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning

§ 8 

Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han/hun er udelukket 

fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling 

og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han/hun ikke er afskåret fra at deltage i byrådets forhandling og afstem-

ning om, hvorvidt han/hun skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. 

Stk. 2. Et medlem skal underrette byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans/hendes habi-

litet. 

§ 9

Medlemmerne kan kun deltage i byrådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse. 

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag 

§ 10

Afstemning sker ved både at man rejser sig op og elektronisk, eller alene ved at man rejser sig op, eller elektronisk alene. 

Kontraprøve foretages.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen. 

Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren 

dette med angivelse af den opfattelse, borgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter 

forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af borgmesteren angivne 

opfattelse. 

Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borg-

mesteren det sandsynligt, at byrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag om, at 

den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger en sådan afstemning, er den 

foreslåede kandidat valgt. 

§ 11

Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes 

eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Byrådet kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af 

ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens 

udløb, medmindre byrådet med stemmeflerhed samtykker deri. 
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Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver borg-

mesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i 

hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen 

om hovedforslaget. 

Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et 

udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlin-

gerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. 

Flertalsvalg 

§ 12

Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første 

afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stem-

mer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed 

afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 

tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.

 

Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde. 

Forholdstalsvalg

§ 13 

Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg. 

Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har 

anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 og 

så videre. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræ-

sentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det 

antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke 

personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, 

fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde. 

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-

medlemmer af byrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, sammenlægningsudvalget skal vælge, under ét. Grup-

perne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af byrådet, indtil 

den ene eller den anden art af pladserne er besat. 

Stk. 4. Ved byrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have 

sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for byrådet, til hvilken 

borgmesteren hører. 

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af byrådet i enighed eller i øv-

rigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågæl-

dende plads, jf. stk. 6. 
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Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er ind-

valgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. 

Beslutningsprotokol m.v. 

§ 14

Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af byrådets sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, 

hvad der skal indføres. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsen-

des til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende 

medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til 

borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. 

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige med-

lemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde 

vægre sig ved at underskrive protokollen. 

Spørgsmål vedrørende forretnings ordenens forståelse 

§ 15

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretnings-

ordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for byrådet i dettes næste møde. 

Ikrafttræden og ændringer i forretningsordenen

§ 16 

Denne forretningsorden træder i kraft den 26. maj 2010.

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære byrådsmøder. 

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd den 28. april 2010 og 26. maj 2010.

Lars Møller                   Jane Wiis                      

Formand Kommunaldirektør 
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Velkommen i Økonomiudvalget Velkommen i Økonomiudvalget

Indhold Velkommen i Økonomiudvalget

Kære udvalgsmedlem

Byrådet konstituerede sig den 1. december 2021, og du er blevet medlem af Økonomiudvalget. For at hjælpe dig godt i 
gang med dit arbejde i udvalget har Frederikshavn Kommune udarbejdet denne introduktion, der skal give dig informa-
tion om, hvad udvalget beskæftiger sig med. 

Økonomiudvalget beskæftiger sig især med følgende opgaver:

• Kommunens økonomi og den økonomiske planlægning
• Samordning af kommunens planlægningsopgaver
• Erhvervs- og turistmæssige forhold
• Løn- og personaleforhold
• Drift, vedligehold og udleje af kommunale ejendomme
• Indstilling til byrådet vedrørende køb og salg af fast ejendom

Vi håber, at du får glæde af dette lille hæfte. Hæftet ligger også i en digital udgave.

Har du spørgsmål i forbindelse med Økonomiudvalget, er du naturligvis velkommen til at kontakte Direktionen.

Venlig hilsen
Direktionen

Velkommen i Økonomiudvalget 3

Styrelsesvedtægten for Økonomiudvalget 4
 Eksempler på sager 5

Dagsordensindhold og -produktion 6
 Frister for at få punkter på dagsordenen 6
 Beslutningsprotokol 6

Udvalgets økonomi 7
 Driftsbudget 7

Årsplan for Økonomiudvalget 8
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Velkommen i Økonomiudvalget Velkommen i Økonomiudvalget

§ 10
Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er født 
formand for udvalget, samt 6 af byrådets øvrige med-
lemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager forvaltning af:
• anliggender, der er underlagt det i medfør af styrel-

seslovens § 18, § 21 og kapitel V
• løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommu-

nens administrationsområder. 
• erhvervs- og turistmæssige forhold
• forhold, som vedrører landdistrikterne, hvor der ikke 

er tale om opgaver, som henhører under et af de stå-
ende udvalgs områder

• kommunale selvstyrehavne

Stk. 3. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og 
administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske 
planlægning og varetager samordningen af løsningen af 
kommunens planlægningsopgaver.
Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og 
bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det 
nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopga-
ver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes 
tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse 
af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede 
planforslag og foretager indstilling til byrådet om plan-
forslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver 
sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, 
inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Styrelsesvedtægten

Stk. 5. Udvalget foretager indstilling til byrådet vedrøren-
de køb og salg af fast ejendom samt foretager indstilling 
til byrådet om pantsætning af fast ejendom.
Dog kan Kommunaldirektør og Teknik- og Kulturdirek-
tør sammen godkende og afslutte handler med salg af 
mindre arealer, såfremt at arealet ikke selvstændigt kan 
bebygges, at salgsprisen ikke overstiger 100.000 kr. og at 
køber afholder alle omkostninger forbundet med hand-
len.

Stk. 6. Udvalget tager beslutning om fremlæggelse og 
endelig vedtagelse af lokalplaner med kommuneplantil-
læg uden foroffentlighedsfase.

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og indstillinger til 
byrådet om anlægsopgaver. Forslag og indstillinger ud-
arbejdes i samarbejde med relevante stående udvalg og 
underliggende fagcentre.

Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstil-
ling til byrådet om kommunens regler for økonomisk 
styring, jf. styrelseslovens § 42, stk. 7.

Stk. 9. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et 
stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger 
af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11
Økonomiudvalget fastsætter regler om:
• indberetninger fra den kommunale administration 

med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og 
bevillingskontrol, jf. § 12

• i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
• samordning af kommunens indkøbsfunktion

EKSEMPLER PÅ SAGER
1. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for transformation af Havlund i Sæby
2. Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for padelcenter Nordmarksvænget 1 i Skagen
3. Renoveringsprojekt vedr. ældreboliger Dybvad, Ankermedet og Kastaniegården
4. Økonomiudvalget - budgetopfølgning pr. 30. april 2021
5. Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 - Frederikshavn Kommune
6. Økonomiudvalget - budget 2022
7. Status på udvalgenes budgetarbejde for budget 2022-2025
8. Skagen Havn Årsregnskab 2020
9. Frederikshavn Havn Årsregnskab 2020
10. Frederikshavn Kollegium - Budget 2021-2022
11. Fritagelse for indbetaling til lokal dispositionsfond,  Frederikshavn Boligforening afd 1, Vinkelgården5
12. Behandling af andel af provenu ved udlodning i HMN Naturgas IS
13. Ansøgning om lov til at optage lån og om kommunegaranti for lån fra Den Selvejende Institution Syvstenhallen
14. Fremtidige vilkår for lån kr. 250.000 kr. til KFUM Soldatermission
15. Leasing af biler til den kommunale hjemmepleje
16. Leasing af minibus til Bofællesskab Vest
17. Økonomiorientering den 16. juni 2021
18. Ansøgning om tilskud til Frivillighedsfestival
19. Ansøgning fra Frederikshavn Golf Klub om midler til en turistvideo i 2021
20. Ansøgning fra Vendsyssel Håndbold om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2021-2022
21. Bæredygtige indkøb og udbud - målsætninger og handleplaner
22. Samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Destination Nord
23. Borgerrådgiver - ansøgningspulje
24. Forslag til oprettelse af Skagenspakken på SOSU-elevområdet
25. ØU Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2021
26. Status på Skolemarken i Skagen og det videre arbejde med udvikling af området

Du kan finde hele styrelsesvedtægten på frederikshavn.dk

§ 12
Økonomiudvalget fører tilsyn med:
• at forvaltningen af økonomiske midler sker i overens-

stemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på 
forsvarlig måde

• at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens 
regnskabsførelse er forsvarlig

• at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådig-
hedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede 
beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke

• at den regnskabsmæssige supplementsperiode ikke 
løber længere end til udgangen af februar måned i 
det efterfølgende år

• at kommunens arkivalier opbevares på betryggende 
måde

• løn- og ansættelsesforhold for personale i de selv-
ejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67

http://frederikshavn.dk
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Dagsordensindhold og -produktion

Økonomiudvalget holder ordinært møde en gang om 
måneden med undtagelse af juli måned. Mødedatoerne 
fastlægges af udvalget for et år ad gangen og kan ses på 
kommunens hjemmeside: http://frederikshavn.dk

Alle udvalgsmedlemmer kan få sager på dagsordenen. 
Hvis du ønsker et punkt på dagsordenen, skal du kontakte  
borgmesteren, direktøren eller sekretæren.

FRISTER FOR AT FÅ PUNKTER PÅ DAGSORDENEN

Fristen for at få sager på dagsordenen er mandag kl. 12.00 
2 uger før mødet afholdes. 

I ugen før udvalgets møde fastlægges dagsordenen. Dags-
orden med bilag bliver tilgængelig i Prepare, og du får en 
notifikation om, at dagsordenen er tilgængelig senest 4 
dage før udvalgets møde. Samtidig publiceres dagsorde-
nen på kommunens hjemmeside – dog ikke evt. lukkede 
sager og bilag.

BESLUTNINGSPROTOKOL

Der føres beslutningsprotokol af mødet, som godkendes 
af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Udvalgets be-
slutninger protokolleres heri og enhver afvigende mening 
vedrørende de trufne beslutninger kan kræves tilført pro-
tokollen.

Referatet publiceres dagen efter mødet senest kl. 12.00 i 
Prepare.

Borgere og presse kan læse referatet på 
http://frederikshavn.dk

Udvalgets Økonomi

DRIFT    

Nettobeløb vist i 1.000 kr.           
(Budgetårets priser)

Budget
2022

Overslag
2023

Overslag
2024

Overslag
2025

Kommunaldirektør 141.985 140.118 138.208 137.120

Social & Sundhedsdirektør 63.857 63.144 62.474 61.829

Teknik- og Kulturdirektør 45.991 45.508 45.062 44.716

Børne- ungdoms- & arbejdsmarkedsdirektør 172.506 167.910 166.113 164.457

I alt drift 424.338 416.680 411.857 408.122

TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER

Nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budget
2022

Overslag
2023

Overslag
2024

Overslag
2025

Reservation af serviceramme 27.000 27.000 27.000 27.000

I alt tværgående fælles puljer 27.000 27.000 27.000 27.000

Økonomiudvalgets budget består at to bevillinger til hen- 
holdsvis drift og anlæg samt en bevilling til Tværgående 
Fælles Puljer. Årsagen til denne opdeling er, at Tværgåen- 
de Fælles Puljer skal fordeles til alle politiske udvalg.

FØLGENDE ER DELEGERET FRA ØU TIL ADMINISTRATIONEN

Økonomiafdelingen er bemyndiget til at afskrive beløb på 
op til 50.000 kr. Økonomiafdelingen er bemyndiget til at 
rykke kommunens pant for boligindretningspantebreve, 
når følgende betingelser er opfyldt:

• Der må ikke forekomme noget kontakt proven I for-
bindelse med låneoptagelsen – regnskab for ombyg-
ningen fremlægges

• Kreditforeningslånet ydes på normale vilkår – og må 
ikke ydes med afdragsfrihed

• Omkostninger I forbindelse med rykningen betales af 
ejeren af ejendommen

• Ansøger må ikke have kommunale restancer, hvorfor 
der ikke er indgået aftale om afvikling

Kommunaldirektør

Social- og 
SundhedsdirektørTeknik og 

Kulturdirektør

Børne- ungdoms- & 
arbejdsmarkedsdirektør

DRIFTSBUDGET 2022

http://frederikshavn.dk 
http://frederikshavn.dk
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Årsplan for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har en lang række fokusområder. Et af 
fokusområderne er økonomien, hvor den økonomiske 
strategi har følgende 3 målsætninger samt den 4. under-
liggende målsætning:

Februar Økonomiudvalget afholder dialogmøde med samarbejdsudvalget, kaldet Hoved-MED om budget-
tet/budgetrammerne for det kommende år og overslagsårene

Februar Økonomiudvalget behandler og godkender budgetproces. Foreløbige budgetrammer drøftes

Marts Økonomiudvalget beslutter budgetrammer for udvalgenes budgetlægning for det kommende år og 
overslagsårene

April Behandling af regnskabet for det foregående år herunder overførsler til indeværende år

Juni Økonomiudvalget udarbejder forslag til det drifts- og anlægsbudget, som skal indgå i den videre 
budgetbehandling
Økonomiudvalget holder møde med Hoved MED

August Økonomiudvalget behandler Direktionens budgetoplæg og fremsender det til drøftelse i udvalgene 
og HovedMED. Økonomiudvalget behandler budgetforslaget på eget område

August Revisionsberetningen for regnskab, et for det foregående år behandles

September 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget

Oktober 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget

1. Overskuddet på ordinær drift skal være på  minimum 
150 mio. kr.

2. Kassefinansieret anlægsbudget skal være på 80 mio. 
kr.

3. Den gennemsnitlige likviditet skal være på 80 mio. kr.
4. Overskud på ordinær skal kunne rumme kassefinan-

sieret anlæg samt afdrag på lån
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Lokalplan FRE.E.16.10.01

Erhvervsområde ved Vendsysselvej, Frederikshavn

JANUAR 2022
Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning 

og Effektivisering og Danske kommuner, WMS-tjeneste 

Vendsysselvej

Koldenåvej
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Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og 

Miljø, Frederikshavn Kommune i sam-

arbejde med Landinspektørfi rmaet LE34 

Januar, 2022.
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Lokalplan FRE.E.16.10.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at etablere et område til 
omlæsning af affald med henblik på opfyldelse af ny bekendtgørelse om 
affald.
 
Byrådet havde fremlagt lokalplan nr. FRE.E.16.10.01 til offentlig debat i pe-
rioden fra den 15.10.2021 til den 10.12.2021. I denne periode var det muligt 
for alle interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og æn-
dringsforslag.

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

Oversigtskort , der viser lokalplanområdets placering vest for Frederikshavn by.

Vendsysselvej
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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. 1157 af 1. juli 2020 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 offentlig høringsperiode, inden planen kan 

vedtages endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes inden for de rammer, der 

er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i 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

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 miljø-
screeningen. 

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
Den 1. januar 2021 trådte ny bekendtgørelse om indsamling af affald i 

kraft, hvorved Frederikshavn Forsyning pålægges at indhente en række 

nye specifi kke affaldstyper. I fremtiden skal Forsyningen således indsamle 
affald ved alle ejendomme i 10 fraktioner. De indsamlede fraktioner skal 
behandles på anlæg i Danmark eller evt. i udlandet. For at sikre en effek-
tiv drift er det nødvendigt at omlæsse affaldet, så renovationsbilerne ikke 
kører rundt i landet med små partier affald. Lokalplanen udarbejdes for at 
give mulighed for at indrette lokalplanområdet som omlæsningsareal mv.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen har til formål at sikre områdets anvendelse til erhvervsom-
råde, omlæsningsareal for indsamlede affaldsfraktioner og lignende samt 
sikre, at vejadgangen til området sker fra Vendsysselvej, og at der etable-
res et areal til afskærmende vold, beplantning, hegn eller lignende langs 
lokalplanområdets grænse mod nord, øst og vest.

Arealet kan anvendes til erhvervsområde, omlæsningsareal for indsam-
lede affaldsfraktioner og lignende virksomheder inden for virksomheds-
klasse 3-5. Virksomheder i virksomhedsklasse 5 kan dog alene etableres 
på den del af lokalplanområdet som ligger mere end 150 m fra eksisteren-
de boligbebyggelse. Der kan ikke etableres boliger i området.

Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager med en maksimal byg-
ningshøjde på 15 m. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må 
ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke etableres mellem lokalplangræn-
sen og den på kortbilag 2 viste byggelinje. Byggelinje mod Vendsysselvej 
skal sikre, at der på et senere tidspunkt kan etableres cykelsti på stæk-
ningen. Byggelinjen er mod øst og vest anført som 25 m i forhold til lo-
kalplangrænsen, hvilket skal sikre afstand til eksisterende naboboligbe-
byggelser.

Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser for bebyggelsens udseen-
de, herunder at facader skal fremstå i materialernes naturlige overfl ade 
eller males i farver inden for jordfarveskalaen samt disse farvers blanding 
med hvid eller sort.

Der kan opsættes ét fi rma- og logo skilt pr. facade eller gavl med en mak-
simal størrelse på 1 m x 5 m (højde x bredde). Herudover kan der opføres 
oplysnings- og henvisningsskilte, når disse udformes med henblik på at 
orientere og ikke virker dominerende. Skilte skal tilpasses bygningernes 
proportioner og udformning samt være diskrete i farve og belysning. Der 
kan ved hver indkørsel fra Vendsysselvej desuden opsættes én pylon med 
en maksimal størrelse på 5 m x 1,5 m (højde x bredde). Belysningen af py-
lonen skal være afskærmet mod vejarealet, være nedadrettet og ikke virke 
blændende for trafi kken.

Der skal etableres et minimum 5 m bredt areal til afskærmende vold, be-
plantning, hegn eller lignende langs lokalplanområdets nord-, øst- og 
vestlige side. Herudover skal der anlægges et opholdsareal for ansatte i 
virksomheder inden for lokalplanområdet. Opholdsarealet skal svare til 
minimum 50 m² pr. 50 ansatte, dog minimum 25 m². 
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Udendørs oplag skal afskærmes med hegn eller beplantning og må ikke 

virke skæmmende og ikke være højere end 6 m. Ved oplag skal der tages 

hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Illustrationsplanen nedenfor viser et eksempel på, hvordan lokalplanom-

rådet kan indrettes.

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

Koldenåvej
Jernbane

Vendsysselvej

Sorteringshal

Administration

Lastbil carport

Lastbil carport

Afskærmende vold
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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 og/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 
bygninger på et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanområdet set fra Vendsysselvej. Lokalplanområdet set fra Koldenåvej med Frederikshavn 

Affaldskraftvarmeværk i baggrunden.

Lokalplanens område
Lokalplanområdet omfatter 42.815 m² i den nordvestlige del af Frederiks-
havn by. Arealet er ubebygget landbrugsjord beliggende i landzone i ud-
kanten af byen. Øst og vest for lokalplanområdet fi ndes ligeledes land-
brugsjord. Ca. 75 m øst og ca. 120 m vest for lokalplanområdet ligger en-
kelte beboelsesbygninger.

Mod nord afgrænses arealet af kommunevejen Koldenåvej med jernbanen 
beliggende nord for Koldenåvej. Mod syd afgrænses området af kommu-
nevejen Vendsysselvej med et erhvervsområde beliggende syd for Vend-
sysselvej. Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk er beliggende i dette er-
hvervsområde som nærmeste nabo til lokalplanområdet. 
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Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer
Området er beliggende inden for et areal defi neret til fl ersidig anvendelse. 
Inden for disse områder skal man søge mod at tage et samtidigt hensyn 
til eksempelvis natur, miljø, landskab og rekreative værdier samt fortsat 
bosætning og erhverv. Etablering af et omlæsningsareal i forhold til kom-
munens affaldshåndtering skaber lokale arbejdspladser samtidig med at 
miljøbelastningen mindskes ved at renovationsbiler ikke skal køre rundt i 
landet med små affaldspartier. 

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

FRE.E.16.03 - ”Erhverv vest, Knivholtvej nord”

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme FRE.E.16.03 - ”Er-

hverv vest, Knivholtvej nord”. Inden for denne kommuneplanramme kan 
arealerne anvendes til erhverv inden for virksomhedsklasse 3-6, dvs. med 
virksomheder, der kan give anledning til middel og betydelig påvirkning 
af omgivelserne. Der kan placeres virksomheder med megen tung trafi k. 
Ved nybyggeri mod Vendsysselvej og jernbanen skal de vejledende be-
stemmelser for trafi kstøj benyttes.

Den fremtidige zonestatus skal være byzone og erhvervsgrunde skal have 
en mindste grundstørrelse på 1000 m² eksklusiv vejareal. Bebyggelsespro-
centen må ikke overstige 50 % for den enkelte ejendom. Bebyggelsen må 
ikke overstige en højde på 10,5 m og et etageantal på 2 etager.

Kommuneplanrammen anfører, at skiltes proportioner skal tilpasses byg-
ningerne, således at skiltningen ikke virker skæmmende. Herudover skal 
skorstene, afkast fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende den en-
kelte virksomhed så vidt muligt samles, så der tilstræbes en god helheds-
virkning. Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med an-
dre.

Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et ordent-
ligt udseende. Udendørs oplag skal afskærmes med hegn eller tæt be-
plantning. Den enkelte grund skal afskærmes med beplantning eller an-
den form for hegn.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen i for-
hold til bygningshøjden. Lokalplanen giver mulighed for byggeri med en 
højde op til 15 m, mens kommuneplanrammen kun giver mulighed for 10,5 
m. Der er som følge heraf udarbejdet kommuneplantillæg nr. 15.88, der 
skal sikre sammenhæng mellem kommuneplan og lokalplan.

Generelle rammebestemmelser - Erhvervsområder i gl. Frederikshavn

Kommune

De generelle rammebestemmelse, der supplerer kommuneplanramme 
FRE.E.16.03, fastlægger bestemmelse om etageantal, bygningshøjde, ube-
byggede arealer, bebyggelses ydre fremtræden og støj.

Ingen bygninger må opføres med mere end 2 etager og må ikke være hæ-
vet mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Større højde  kan dog til-
lades, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det og 
det er uden gener for omgivelserne.
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Ubebyggede arealer gives et ordentlig udseende og udendørs oplag skal 

afskærmes med hegn eller tæt beplantning. Den enkelte grund skal des-

uden afskærmes med beplantning eller anden form for hegn.

I forhold til bebyggelses ydre fremtræden anføres at der skal lægges vægt 

på, at opnå en god helhedsvirkning. Skiltes proportioner skal tilpasses 

bygningerne, således at skiltningen ikke virker skæmmende.

Skorstene, afkast fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende den en-

kelte virksomhed skal så vidt muligt samles, så der tilstræbes en god hel-

hedsvirkning.

Ved ny og ændrede aktiviteter inden for rammeområdet vil kommunen, 

med hensyn til rammeområdets støjbelastning af naboområderne, tage 

udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksom-

heder.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle 

rammebestemmelser for erhvervsområder i gl. Frederikshavn Kommune i 

forhold til den maksimale bygningshøjde. Lokalplanen giver mulighed for 

byggeri med en højde op til 15 m, mens de generelle rammebestemmelser 

kun giver mulighed for 8,5 m. Der er som følge heraf udarbejdet kommu-

neplantillæg nr. 15.88, der skal sikre sammenhæng mellem kommuneplan 

og lokalplan.

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.

Den vestlige del af lokalplanområdet ligger ifølge Klimatilpasningsplanen 

inden for et område, hvor der er risiko for oversvømmelse pga. høj grund-

vandsstand. 

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete 

projekter (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. Det-

te begrundes med at screeningen viser, at gennemførelse af planen ikke 

medfører væsentlig indvirkning på miljøet. 

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for 

Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-

bugten.

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.

Lokalplanområdet er beliggende ca. 2,8 km fra kysten og er dermed belig-

gende i udkanten af 3 km bræmmen. Lokalplanområdet er desuden belig-

gende i udkanten af Frederikshavn by med bymæssig bebyggelse omfat-

tende varierende bebyggelser og anlæg mellem lokalplanområdet og ky-

sten. Byggeri inden for lokalplanområdet vil ikke være synligt fra kysten 

og vil dermed ikke påvirke kystlandskabet.
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Natura 2000- områder
EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv pålægger EU´s medlems-

lande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller 

karakteristiske. Det sker ved at udpege særlige områder, hvor disse arter 

og naturtyper er beskyttede. Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne ud-

gør tilsammen Natura 2000-områderne.

Der gælder særlige regler for disse internationale beskyttelsesområder. I 

Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for

- nye arealer til byzone eller sommerhusområde

- nye større vejanlæg, trafi kanlæg, tekniske anlæg m.v.

Nærmeste Natura 2000-områder ligger ca. 2 km væk. 
• EU-fuglebeskyttelsesområde nr. 11 ”Hirsholmene”,
•  EU-habitatområde nr. 4 ”Hirsholmene, havet vest herfor og El-

linge Ås udløb” og
• Ramsarområder nr. 8 ”Hirsholmene”. 

Det vurderes, at Natura 2000-områderne ikke vil blive påvirket væsentligt 
på grund af afstanden. 

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU´s habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og 
plantearter, som medlemslandene er forpligtet til at beskytte både inden 
for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod 
ødelæggelse af yngle-/rasteområder og mod at forstyrre arterne.

Der er ingen konkret kendskab til, at der i området fi ndes bilag IV-arter. 
Det vurderes, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirekti-
vets bilag IV ikke vil blive påvirket. 

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende uden for et kollektivt varmeforsy-
ningsområde. Området er derfor udlagt til individuel forsyning.

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

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige klo-
aksystem. I henhold til spildevandsplanen er området planlagt separat-
kloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afl edes i hver sin led-
ning til det offentlige kloaksystem. Drænvand fra omfangsdræn omkring 
bygninger må afl edes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke 
må afl edes til det offentlige kloaksystem.

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 50 % 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. 
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-
tægt
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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.

Støjforhold
Lokalplanområdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål og herunder 
omlæsningsplads mv. Anvendelsen kan påvirke omgivelserne med støj. 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-
handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Der er foreløbig planer om etablering af et affaldssorteringsanlæg på den 
sydlige del af lokalplanområdet. Resten af området er endnu ikke fastlagt 
nærmere indretning og anvendelse af. Der er udarbejdet støjberegning for 
affaldssorteringsanlægget. Følgende forudsætninger ligger til grund for 
støjberegningen:

•  Der etableres en 3 m høj jordvold langs lokalplanområdets nord-
lige, østlige og vestlige side. 

•  Der etableres en 3,5 m høj jordvold nord for kørelinjen på sorte-
ringshallens nordlige side.

•  De sydlige porte kan holdes åbne, mens port på øst facade holdes 
lukket, især ved fl askeafl æsning/afhentning.

•  Ovenlysvinduer på nordside af tag udgår og resten holdes lukket 
og tætte.

Støj vil dels komme fra støjkilder i sorteringshallen og dels fra trafi k til- og 
fra sorteringshallen. Støjberegningen viser, at størstedelen af støjbidra-
get til omgivelserne, kommer fra intern kørsel med lastbiler, på området. 
De anførte jordvolde er dog tilstrækkelige ift. at overholde Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser ved nærmeste beboelser. Støjberegningen frem-
går af bilag 4.
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Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenet jord. 

Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træffes 

forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der skal her-

efter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til grund-

vand, arealanvendelse mv. 

Lokalisering af virksomheder
I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det 

på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af 

omgivelserne. Enhver aktivitet er klassifi ceret efter, hvor meget den erfa-
ringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og tra-
fi k.

Klassifi ceringen er et udgangspunkt for en nærmere vurdering af den ak-
tuelle virksomhed. Hvis virksomheden anvender renere produktionsme-
toder end den almindelige, kan virksomheden opklassifi ceres. Omvendt 
kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklas-
sifi ceres.

Inden for lokalplanområdet kan der etableres virksomheder inden for 
miljøklasserne 3-5. Miljøstyrelsen anbefaler, hvilken afstand, der skøn-
nes nødvendig mellem virksomhedstyper inden for en given miljøklasse 
og boliger. Afstanden skal forhindre, at boliger påføres væsentlige gener 
eller at virksomheder bliver mødt med et større miljøkrav. Miljøstyrelsen 
anbefaler følgende afstande mellem virksomheder og boliger:

• 50 m ved virksomheder inden for miljøklasse 3
• 100 m ved virksomheder inden for miljøklasse 4
• 150 m ved virksomheder inden for miljøklasse 5

Nærmeste eksisterende boliger ligger henholdsvis ca. 90, ca. 120 m og ca. 
160 m fra lokalplanområdet. Lokalplanen fastsætter på kortbilag 2 græn-
sen for, hvor virksomheder inden for miljøklasse 5 kan placeres.

50 m

50 m

50 m

100 m

150 m

100 m

150 m

Rids der viser afstand fra omkringliggende boligbebyggelse (røde bygninger) til 

lokalplanområdet. De blå bygninger er udhus, garage o.lign.

Lokalplan-
område



17

Lokalplan FRE.E.16.10.01 ● Lokalplanredegørelse

Veje
Vendsysselvej er en blind vej udpeget som ”lokalvej, by” og benyttes 

overvejende af trafi kanter med ærinde hos de erhvervsvirksomheder, 
som grænser op til Vendsysselvej. Vendsysselvej bliver ved skæringen med 
Knivholtvej til en ”trafi kvej, by”. Trafi kveje er veje, der benyttes til trafi k 
mellem byens forskellige kvarterer. Trafi kvejene skal sikre høj fremkom-
melighed og stor trafi ksikkerhed.

Boligvej
Lokalvej, By
Lokalvej, Land
Trafi kvej, By

Signaturforklaring

Koldenåvej

Lo
ka

lp
la

n-
om

rå
de

Vendsysselvej

Kn
ivh

oltvej

Vendsysselvej - lokalplanområdet kan 

anes i højre side af billedet.

Vendsysselvej

Eksempel på indretning svingbaner på 

Vendsysselvej.

Vendsysselvej er planlagt forlænget mod vest, nord om Ravnshøj. Ved en 
forlængelse af Vendsysselvej kan der kommet en øget trafi k på vejen og 
dermed et behov for etablering af svingbaner ved lokalplanområdet. Der 
er plads til at lave svingbanerne inden for eksisterende vejudlæg. På bil-
ledet herunder kan eksisterende kørebane ses som stiplet linje, mens de 
blå linjer viser, hvordan vejen kan indrettes med svingbaner.

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vendsysselvej. 

Der skal etableres parkering til virksomhedens ansatte svarende til 1 par-
keringsplads pr. 100 m² etageareal eller 0,7 parkeringsplads pr. ansat.

Udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færds-
lens sikkerhed og afvikling skal godkendes af Frederikshavn Kommune 
med samtykke fra politiet, jf. Færdselslovens §100. 



18

Lokalplanredegørelse ● Lokalplan FRE.E.16.10.01

Udlæg af nye private fællesveje skal godkendes af Frederikshavn Kom-

mune.

Tilgængelighed
I lokalplanen er der fastsat bestemmelser om, at alle veje, p-pladser og 

adgange til nye bygninger skal udformes med ramper og lignende, så der 

er fuld tilgængelighed for alle. 

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 Frede-

rikshavn på 1,45 m DVR90. Lokalplanområdet ligger iht. Dansk Højdemo-

del 2015 med en terrænkote på ca. 11 m DVR90, og lokalplanen indeholder 

derfor ingen bestemmelser om mindste sokkelkote.

Ophævelse af landbrugspligt
Realisering af en lokalplan kan forudsætte Landbrugsstyrelsens ophævel-

se af landbrugspligten. Dette sker i praksis ved erklæring fra en praktise-

rende landinspektør, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 

har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 

på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante 

forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. 

dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, 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.

Ved lokalplanens udarbejdelse vedrører ingen af ejendommens servitut-

ter lokalplanområdet.
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I henhold til bekendtgørelse nr. 1157 af 01.07.2020 - 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 erhvervsformål, omlæsningsareal for 

indsamlede affaldsfraktioner og lignende samt

1.2 at området vejbetjenes fra Vendsysselvej.

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter 

matr.nr 1ak Lerbæk Hgd., Elling Jorder samt alle parceller, der efter 

den 07.05.2021 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2  Hele lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af 

den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som 

er vist med blå farve på kortbilag 1, til byzone.

  - matr. nr. 1ak: ca. 42.815 m²

  - litra d: ca. 1.575 m²

3. Arealanvendelse

3.1  Lokalplanområdet må anvendes til erhvervsformål, omlæsnings-

areal for indsamlede affaldsfraktioner, tekniske anlæg og lignen-

de.

3.2  I området kan der etableres virksomheder i virksomhedsklasse 3 

- 5.

  Virksomheder i virksomhedsklasse 5 kan ikke etableres på den del 

af lokalplanområdet, der ligger inden for 150 m fra boligbebyggel-

se, jf. kortbilag 2.

4. Udstykning

4.1  Erhvervsejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på 

mindst 1000 m² ekskl. vejareal.

4.2  Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er 

større end anlæggets sokkelfl ade +1,0 m hele vejen rundt herom.

Lokalplanbestemmelser
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5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejen-

dom.

5.2  Bygninger må maks. opføres i 2 etager.

5.3  Bygningshøjden må ikke overstige 15 m, målt fra et fastlagt ni-

veauplan. Mindre bygningsdele kan være højere, hvis det er nød-

vendigt af hensyn til virksomhedens drift.

5.4  Byggeri må ikke placeres mellem lokalplangrænsen og de på kort-

bilag 2 viste byggelinjer.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden 

 Farver

6.1  Facader skal fremstå i materialernes naturlige overfl ade eller ma-

les i farver inden for jordfarveskalaen samt disse farvers blanding 

med sort og hvid. Der henvises til den klassiske jordfarveskala ud-

arbejdet af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Socialministe-

riets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 2006, 

jf. bilag 3.

 Facader

6.2   Bebyggelsens facader skal fremtræde i tegl (blank, pudset eller 

malet) eller beton, træ, metalplader eller plader af fi bercement. 

6.3  Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af facaderne) kan 

udføres i andre materialer end facadematerialerne, f.eks. glas.

 Vinduer

6.4  Vinduer i tagfl aden på produktionsbygninger o.lign. bygninger 

med støjbelastet erhverv må ikke kunne åbnes. 

 Skorstene, ventilationsafkast og master

6.5  Ventilationsafkast på tage skal placeres mindst 1,0 m tilbage i for-

hold til bygningens facade og må ikke være højere end 1 m over 

bygningens tag.

6.6  Skorstene, afkast fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende 

den enkelte virksomhed skal så vidt muligt samles.

6.7  Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med an-

dre. Den maksimale højde for master må ikke overstige 15 m over 

terræn.

 Tag

6.8  Tagbeklædning må ikke udføres i refl ekterende materialer med et 

glanstal over 25. Dog tillades mindre tagpartier i glas svarende til 

maks. 25% af tagfl aden.

6.9  Der må opsættes solfangere og solceller på eller integreret i tag-

fl aden, såfremt de er antirefl eksbehandlede, og opsættes i kva-

dratiske eller rektangulære former.
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  Solfangere og solceller må ikke være højere end 1 m over bygnin-

gens tag

 Skilte

6.10  Der må kun opsættes et fi rma- og logo skilt pr. facade eller gavl. 
Maks. størrelse 1 m x 5 m (højde x bredde)

6.11  Der kan opsættes oplysnings- og henvisningsskilte. Skilte skal ud-
formes med henblik på at orientere og må ikke virke domineren-
de.

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

6.13  Skilte må ikke opsættes på master eller tage eller således at dele 
af skiltet rager op over facaderne.

6.14  Der kan opsættes én pylon ved hver indkørsel fra Vendsysselvej. 
Pylonerne må gives en størrelse på maks. 5 m x 1,5 m (højde x 
bredde).

6.15  Belysning af skiltepylon skal være afskærmet mod vejarealet og 
nedadrettet samt må ikke virke blændende for trafi kken eller i øv-
rigt til gene for denne eller de omkringboende.

7. Ubebyggede arealer

 Opholdsarealer

7.1  Der skal indrettes udendørs opholdsarealer til erhverv svarende til 
minimum 50 m² pr. 50 ansatte, dog minimum 25 m². Opholdsare-
alet skal være solbeskinnede og i princippet ligge i tilknytning til 
personaleindgangen. 

 Beplantning og hegn

7.2  Der udlægges areal til et minimum 5 m bredt areal til støjafskærm-
ning, beplantning, hegn eller lignende langs lokalplanområdets 
vestlige, østlige og nordlige grænse. Det udlagte areal fremgår på 
kortbilag 2 som ”Areal til vold, beplantning og hegn”. 

   Der udlægges areal til et minimum 5 m bredt areal til støjaf-
skærmning, beplantning, hegn eller lignende midt i lokalplanom-
rådet som en tværgående linje. Det udlagte areal fremgår på kort-
bilag 2 som ”Areal til vold, beplantning og hegn,kan fjernes”. 

  Arealet kan etableres i etaper, således at det alene er den del af 
lokalplanområdet, der er taget i anvendelse, som afskærmes. 

7.3  Det udlagte areal ”Areal til vold, beplantning og hegn, kan fjer-

nes” vist på kortbilag 2 kan helt eller delvist fjernes, når der i 
sin helhed er etableret støjafskærmning langs lokalplanområdets 
vestlige, østlige og nordlige grænse.

 Ad 6.10 - 6.15) Frederikshavn 

Kommune vil gerne i dialog med 

virksomheder, der ønsker skilt-

ning. Derfor opfordres disse til at 

kontakte kommunen for råd og 

vejledning, inden skiltene udar-

bejdes og opsættes. I øvrigt hen-

ledes opmærksomheden på Be-

kendtgørelse om opsætning af 

mindre oplysningsskilte, skilte i 

erhvervsområder og reklamer på 

idrætsanlæg mv. i det åbne land.
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 Terræregulering

7.4  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.

  Der kan dog foretages terrænregulerering ud over ± 0,5 m i føl-

gende tilfælde:

• til etablering af støj- og afskærmende volde.

• til etablering af ramper

• til etablering af vaskegrav, containergrav og lignende anlæg.

7.5  Ved terrænregulering skal der som hovedprincip etableres naturli-

ge, blødt afrundede overgange til lokalplanområdets tilgrænsen-

de arealer, dog ikke nærmere skel end 1 meter. Hvor særlige hen-

syn taler for det kan overgange etableres som støttemur.

  Støttemure må have en maksimal højde på 1,5 m over terræn.

7.6  Terrænregulering skal ske, så vandets naturlige strømning på ter-

ræn uden for lokalplanens område ikke ændres. Kan dette ikke 

undgås, skal terrænregulering foretages, så nabomatrikler ikke 

påvirkes med mere vand, end ved et uændret terræn. 

 Belysning

7.7  Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på de 

ubebyggede arealer inden for hele lokalplanens område.

7.8 Lyskilders højde må ikke overstige 15 m.

7.9  Det skal sikres, at lyskegler er nedadrettet, så de ikke giver anled-

ning til gene for naboer eller andre.

 Oplag

7.10  Udendørs oplag skal afskærmes med hegn eller tæt beplantning. 

Den maksimale højde må ikke overstige 6 meter.

7.11  Ved oplag skal der tages hensyn til beskyttelse af grundvand. 

8. Veje og parkering

 Veje

8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Vendsysselvej i prin-

cippet 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.

•   Vejadgangen til 1. etape skal være forskudt minimum 10 m 

fra eksisterende vejadgang på modsatte side af vendsys-

selvej (matr.nr. 1fp Lerbæk Hgd., Elling). Adgangen er vist 

med rød trekant på kortbilag 2.

•   Vejadgangen til efterfølgende etaper skal ved sort trekant 

vist på kortbilag 2.

8.2  Der udlægges areal til en 10 m bred vej A-B, jf. kortbilag 2, der skal 

være vejadgang til efterfølgende etaper.
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8.3  Alle nye veje i lokalplanområdet vil have status af ’private veje’. 

Detailprojekt for vejanlæg godkendes af kommunen med politiets 

samtykke, jf. færdselslovens § 100, stk. 1. Vedligeholdelse af pri-

vate veje er et privatretsligt anliggende.

 Parkering

8.4  Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m² etagemeter eller 0,7 

parkeringsplads pr. ansat.

8.5  Parkering og henstilling af køretøjer over 3.500 kg samt skurvog-

ne, trailere og øvrige køretøjer til virksomhedens drift skal ske in-

dendørs eller på dertil indrettede og afskærmede arealer.

 Tilgængelighed

8.6  Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal ud-

formes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for 

alle. 

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  Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisnin-

ger 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 anvisning fra Frederikshavn Spil-

devand A/S. 

10.2  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ejendommens ubebyg-

gede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 

lokalplanens punkt 7.

  Det 5 m brede areal anført i pkt. 7.2 langs lokalplanområdets vest-

lige, østlige og nordlige afgrænsning samt midt i lokalplanområ-

det som en tværgående linje skal være etableret for den del af lo-

kalplanområdet, der tages i anvendelse.

10.3  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering 

som anført under lokalplanens punkt 8.4.

10.4  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er sikret ved støj-

beregning, at opholdsarealerne ikke belastes med trafi kstøj, der 
overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
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11. Lokalplanens retsvirkninger

11.1  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. 

11.2  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 15.10.2021 i henhold til 

planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Thomas Eriksen

 Borgmester    Kommunaldirektør 

Lokalplanen er endelig vedtaget den 31.01.2022 i henhold til planlovens § 

27.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Thomas Eriksen

 Borgmester    Kommunaldirektør 
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Bilag 3
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Bilag 4

Dansk Miljørådgivning A/S  

Din rådgiver gør en forskel … 

 Vi er landsdækkende. Find nærmeste kontor på www.dmr.dk. 

BEREGNING AF STØJ FRA NY 
AFFALDSCENTRAL 

Vendsysselvej, 9900 Frederikshavn 

 

 

 

Rekvirent: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S 

Dato: 28 juli 2021, Rev C – 22. september 2021 

DMR-sagsnr.: 2021-2396 
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1. Baggrund 

Som led i planlægningen af nyt affaldssorteringsanlæg ved adresse på Vendsysselvej, 9900 
Frederikshavn, har DMR Støj og bygningsakustik beregnet den forventet støjudbredelse fra 
fremtidige sorteringsanlæg. Beregningerne er udført for Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S. 

Revision A af rapporten indeholder:  

Opdaterede beregninger med ændret situationsplan og drift for håndtering af flasker. Ændrin-
gerne inkluderer:   

· Opdateret drift med flasker, se i Bilag 1. 
· Støjvold mod øst, vest og nord forhøjes til 3 meter 
· Der indsættes en 3,5 meter høj støjvold nord for kørerlinjen på sorteringshallens nord-

lige side 
· Sydlige porte åbnes men port mod øst holdes lukket 
· Ovenlysvinduer mod nord fjernes 
· Støjgrænser som resultater vurderes ift. ændres til områdekategorien ”Områder for 

blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder(bykerner), iht. /1/. 
 

Revision B af rapporten indeholder:  

Opdaterede beregninger med præciserede inputs for driftstider iht. Bilag 1. 

· Kørsels på området er angivet ift. forventet tid ”Minutter” pr./t., fremfor ”Events” pr./t. 
 

Revision C af rapporten indeholder:  

· Præciseringer som ønsket af Frederikshavn Kommune. 

Støjkort, som vist Bilag 2 og Bilag 3, er identiske med rapportens revision B og er derfor uæn-
dret.  
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2. Måleobjekt 

Det fremtidige affaldssorteringsanlæg skal håndtere sortering af dagrenovering samt videre-
transport af affald til genbrugsstation. Situationsplanen består af en administrationsbygning, 
garageanlæg, vaskhal og sorteringshal. Situationsplan ses nedenfor i Figur 2.1. 

 

Figur 2.1: Situationsplan, Revision A 

Rundt om området er der planlagt en 3 meter høj jordvold, som ses med skraveret felt på 
situationsplanen.  

Områdets geometri og placeringer er implementeret i en 3D støjmodel, på baggrund af frem-
sendt tegningsmateriale fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.  
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Primære støjende aktiviteter vil være fra affaldssortering i sorteringshal, hvor der blandt andet 
sorteres glas, samt fra lastvognstrafik til- og fra området. Beskrivelser af aktiviteter, hyppighed 
og tidspunkt på døgnet, er leveret af Frederikshavn forsyning. Data er præsenteret i Bilag 1.  

Det er antaget at alle renovationskørertøjer leverer glas ved ankomst til sorteringsanlægget, 
samt at glas afhentes af sorteringshallen, to gange dagligt. 

3. Omgivelserne 

På Figur 3.1 og Figur 3.2 er vist et overblik over vedtaget lokalplaner og kommuneplanrammer 
for området omkring affaldscentralen. Vedtaget lokalplanrammer viser at området i stor grad 
er udlagt til Erhverv, mens der mod nordøst er et udlagt et Rekreativt område. Vedtaget lokal-
planer viser at der sydøst for området, er udlagt et område til Rekreativt område.  

Området omkring affaldscentralen er åbent og fladt. 

 

Figur 3.1: Oversigt over vedtaget lokalplaner. Det nuværende Frederikshavn Affald A/S er 
markeret med rød prik. 

I figur 3.3 ses situationsplan over den fremtidige affaldscentral ift. nuværende Frederikshavn 
Affald A/S, som er markeret med rød prik i figur 3.1.  
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Figur 3.2: Oversigt over kommuneplanrammer for området. 
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Figur 3.3: Situationsplan med ny affaldscentral nord for eksisterende Frederikshavn Affald 
A/S, som er placeret på matrikel 1fp.  
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4. Lydudbredelsesforhold 

Der er i denne revision A taget udgangspunkt i at sydlige porte kan holdes åbne, mens port på 
øst facade holdes lukket, især ved flaskeaflæsning/afhentning.  

Ovenlysvinduer på nordside af tag udgår og resten holdes lukket og tætte. 

Trafik til- og fra affaldscentralen, vil genere støj i alle retninger, da en del områdets interne 
veje går omkring sorteringsbygningen.  

5. Grænseværdier for støj 

Det er besluttet at områdets nærmeste boliger i det åbne land, nord for den fremtidige affalds-
central, hører ind under områdekategorien ”centerområder” /1/. 

Vejledende støjgrænser fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 omkring ekstern støj fra 
virksomheder /1/. Tabel 5.1 viser en oversigt over de vejledende grænseværdier. 

Områdetype 
Mandag-fredag kl. 07-18 

Lørdag kl. 07-14 

Mandag-fredag kl. 18-22 

Lørdag kl. 14-22 

Søn- og helligdage kl. 07-22 

Alle dage kl. 22-07 

Projektkrav:  

 

”Boliger i det åbne land” 

 

Områder for blandet bolig- 
og erhvervsbebyggelse, 

centerområder (bykerne) 

55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Tabel 5.1: De vejledende støjgrænser iht. /1/. 

6. Beregningsmetode 

Frederikshavn Kommune har leveret data om topografi, terrænoverflade, koter og bygningspo-
lygoner, i form af digitale kort. DMR har bearbejdet de digitale kort og opbygget en 3D-støjmo-
del til beregningerne i det benyttede beregningsprogram, SoundPLAN 8.2. Geometrien af frem-
tidige bygninger er leveret af Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S. 

Der beregnet et støjkonturplot 1,5 meter over terræn. Ved udarbejdelsen af støjkonturkortet 
er der indlagt et fintmasket net af beregningspositioner på hele området i en højde af 1,5 m 
over terræn. Støjkonturkortet viser støjens fordeling i området i forskellige farver, afhængig af 
støjbelastningens størrelse. Støjkonturkortet viser ikke de fritfeltsværdier, og resultaterne er 
således konservativt orienterende. 

Støjberegningerne er udført efter vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksom-
heder” fra Miljøstyrelsen /2/. Til selve beregningerne er SoundPLAN 8.2 benyttet med bereg-
ningsopsætning som vist i Tabel 6.1.  
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Parameter Indsat værdi 

Antal refleksioner 3 

Search Radius 5000 m 

Max reflection to rec 200 m 

Max reflection to src 50 m 

Tolerance (”Total result”) 0,1 dB 

Vejrscenarier 4 

Terrænklasser, Nord2000 G og D 

Bygningsrefleksioner 0,2 

Maskestørrelse på støjkort 10 m x 10 m 

Højde på støjkort, over terræn 1,5 m 

Tabel 6.1: Indsatte beregningsparametre i SoundPLAN. Terrænklasser er vurderet ud fra 
satellitfotos hvor der er differentieret mellem terrænets hårde og bløde overfla-
der. Den indsatte værdi for bygningsreflektioner svarer til 1 dB reflektionstab. 

6.1. Det indendørs støjniveau 

Det indendørs støjniveau og spektrum i sorteringshallen, er bestemt ud fra SoundPLAN kata-
logværdier for de angivet aktiviteter og deres hyppighed. Bygningens indre overflader, som er 
medbestemmende for det opbyggede støjniveau, er fastsat ud fra fremsendt tegningsmateriale.    

6.2. Konstruktioner 

Luftlydisolationen for sorteringsbygningens lydtransmitterende porte og ovenlysvinduer, er 
fastsat ud fra katalogværdier i SoundPLAN 8.2. 

Beskrivelse Opbygning Rw 

Porte, syd Åbne 0 dB 

Port, øst Lukket 17 dB 

Ovenlysvindue, syd Ovenlys i plast 21 dB 

Tabel 6.2: Rw-værdi for de brugte lydtransmitterende elementer.  

6.3. Kildestyrker 

Benyttede kildestyrker fra SoundPLAN støjbibliotek. 

Kilde SoundPLAN - Katalogbeskrivelse Lw 

Renovationsvogn  

(sorteringshal) 

Lastbil, svag acc. 10-20 km/t 100,7 dB 

Lastvogne  

(sorteringshal) 

Lastbil, svag acc. 10-20 km/t 100,7 dB 

Teleskoplæsser  
(sorteringshal) 

Gummihjullæsser/traktor, tomgang 92,9 dB 

Glashåndtering  Containeroperation, flasker, DOSIS 125,5 dB 

Renovationsvogn  

(ude) 

Lastbil, svag acc. 10-20 km/t 100,7 dB 

Lastvogne  

(ude) 

”Lorry 20 km/h, 2015” 100,1 dB 

Personbiler Personbil, parkeringsoperation  84,8 dB 

Tabel 6.3 Kildestyrker 
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Figur 6.1 Placering af udendørs støjkilder. Støjkilder er indsat som linjekilder, der på fi-
guren er markeret med rød. Linjekilder svarer til lastbilernes forventede kører-
linjer. Personaleparkering er indsat som en fladekilde, der ses med gult på par-
keringsarealet.  

Indsatte SoundPLAN baggrunds-bitmap-billede er nedskalleret i SoundPLAN. I 
Figur 6.2 ses baggrundsbilledet i højere opløsning. 
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Figur 6.2: Kørerlinjer på grunden i højere opløsning. 

  

 

Figur 6.3 Placering af indendørs støjkilder. Indendørs kørerlinjer, fra lastbiler, er marke-
ret som røde linjer. Kørsel med teleskoplæsser er indsat som fladekilde og ses 
som rødt areal. Glashåndtering er indsat som røde punktkilder. Der er indsat 
én punktkilde for aflæsning af glas og én punktkilde for afhentning af glas.   

Benyttet SoundPLAN baggrunds-bitmap-billede ses i højere opløsning i Figur 

6.2. 
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7. Resultater 

I bilag 2 og 3 er emissionen fra hhv. sorteringshallen og trafik på området, vist. Disse kort er 
også vedlagt rapporten, i høj opløsning, hvor beregnede støjniveauer (orienterende) kan aflæ-
ses fra. 

Foruden støjkort er der beregnet støj i frit felts punkter, ved nærmeste 2 boliger mod nord. Det 
er hhv. ved Koldenåvej 51 og 55, 9900 Frederikshavn. Placering af beregningspunkter kan ses 
i Figur 7.1. 

 

Figur 7.1: Placering af punktmodtagere i frit felt. 

I Tabel 7.1 og Tabel 7.2 er resultater af punktberegningerne vist. Der angives støjbedrag fra 
sorteringshallen og fra trafik internt på området, separat. 
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Hverdage 

Adresse / tidsrum 

Mandag-fredag kl. 07-18 

 

Mandag-fredag kl. 18-22 

 

Alle dage kl. 22-07 

 

Koldenåvej 51 

Grænseværdi: 

≤ 55 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: 33 dB 

Trafik: 37,5 dB  

 

Vurdering: 

Ok 

Grænseværdi: 

≤ 45 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: 15,3 dB 

Trafik: 34,0 dB 

 

Vurdering: 

Ok 

Grænseværdi: 

≤ 40 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: - 

Trafik: 39,7 dB 

 

Vurdering: 

Ok 

Koldenåvej 55 

Grænseværdi: 

≤ 55 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: 38,5 dB 

Trafik: 33,6 dB  

 

Vurdering: 

Ok 

Grænseværdi: 

≤ 45 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: 21,9 dB 

Trafik: 32,4 dB  

 

Vurdering: 

Ok 

Grænseværdi: 

≤ 40 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: - 

Trafik: 34,6 dB  

 

Vurdering: 

Ok 

Tabel 7.1: Resultater, punktberegninger, hverdage. 

 

Weekend 

Adresse / tidsrum 

Lørdag kl. 07-14 Lørdag kl. 14-22 

Søn- og helligdage kl. 07-22 

Alle dage kl. 22-07 

 

Koldenåvej 51 

Grænseværdi: 

≤ 55 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: 27,5 dB 

Trafik: 35,0 dB  

 

Vurdering: 

Ok 

Grænseværdi: 

≤ 45 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: 15,3 dB 

Trafik: 34,3 dB 

 

Vurdering: 

Ok 

Grænseværdi: 

≤ 40 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: - 

Trafik: 39,7 dB 

 

Vurdering: 

Ok 

Koldenåvej 55 

Grænseværdi: 

≤ 55 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: 33,3 dB 

Trafik: 29,7 dB  

 

Vurdering: 

Ok 

Grænseværdi: 

≤ 45 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: 21,7 dB 

Trafik: 32,5 dB  

 

Vurdering: 

Ok 

Grænseværdi: 

≤ 40 dB(A) 

 

Beregnet: 

Hal: - 

Trafik: 34,6 dB  

 

Vurdering: 

Ok 

Tabel 7.2: Resultater, punktberegninger, weekend. 
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7.1. Støj fra sorteringshal 

Støjen fra sorteringshallen ses primært at være bestemt at støjudbredelsen fra sorteringsbyg-
ningens åbne porte, mod syd. 

Med forudsætninger, som beskrevet i revision A og B, kan Miljøstyrelsens grænseværdier over-
holdes i alle tidsrum og dage ift. støj fra sorteringshallen.  

7.2. Støj fra kørsel på området 

Støjen fra trafik på området ses at være den primære støjkilde til omgivelserne.  

Med forudsætninger, som beskrevet i revision A og B, kan Miljøstyrelsens grænseværdier over-
holdes i alle tidsrum og dage ift. støj fra intern kørsel på området.  

8. Konklusion 

DMR Støj og bygningsakustik, har beregnet støj fra nyt affaldssorteringsanlæg i Frederikshavn.  

Resultater viser at størstedelen af støjbidraget til omgivelserne, kommer fra intern kørsel med 
lastbiler, på området. Støjvolde, som implementeret i denne revision B, er tilstrækkelige ift. at 
overholde Miljøstyrelsens vejl. støjgrænser, for områdekategorien, ved nærmeste nordlige be-
boelser.  
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9. Referencer 
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Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984 
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Bilag 1 Datainput til støjmodel  
 

 
 
Bilag 2 Resultater, Støj fra sorteringshal 
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Bilag 3 Resultater, støj fra trafik på området 
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Tillæg nr. 15.88 - Affaldscentral,
Frederikshavn

Tillæg nr. 15.88 - Affaldscentral, Frederikshavn

Kommuneplantillæg nr. 15.88 blev godkendt som forslag den 13.10.2021.

Tillægget er i offentlig høring i perioden fra den 15.10 til den 10.12.2021. 

Yderligere informationen om offentliggørelsen samt vejledning til indsendelse af
bemærkninger findes her.
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FRE.E.16.10 - Erhvervsområde
Vendsysselvej, Frederikshavn.

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, let industri og håndværk, transport-
og logistikvirksomheder, tekniske anlæg

I området kan etableres virksomheder, som kan give anledning til middel og betydelig
påvirkning af omgivelserne, dvs. virksomhedsklasse 3-6. På grund af områdets gode
trafikale beliggenhed kan der placeres virksomheder med megen tung trafik.  
Der kan ikke etableres boliger i området.  
Der udlægges et 200 m bredt konsekvensområde omkring området. Indenfor dette område
kan der ikke etableres ny, forureningsfølsom arealanvendelse.  
De konkrete rammebestemmelser for området supplerer de generelle
rammebestemmelser for erhvervsområder i gl. Frederikshavn Kommune.

Generelle anvendelsesbestemmelser
Erhvervsområde
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Zonestatus
Planlagt zone er byzone

En del af arealet skal overføres fra landzone til byzone.

Bebyggelsesomfang
Bebyggelsesprocent  
Maks. 50 % for den enkelte ejendom  
Etageantal og bygningshøjde  
Maks. 2 etager  
Maks. 15 m  
Enkelte bygningsdele kan tillades i en større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens
drift nødvendiggør det og den samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, Byrådet
ønsker at fremme.  
Grundstørrelse  
Min. 1000 m² ekskl. vejareal  
Bygningsforhold i øvrigt  
Der skal i særlig grad lægges vægt på en god helhedsvirkning ved facaders udformning
mod Knivholtvej.  
Ved nybyggeri, til- og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god
helhedsvirkning.  
Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne, således at skiltningen ikke virker
skæmmende.  
Skorstene, afkast fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende den enkelte virksomhed
skal så vidt muligt samles, så der tilstræbes en god helhedsvirkning.  
Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med andre.

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 50% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 15 m 

For 'Let industri og håndværk' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 50% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 2 
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Maksimal højde er 15 m 

For 'Transport- og logistikvirksomheder' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 50% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 15 m 

For 'Tekniske anlæg' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 50% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 15 m 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad,
og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved
forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 6

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne,
og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til
forureningsfølsomme naboer kan opnås. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger
300 m.

Virksomhedsklasse: Se oversigt og beskrivelse af virksomhedsklasser i de generelle
rammebestemmelser.  
 
Støj: Ved nybyggeri og ombygninger mod Knivholtvej, Vendsysselvej og jernbanen skal de
vejledende bestemmelser for trafikstøj benyttes.

Udstykning
Minimum udstykningsstørrelse er 1000 m2
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For Erhvervsområde er minimum udstykningsstørrelse 1000 m2 

For Let industri og håndværk er minimum udstykningsstørrelse 1000 m2 

For Transport- og logistikvirksomheder er minimum udstykningsstørrelse 1000 m2 

For Tekniske anlæg er minimum udstykningsstørrelse 1000 m2 

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

Infrastruktur
I lokalplanen for området skal der fastlægges bestemmelser om vej- og stisystem.
Desuden skal der tages stilling til eventuel besporing af området.
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Redegørelse
Baggrund

Tillægget et ca. 4,5 ha ha stort område i den vestlige del af Frederikshavn, som ønskes
anvendt til en sorteringscentral for affald, som ankommer i mindre mængder, sorteres, evt.
bearbejdes og efterfølgende transporteres til genanvendelse, forbrænding, deponi eller
viderebearbejdning i mindre parter. Kommunen ønsker på bygningshøjden øges fra de
mulige 10,5 meter til 15 meter, hvilket er en primære årsag til udarbejdelsen af den nye
kommuneplantillæg.

Da der er tale om en mindre rammetilpasning er foroffentlighedsfasen ikke nødvendig
vurderet.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Formålet med dette forslag er, på udlægge et nyt rammeområde FRE. E.16.10 og på
reducere det eksisterende rammeområde FRE. E.16.03. Der udlægges derfor ikke nye
arealer til erhvervsformål.

Gældende kommuneplanrammer
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Ny kommuneplanramme efter vedtagelsen af tillæg nr. 15.88.

Kommuneplantillægget udlægger et område i eksisterende ramme FRE.E.16.03, hvor der
tillades en højere bygningshøjde. Den nye ramme, FRE.E.16.10, muliggør en bygningshøjde
på 15 meter mod de 10,5 meter, som er tilladt i eksisterende kommuneplanramme. 

Forhold til anden planlægning

Natura 2000-område

EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv pålægger EU´s medlemslande at bevare en
række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske. Det sker ved at
udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Ramsar-, habitat- og
fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Der gælder særlige regler for disse internationale beskyttelsesområder. I Natura 2000-
områder må der bl.a. ikke planlægges for

nye arealer til byzone eller sommerhusområde
nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v.

Nærmeste EU-habitatområde nr. 4 "Hirsholmene" ligger ca. 2,0 km væk.

Nærmeste EU-fuglebeskyttelsesområde nr. 11 ”Hirsholmene” ligger ca. 2,0 km væk. 
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Ramsarområdet "Hirsholmene" ligger ca. 2,0 km væk.

Det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Bilag IV-arter 

Bilag IV i EU´s habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til at beskytte både inden for og uden for Natura 2000-
områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle-/rasteområder og mod at
forstyrre arterne.

Der er ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag IV-arter. Arealet benyttes i
dag til landbrug og vurderes derfor ikke at opfylde betingelserne som yngle- og
rasteområder.

Det vurderes, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets bilag IV ikke vil
blive påvirket.

Miljøvurdering

Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag inden den endelige vedtagelse. Det
fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Frederikshavn Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at gennemførelse af
planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke gennemføres en
miljøvurdering. 

Miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM)

Det vurderes, at planlægningen giver mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav
om en screening og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport.

Der vil blive taget stilling til, om evt. projekter skal miljøkonsekvensvurderes ved
sagsbehandlingen af det enkelte projekt.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg er godkendt til offentlig fremlæggelse i 
henhold til planlovens § 24 den 13.10.2021.

Birgit S. Hansen Thomas Eriksen

Borgmester Kommunaldirektør
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Udkast til forslag til vedtægtsændring til ”Vedtægter for Destination Nord”

Vedrørende §8

Forslag til vedtægtsændring vedrørende vederlag til den professionelle og arbejdende bestyrelsesformand 

for Destination Nord. Det fremgår nemlig ikke direkte og klart beskrevet i de af bestyrelsen godkendte 

vedtægter, at bestyrelsesformanden skal have udbetalt vederlag.

I selve det politiske godkendte aftalegrundlag for etablering af Destination Nord mellem Aalborg, 

Brønderslev, Frederikshavn og Læsø kommuner, er der beskrevet vedrørende formanden for bestyrelsen, 

”at de fire borgmestre i fællesskab udpeger en professionel formand. Formanden forventes at lægge en del 

timer i formandsrollen og være en arbejdende formand, der har tæt dialog med direktøren.” 

Bestyrelsen består af i alt 9 medlemmer, som udover de 4 borgmestre er sammensat således at hvert af de 

4 kommuners byråd udpeger 1 erhvervsrepræsentant, samt at de 4 borgmestre sammen udpeger et 

medlem som også skal agere formand for bestyrelsen i foreningen.

Det er beskrevet således i §8, at borgmestrene og de 4 udpegede erhvervsrepræsentanter ikke modtager 

vederlag for arbejdet, men modtager sædvanlig kørsels- og transportgodtgørelse i henhold til gældende 

takster, fra selskabet

Der er derfor udformet følgende forslag til vedtægtsændring under §8:

§8 efter sidste sætning vedrørende vederlag til bestyrelsesmedlemmerne

”Den af de 4 borgmestre udpegede bestyrelsesformand modtager vederlag for sit virke som professionel og 

arbejdende formand for bestyrelsen.”

Vederlaget størrelse fastlægges til 50.000 kr. årlig.

Såfremt samarbejdet med bestyrelsesformanden ophører opgøres vederlaget forholdsmæssigt.
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J.nr. 17-64699 

 

 

Vedtægter for Destination Nord 

 

 

BAGGRUND  

 

Destination Nord er opstået ved en sammenlægning af turismefremmeaktiviteterne i Aalborg Kom-

mune, Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune og Læsø Kommune (samlet: ”Kommu-

nerne” eller ”de deltagende kommuner”).  

 

§ 1 - Navn og hjemsted 

 

Foreningens navn er Destination Nord. 

 

Foreningen har hjemsted i Frederikshavn Kommune. 

 

§ 2 - Formål 

 

Foreningens formål er at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Kommunerne med af-

sæt i turismeerhvervets interesser og i samarbejde med Kommunerne. 

 

Foreningen kan alene varetage opgaver indenfor turismefremme mv., som kommuner selvstændigt 

kan varetage i medfør af kommunalfuldmagten, erhvervsfremmeloven eller tilsvarende hjemmel.  

 

Som led i varetagelse af Foreningens formål, er Foreningen bl.a. ansvarlig for:  

 

  det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området som Foreningen geografisk dæk-

ker,  

  at varetage destinationens nationale og internationale markedsføring,  

  at varetage den lokale turismefremmeindsats i området som Foreningen geografisk dækker, 

samt 

  at sikre destinationsudviklingen og turismefremme via en stærkt specialiseret faglighed i orga-

nisationen herunder produkt- og forretningsudvikling, markedsføring og digital gæsteservice. 

 

Det er Kommunernes ambition, at Foreningen skal være den foretrukne samarbejdspartner for alle 

aktører indenfor turismefremme i det område som Foreningen geografisk dækker. 

 

Foreningen kan samarbejde med andre destinationsselskaber, kommuner eller private aktører om 

gennemførelse af enkeltstående turismefremmende projekter mv., der helt eller delvist dækker 

Foreningens geografiske område, herunder også projekter, der delvist rækker udover Foreningens 

geografiske område. 
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De deltagende kommuner kan enkeltvis indgå samarbejder med andre destinationsselskaber, 

kommuner eller private aktører om enkeltstående turismefremmende projekter mv., der alene dæk-

ker den pågældende kommunes geografiske område. 

 

§ 3 - Medlemskab 

 

Medlemmer af Foreningen er Aalborg Kommune, Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kom-

mune og Læsø Kommune. 

 

Som yderligere medlemmer kan, hvis der opnås enighed på generalforsamlingen optages andre 

kommuner i destinationens nærområder med relation til og interesse i turismefremme i Nordjylland.  

 

Et medlemskab udløser 1 stemme på generalforsamlingen. 

 

§ 4 - Ophør af medlemskab  

 

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 års varsel til udgangen af et regnskabsår. I Foreningens 3 før-

ste regnskabsår, har Kommunerne ikke mulighed for at melde sig ud af Foreningen. 

 

Udtrædende medlemmer har ikke noget krav på og mod Foreningens formue, uanset om dette 

sker ved opsigelse fra medlemmets side eller ved eksklusion. 

 

§ 5 - Generalforsamlingen 

 

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling 

hvert år inden udgangen af april måned. 

 

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde op-

lysning om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, og skal herudover være vedlagt dags-

orden, regnskab for det foregående regnskabsår samt eventuelle indkomne forslag. 

 

Deltagerne på generalforsamlingen er bestyrelsens medlemmer samt deres stedfortrædere og 

medlemmerne af det kommunale fagudvalg, hvorunder turismefremme henhører. 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende:  

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om Foreningen i det forløbne år 

3. Årsregnskab for det forløbne år 

a. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse 

b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det   

godkendte regnskab 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

5. Præsentation af udpegede bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere  

6. Orientering om det kommende års aktiviteter 
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7. Indkomne forslag 

8. Valg af revision 

9. Eventuelt 

 

Forslag, som medlemmerne ønsker forelagt på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 4 uger forinden generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag om vedtægtsæn-

dringer være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den 

ordinære generalforsamling skal afholdes.  

 

Indkaldelse til generalforsamling skal som minimum ske ved udsendelse af elektronisk post til det 

enkelte medlem på den af medlemmet angivne mailadresse. 

 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til en 

sådan, når mindst 40 pct. af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal 

generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat til bestyrelsen med 

oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalfor-

samling skal ske med mindst 2 ugers varsel. 

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, 

medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når alle 

medlemmer er til stede.  

 

§ 6 - Valgbarhed og stemmeret 

 

1. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmerne af Foreningen. 

2. Hvis et udpeget medlem af bestyrelsen fra erhvervslivet, jf. punkt 7, ikke længere er ansat i 

en virksomhed mv. i den af Kommunerne, som oprindeligt udpegede denne som medlem 

udtræder dette medlem af bestyrelsen, og stedfortræderen indtræder. 

3. De deltagende kommuner har hver en stemme på såvel ordinære som ekstraordinære ge-

neralforsamlinger uanset hvor mange deltagere, der er fra kommunen.  

 

§ 7 - Bestyrelse  

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der sammensættes på følgende måde: 

 

  Borgmestre fra de 4 deltagende kommuner, 

  En erhvervsrepræsentant udpeget af Frederikshavn Byråd, 

  En erhvervsrepræsentant udpeget af Læsø Byråd, 

  En erhvervsrepræsentant udpeget af Brønderslev Byråd, 

  En erhvervsrepræsentant udpeget af Aalborg Byråd, samt 

  Et medlem udpeget af de fire borgmestre i forening. 

 

Medlemmet udpeget af de fire borgmestre skal også agere som formand for bestyrelsen i Forenin-

gen. 
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Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter rekrutteres med henblik på at tilføre bestyrelsen særlige 

kompetencer, der understøtter en forretningsmæssig, kommerciel og bæredygtig forståelse af tu-

risme som væksterhverv. 

 

For hvert bestyrelsesmedlem udpeget af det enkelte byråd, udpeges en stedfortræder, der kan til-

træde hvis medlemmet ikke kan deltage i bestyrelsesmødet. 

 

Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter udpeges for en periode på 2 år. Borgmestrene samt med-

lemmet udpeget af borgmestrene vælges for en hel byrådsperiode. Af hensyn til at fremme For-

eningens aktiviteter vil udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer dog tidligst kunne ske ved den 

ordinære generalforsamling i 2022. 

 

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. 

 

§ 8 - Bestyrelsens virke 

 

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Foreningen og dennes aktiviteter. 

 

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes 

budget og regnskab. 

 

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt eller efter behov. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og udpeger selv sin næstformand. Formand og 

næstformand kan ikke komme fra samme kommune.  

 

På bestyrelsesmøderne deltager direktøren som observatør og sikrer, at der tages referat. Derud-

over kan bestyrelsen vælge at invitere andre med som observatører eller til at deltage i møderne. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ved stem-

melighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (Advisory boards, partnerudvalg, projektgruppe etc.) med et klart 

defineret kommissorium. 

 

Borgmestrene og de 4 udpegede erhvervsrepræsentanter modtager ikke vederlag for arbejdet, 

men modtager sædvanlig kørsels- og transportgodtgørelse i henhold til gældende takster.  

 

§ 9 - Direktion 

 

Bestyrelsen ansætter en direktør til ledelse og varetagelse af den daglige ledelse og drift. Bestyrel-

sen har herudover bemyndigelse til at afskedige Foreningens direktør. 
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Direktøren ansætter og afskediger personale i Foreningen inden for de af bestyrelsen fastsatte 

rammer, og i overensstemmelse med Foreningens strategi og formål. 

 

§ 10 - Økonomi 

 

Foreningens økonomiske midler tilvejebringes via bidrag fra Kommunerne, samt midler tildelt fra 

foreninger, organisationer, fonde, virksomheder og private samt tilskud det i øvrigt vil være muligt 

at søge. 

 

Kommunernes bidrag er fastsat efter en blandt kommunerne vedtaget økonomimodel (bilag). 

 

Foreningens midler kan alene anvendes til opfyldelse af foreningens formål. 

 

§ 11 - Regnskab og budget 

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

 

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.  

 

Foreningens regnskab godkendes af generalforsamlingen. 

 

Det godkendte årsregnskab udsendes til Kommunerne senest 14 dage efter endelig godkendelse.  

 

§ 12 - Tegningsregel 

 

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening 

med direktøren. 

 

Bestyrelsen kan meddele prokura til direktøren. 

 

§ 13 - Hæftelse 

 

Der påhviler ikke Foreningens medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen nogen økonomisk hæf-

telse for foreningens forpligtelser.  

 

Foreningen hæfter alene med sin formue. 

 

§ 14 - Tavshedspligt 

 

Medlemmer af Foreningens bestyrelse eller eventuelle udvalg og projektgrupper samt personale i 

Foreningen og eventuelle observatører har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning meddelt 

under fortrolighed. 
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Ligeledes må medlemmer af bestyrelsen eller udvalg og projektgrupper samt personale i Forenin-

gen ikke misbruge oplysninger vedkommende er kommet i besiddelse af i forbindelse med sit ar-

bejde for eller i tilknytning til Foreningen. 

 

§ 15 - Ændring af vedtægter 

 

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stem-

mer er for forslaget. 

 

§ 16 - Opløsning af foreningen 

 

Bestemmelser om Foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt eks-

traordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i overensstemmelse med 

nærværende vedtægters punkt 5, sidste afsnit. 

 

Såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning er dette vedtaget. 

 

Er generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, jf. punkt 5, sidste afsnit, indkaldes til en ny gene-

ralforsamling, hvor beslutning kan træffes med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset antallet af frem-

mødte stemmeberettigede medlemmer. 

 

I tilfælde af Foreningens opløsning træffer den sidste generalforsamling beslutning om anvendelse 

af Foreningens økonomiske midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.  

 

§ 17 - Ikrafttræden  

 

Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på foreningens stiftende generalforsamling.  

 

***** 

 

 

[underskriftside følger] 
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