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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 22. 
december 2021
Sags ID: EMN-2020-06036

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 22. december 2021.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
.
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2 (Åben) Godkendelse af forslag til lokalplan for Boligområde 
Kirkevej 21 i Skagen
Sags ID: GEO-2020-02321

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

11.08.2020 30.11.2021

Bygherres rådgiver har fremsendt forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01, der skal skabe 
mulighed for at etablere 12 boliger i en bygning på 3 etager. Områdets beliggenhed 
fremgår af bilag. 

Planen sikrer, at bygningen formidler overgangen fra den høje og massive bygning, der 
huser Skagen Fritids- og Kulturcenter til det lavere institutions- og boligbyggeri mod vest
og nord. Den sikrer bl.a.: bygningsudtryk, med elementer fra Skagens traditionelle 
byggestil - samt etablering af friarealer, det vil sige: vejadgang, parkeringspladser for 
personbiler og cykler, udendørs opholdsarealer, der både har fælles og mere privat
karakter. I overensstemmelse med parkeringsnormen for etageboliger etableres der 1 
plads pr. bolig. Heraf er 2 handicappladser, 1 til en stor kassebil og 1 til en alm. bil.

Bygherre gennemfører pt. en forureningsundersøgelse af arealet med henblik på at sikre 
jordens egnethed til boligformål. Eksisterende bygning (tidl. Taxacentral) - beliggende 
mod nord - indrettes som depotrum til de nye boligerne. For at få en hensigtsmæssig 
indretning af friarealet, forudsættes nedrivning af eksisterende bevaringsværdige bygning
mod syd (tidl. pumpestation), Bygningen er SAVE-vurderet til 4. 

Der etableres vejadgang til området fra Kirkevej via parkeringsanlægget til Skagen 
Fritids- og Kulturcenter. Anlægget er offentligt og Fritids- og Kulturcentret er indforstået 
med løsningen. Vejadgang til institutionen umiddelbart nord for lokalplanområdet sikres 
via parkeringsanlægget til de nye boliger. Adgangen til den eksisterende 
hovedstiforbindelse fra bevares. Beregning af trafikstøj fra Chr. X´s Vej godtgør, at der 
ikke er behov for, at træffe bestemmelser i lokalplanen om etablering af støjvold eller –
hegn.

I Kommuneplanen er områdets anvendelse fastlagt til offentlige formål. For at kunne 
lokalplanlægge til boligformål, skal der besluttes en væsentlig ændring af

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget&date=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%2F11-08-2020%2015.00%20-%2019.00&fileName=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%2F11-08-2020%2015.00%20-%2019.00%2FReferat%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf
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Kommuneplanen. Det sker med tillæg nr. 15.83 til Kommuneplanen, der følger forslaget 
til lokalplanen.

Indstilling
Teknik- og Kulturdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg
og byråd at sende lokalplan og kommuneplantillæg i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 30-11-2021

Godkendt.

Afbud fra Anders Brandt Sørensen (A) i stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Kirkevej 21 9990 Skagen Områdets beliggenhed i Skagen Bilag til PMU 30.11. 2021 (DokumentID: 4081787 -
GEO-2020-02321)
2. Udkast til tillæg nr. 15.83 til Kommuneplanen 2021.25.11 Kirkevej 21, Skagen Bilag til PMU 30.11.2021 
(DokumentID: 6481089 - GEO-2020-02321)
3. Udkast til lokalplan SKA.B.03.09.01 Kirkevej 21, Skagen 2021.25.11  Bilag til PMU 30.11.2021 (DokumentID: 
6480979 - GEO-2020-02321)
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3 (Åben) Godkendelse af vandværkernes vandtakster 2022
Sags ID: GEO-2021-03386

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/BR

Sagsfremstilling
Kommunen skal, jf. Vandforsyningslovens § 53, godkende de almene vandværkers 
takster. Kommunen skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, det vil sige, at 
vandværket har tilstrækkelige midler til at dække de forventede kommende udgifter. På 
den anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, der overstiger det forventede 
behov (hvile i sig selv princippet).

Taksterne for de almene vandværker ses i bilag 1 (alle priser er ekskl. moms). Der er 
angivet takster for 2022 til godkendelse, samt tidligere godkendte takster som 
sammenligningsgrundlag. Administrationens bemærkninger til vandtaksterne kan ses i 
bilag 2.

Administrationen har vurderet, at der for alle de almene vandværker er sammenhæng 
mellem indtægter, formue og planlagte og forventede udgifter, samt vandværkets stand. 
Vurderingen er sket på baggrund af de fremsendte regnskaber og budgetter.  

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet at
taksterne for 2022 godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 30-11-2021

Godkendt.

Afbud fra Anders Brandt Sørensen (A) i stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Bilag1 - Vandtakster for 2022 (DokumentID: 6420790 - GEO-2021-03386)
2. Bilag 2 - CTM's bemærkninger til vandtaksterne (DokumentID: 6420893 - GEO-2021-03386)
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4 (Åben) Fastsættelse af priser for boliggrunde og erhvervsjord 2022
Sags ID: EMN-2021-05065

Ansvarligt center: Erhverv og Service - Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Salgsprisen for boliggrunde og erhvervsjord skal hvert år godkendes af Økonomiudvalget 
og byrådet. Samlet overblik over boliggrunde og erhvervsjord til salg vedlægges som 
henholdsvis bilag 1 og bilag 2 (katalog).

De boliggrunde og det erhvervsjord som er beskrevet i kataloget, bliver løbende 
annonceret til salg på http://frederikshavn.dk/grundsalg og kan, efter den årlige 
fastsættelse af priser, administrativt sælges uden yderligere politisk godkendelse. 

Prisfastsættelse
Åshusene 12, Frederikshavn
I forbindelse med godkendelse af tillæg til lokalplan for Flade Bakker, er det nu muligt at 
udstykke endnu en grund i området. Det indstilles, at grunden Åshusene 12, 
Frederikshavn udbydes til salg for 995.000 kr. inkl. moms i lighed med øvrige grunde på 
Åshusene. Grunden er vist med rød på bilag 3.

Teranåsvej, Sæby – område 1
Der er i lokalplan SAE.4.12.0 udlagt er areal til erhvervsformål på ca. 8.100 m2. Arealet
har tidligere været udlagt til offentlige formål, men er i forbindelse med temaplanen 
ændret tilbage til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, let industri og 
håndværk. Arealet er vist med rød på vedhæftet bilag 4.

På baggrund af ovenstående indstilles det, at arealet udbydes til salg i 2022 til 
erhvervsformål til 51 kr. pr. m2 ekskl. moms. I henhold til gældende lokalplan kan området 
anvendes til lettere industri og håndværk.

Tranåsvej, Sæby - område 2
Ud over det lokalplanlagte areal er der tillige et areal på ca. 3.900 m2, der i
kommuneplanen er udlagt erhvervsformål. Arealet er vist med blå på vedhæftet bilag 4. 

Det indstilles, at det kommuneplanlagte arealet udbydes til salg i 2022 til erhvervsformål 
for 51 kr. pr. m2 ekskl. moms med den betingelse, at køber skal udarbejde lokalplan for 
området. Det betinges tillige, at køber skal indsende lokalplanforslag til 
myndighedsbehandling inden 1 år fra overtagelse.

I forbindelse med udbud og salg af de to områder, vil der blive taget hensyn til vejadgang 
frem til Tranåsvej 15 og 17, der begge benyttes til spejderformål.

http://frederikshavn.dk/grundsalg
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Hele området benyttes pt. midlertidig af Forsyningen. Et udbud vil først blive annonceret, 
når forsyningen har afsluttet deres arbejde.

Vendsysselvej, Frederikshavn
Der er inddraget et nyt erhvervsområde i temaplanen ved Vendsysselvej. Området er ca. 
2,5 ha og vist med rød på bilag 5.
Der er modtaget henvendelse om køb af en del af området, hvorfor det indstilles, at hele 
området udbydes til salg til erhvervsformål til 51 kr. pr. m2 med den betingelse, at køber 
skal udarbejde lokalplan for området. Det betinges tillige, at køber skal indsende 
lokalplanforslag til myndighedsbehandling inden 1 år fra overtagelse.

Katalog:
Det indstilles at prisen for erhvervsjord samt boliggrunde fastholdes i 2022, idet det 
vurderes, at priserne svarer til markedsprisen.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at 

1. Åshusene 12, Frederikshavn udbydes til salg til en mindstepris på 995.000 kr. 
inkl. moms

2. Tranåsvej, Sæby:
a) Område 1 udbydes til salg til en mindstepris på 51 kr. pr. m2 ekskl. moms
b) Område 2 udbydes til salg til en mindstepris på 51 kr. pr. m2 ekskl. moms

med betingelse om, at køber udarbejder lokalplan
3. Vendsysselvej, Frederikshavn udbydes til salg til en mindstepris på 51 kr. pr. m2

ekskl. moms med betingelse om, at køber udarbejder lokalplan
4. Ovenstående erhvervsjord og boliggrund sælges til højstbydende efter endt 

udbud. Nettooverskud fra salg tilgår pulje for køb og salg
5. Sælges ovenstående ikke efter endt udbud, sættes det løbende til salg i ”katalog” 

til en fast pris svarende til mindsteprisen
6. Salgsprisen for boliggrunde forbliver uændret i 2022
7. Salgsprisen for erhvervsjord forbliver uændret i 2022 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.
Erhvervsjord fastsættes til 35 kr. pr. m2 ekskl. Moms.

Beslutninger:
Godkendt, erhvervsjord sælges til 35 kr. m2, dog fastholdes erhvervsjord i Sæby 
trafikcenter Sæby  syd til 230 m2.
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Bilag
1. Bilag 1- Oversigt over boliggrunde (DokumentID: 6451134 - EMN-2021-05065)
2. Bilag 2 - Oversigt over erhvervsjord (DokumentID: 6451130 - EMN-2021-05065)
3. Bilag 3 (DokumentID: 6485850 - EMN-2021-05065)
4. Bilag 4 (DokumentID: 6485924 - EMN-2021-05065)
5. Bilag 5 (DokumentID: 6486529 - EMN-2021-05065)
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5 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Økonomiudvalgets budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01600

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2021 budgetter for 2022 samt 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb anført under 
Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Økonomiudvalgets samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen finansieres af 
de afsatte rådighedsbeløb på budgettet.

Samarbejdsportal 936.000 kr.
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård* 865.000 kr.
Bygningsvedligeholdelse* 24.602.000 kr.
Energirenoveringer* 4.668.000 kr.
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse 6.692.000 kr.
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg 4.309.000 kr.
Investering i ABA-anlæg* 1.565.000 kr.
Bygninger overgået til projektudvikling* 284.000 kr.
Udvikling i yderområder og landdistrikter 983.000 kr.
Geopark - vækstpotentiale 2.000.000 kr.
Salg af jord og bygninger -2.741.000 kr.
Energibyen, projektudvikling 2.817.000 kr.
Pulje til prioritering i by og opland 3.279.000 kr.
Støtte til arrangement 516.000 kr.
Projektudviklingspulje 255.000 kr.
Reinvesteringer Grafikafdelingen 107.000 kr.
Sæby Købstadsjubilæum 506.000 kr.
I alt 51.643.000 kr.

Ovennævnte oplistning af rådighedsbeløb vedrører de projekter der var tilknyttet 
Økonomiudvalget før styrelsesvedtægten blev ændret, i forhold til ændret 
opgavefordeling mellem Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. 

Ovennævnte projekter markeret med * er således overført til Teknisk Udvalg, som følge 
af styrelsesvedtægtsændringen. Økonomiudvalget søger derfor, på vegne af Teknisk 
Udvalg, om frigivelse af disse rådighedsbeløb.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalgets anmoder byrådet om, at 
rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område i 2022 frigives, som ovenfor anført, 
med i alt 51.643.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
.
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6 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01599

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

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

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Børne- og Ungdomsudvalgets samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen 
finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budgettet.

Digitalisering af skoleområdet 3.882.000 kr.
Udvikling af den digitale daginstitution 2.276.000 kr.
Implementering og virkeliggørelse af visionsarbejde i 4 skoledistrikter 8.000.000 kr.
Udstyr kommunale dagtilbud (Ladcykler/legetøj) 500.000 kr.

I alt 14.658.000 kr.

Indstilling
Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anmode byrådet om, at 
rådighedsbeløbene på Børne- og Ungdomsudvalgets område i 2022 frigives, som 
ovenfor anført, med i alt 14.658.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Dato: 09-11-2021

Godkendt.

Afbud fra Irene Hjortshøj (A)

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021
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Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
.
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7 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk 
Udvalgs budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01601

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2021 budgettet for 2022 samt 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb anført under Teknisk 
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. 

Teknisk Udvalgs samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen finansieres af de 
afsatte rådighedsbeløb på budgettet. 

Slidlag 0 7.388.000 kr. 
Vejprojekter 6.394.000 kr. 
Renov. af kørebaner 0 8.868.000 kr. 
Koordinerede belægningsarbejder            10.987.000 kr.
Renov. af vejbelysningsanlæg 2010-2027 1.461.000 kr. 
Matrikulære berigtigelser 00.50.000 kr. 
Broer, tunneller og underløb 0 947.000 kr. 
Vejafvandingsbidrag 0 2.482.000 kr. 
Kystbeskyttelse og kystfodring 0 1.594.000 kr. 
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby    104.000 kr. 
Områdefornyelse i Dybvad 0 419.000 kr. 
Dispositionspuljen 0           3.224.000 kr. 
Bådebroer m.m. 0                        2.362.000 kr. 
Asfalt – belægningsarbejder 5.000.000 kr. 
Cykelstier – 2-1 veje – sikre skoleveje 5.000.000 kr. 
Offentlige toiletter – strategi 0 1.200.000 kr. 
Klimaindsatser og konkrete tiltag 3.000.000 kr. 
Rekreative tiltag i naturen 1.500.000 kr. 
I alt            61.981.000 kr. 

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at 
anmode byrådet om, at rådighedsbeløbet på Teknisk Udvalgs område i 2022 frigives, 
som anført med i alt 61.981.000 kr. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg 2018-2021

Dato: 29-11-2021

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V).

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
.
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8 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalgets budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01602

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2021 budgettet for 2022 samt 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 
Miljøudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Plan- og Miljøudvalgets samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen finansieres 
af de afsatte rådighedsbeløb på budgettet. 

Landsbyfornyelse - 3.292.000 kr. 
Landsbyfornyelse – tilskud fra staten -2.027.000 kr. 
I alt 1.265.000 kr.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at anmode byrådet om, at rådighedsbeløbende på Plan- og 
Miljøudvalgets område i 2022 frigives, som ovenfor anført, med 1.265.000 kr.  

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 30-11-2021

Godkendt.

Afbud fra Anders Brandt Sørensen (A) i stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag
.
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9 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01371

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2021 budgetter for 2022 samt 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb anført under Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen 
finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på budgettet.

Anlægstilskud til fritidsaktiviteter 1.158.000 kr.
Skagen Stadion 395.000 kr.
Frederikshavn Idrætscenter 623.000 kr.
Østervrå Hallen 62.000 kr.
Skagen Tennis- og Badmintonklub 161.000 kr.
Skagen Kultur- og Fritidscenter 561.000 kr.
Ålbæk Idrætscenter 205.000 kr.
Skagen Ridehus 47.000 kr.
Nordjyllands Kystmuseum 50.000 kr.
I alt 3.262.000 kr.
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Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget at anmode byrådet om, at rådighedsbeløbene i 2022 frigives, med i alt 
3.262.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 08-12-2021

Godkendt.

Afbud fra Bjarke Dyhr Lynnerup (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
.
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10 (Åben) Frederikshavn Boligforening, ansøgning om tilladelse til 
lånoptagelse i afd. 7, 9 og 15, samt huslejeforøgelse i afd. 7 og 15
Sags ID: EMN-2021-05393

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder i henvendelse af 30. november 2021 om 
godkendelse af lånoptagelse i afdeling 7, 9 og 15 i forbindelse med renoveringsarbejder. 
Som følge heraf anmodes der endvidere om tilladelse til huslejeforøgelse i afdeling 7 og 
9.
Alle 3 projekter er godkendt på de respektive afdelingsmøder i efteråret 2021.
Der er ikke krav om kommunal garanti på de 3 lån.

Ansøgningen fremsendes idet at der i § 29 i Lov om almene boliger m.v. anføres at der 
ikke uden byrådets godkendelse kan udstedes pantebreve med pant i almene boliger. 
Endvidere anføres i § 79, stk. 4 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. at 
byrådet skal godkende lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, når 
lejeforhøjelsen overstiger 5%. 

Projekterne er som følger:

Afdeling 7 Råholt - Frederikshavn:
Afdelingen er beliggende Vitus Berings Vej 1-136 i Frederikshavn, og består af 102 
lejemål. Afdelingen er opført i 1957.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 25. august 2021 og vedrører følgende 
forhold:

 Udskiftning af tag med belægning i tagpap og efterisolering af loft.
 Renovering af badeværelser herunder nye klinker og inventar samt gulvvarme.
 Etablering af solceller.
 Renovering sokkel ved gavle og ved indgang til lejemål.
 Ny flisebelægning.
 Opsætning af intelligent varmestyring.
 Individuel vandmåling pr. lejemål

Projektet har et anlægsbudget på 36,2 mio. kr., som finansieres med 4 mio. kr. fra egne 
henlæggelser og 32,2 mio. kr. fra 30-årigt fastforrentet realkreditlån.

Projektet medfører en gennemsnitlig huslejestigning på 7,6%. Herudover vil vandforbrug 
ikke længere være en del af huslejen, men skal afregnes og indbetales separat ud fra et 
forbrugsregnskab.
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Der er i projektet væsentlige energimæssige tiltag, som vil reducere stigningen i den 
samlede boligudgift. Reduktionen påvirker både forbruget af el, vand og varme.

Den gennemsnitlige husleje udgør pr. 1. januar 2022 624 kr. pr. år pr. kvadratmeter.

Afdeling 9 Stjernen - Frederikshavn:
Afdelingen er beliggende Vestergade 31A-31C, Markedsvej 2-76 samt Nytorv 17, og 
består af 118 lejemål. Afdelingen er opført i 1957 samt 1987-1989.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 6. september 2021 og vedrører følgende 
forhold:

 Udskiftning af vinduer – vestside på bebyggelsen på Vestergade.
 Udskiftning af varmtvandsrør på bebyggelsen på Markedsvej og Nytorv.
 Opsætning af intelligent varmestyring.
 Udbedring af revner i indervægge på bebyggelsen på Markedsvej

Projektet har et anlægsbudget på 2,4 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. finansieres med et 30-
årigt fastforrentet realkreditlån. Derudover har projektet modtaget tilsagn om tilskud fra 
Bygningspuljen på 355.000 kr. til udskiftningen af vinduer.

Projektet medfører en huslejestigning på 1,6%.

Den gennemsnitlige husleje udgør pr. 1. januar 2022 766 kr. pr. år pr. kvadratmeter.

Afdeling 15 Gartnerbo - Frederikshavn:
Afdelingen er beliggende Vestergade 9A-9E samt Danmarksgade 10A-10B, og består af 
81 lejemål. Afdelingen er opført i 1975.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 9. september 2021 og vedrører etablering af 
lifte i opgangene beliggende i bebyggelsen på Vestergade – i alt 5 opgange.

Projektet har et anlægsbudget på 2,5 mio. kr., som finansieres med et 30-årigt 
fastforrentet realkreditlån.

Projektet medfører en huslejestigning på 6,5% på de lejemål, der er beliggende i 
opgange, der få installeret lifte.

Den gennemsnitlige husleje udgør pr. 1. januar 2022 745 kr. pr. år pr. kvadratmeter.

Samlet oversigt over de godkendelse der ansøges om:
Afdeling 7:

 Godkendelse af realkreditlån på 32,2 mio. kr.
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 Godkendelse af huslejestigning på 7,6%

Afdeling 9:
 Godkendelse af realkreditlån på 2,1 mio. kr.

Afdeling 15:
 Godkendelse af realkreditlån på 2,5 mio.
 Godkendelse af huslejestigning på 6,5%

Låneoptagelserne medfører ikke kommunal garanti.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

1. låneoptagelsen for afdeling 7 på 32,2 mio. kr., afdeling 9 på 2,1 mio. kr. og 
afdeling 15 på 2,5 mio. kr., godkendes som anført

2. huslejestigningen i afdeling 7 på 7,6% og afdeling 15 på 6,5% godkendes som 
anført. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
.
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11 (Åben) Frederikshavn Kollegium - Godkendelse af årsregnskab 
2020/21
Sags ID: EMN-2021-04993

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport fremsender på vegne af bestyrelsen for den selvejende 
ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium, kollegiets årsregnskab 2020/21 til 
byrådets godkendelse.

Regnskabet er bilagt revisionsprotokol.

Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med bygge- og 
boligministeriets bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger opført med 
statsstøtte.

Der har i året været lejetab på 28% svarende til 2.443.166 kr. – hvilket er 9 t.kr. mindre 
end budgetteret.

For at øge udlejningen er der gjort følgende:
 Fokus på forbedring af lejlighedernes vedligeholdelsesmæssige stand, 
 Etablering af Sportsakademiet i en af blokkene på Hånbækvej.

Sportsakademiet ejes af EUC Nord, Frederikshavn Gymnasium og   
Frederikshavn Handelsskole.

 Forbedret samarbejde med uddannelsesinstitutioner og Ungeenheden
 Nedsættelse af huslejen for 2-værelses lejligheder for budgetår 2022/22.

Årets resultat udgør et underskud på -228.876 kr. og kan primært henføres til store tab 
ved fraflyttere samt store vandudgifter som følge af løbende toiletter. Det akkumulerede 
driftsunderskud udgør herefter -228.876 kr., da sidste års opsamlede underskud på -
24.492 kr. er budgetmæssigt afviklet i året.
Det opsamlede underskud afvikles i henhold til lovgivningen.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 
forbehold.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 
årsregnskabet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Frederikshavn Kollegium - Tilsynsmæssig gennemgang af regnskab 2020-21 (DokumentID: 6448351 - EMN-
2021-04993)
2. Beretning Frederikshavn Kollegium 2020-21 (DokumentID: 6489447 - EMN-2021-04993)
3. Årsregnskabet 01 08 2020 - 31 07 2021 (DokumentID: 6442933 - EMN-2021-04993)
4. Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2020-2021 (DokumentID: 6442934 - EMN-2021-04993)
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12 (Åben) Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022
Sags ID: EMN-2021-02574

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
AMU/BR

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplan 2020-2022 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og 
plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020-2022. Planen er tilpasset vilkår og 
udfordringer på det lokale arbejdsmarked og afspejler de politiske prioriteringer og ønsker 
til beskæftigelsesindsatsen som Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd har udpeget.   

Planen indeholder blandt andet målsætning om, hvad Frederikshavn som Kommune 
gerne vil være kendt for samt indsatser, der understøtter og medvirker til at realisere 
Beskæftigelsesplan 2020-2022. 

Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i 
kommunerne, udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for 
beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som skal danne udgangspunkt for 
kommunernes beskæftigelsesplaner.

De beskæftigelsespolitiske mål for 2022 blev udmeldt den 18. maj 2021 og er en 
fortsættelse af målene fra 2021: 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december 2021 godkende Beskæftigelses-
planen 2022, hvorefter den sendes til det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) til 
orientering.

Beskæftigelsesplanen har inden godkendelsen i Arbejdsmarkedsudvalget været i høring i 
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.
Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på mødet den 4. november høringssvarene fra Det 
lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) vedr. udkast til tillæg til Beskæftigelsesplan 2022. 
Arbejdsmarkedsudvalget kvitterede for høringssvarene, som gav anledning til følgende 
ændringer.

 I de beskæftigelsespolitiske mål for 2022 imødekommes ønsket fra LAR om 
mere fremadskuende og ambitiøse målsætninger. Derfor ændres flere af 
målene for 2022 til benchmark-målinger, hvor resultaterne i Frederikshavn 
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Kommune i 2022 skal være på niveau med eller højere end 
landsgennemsnittet. 

 Resultatmålet omhandlende måling af delvise raskmeldinger fjernes i 
ministermål 4 ”Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede 
arbejdskraft”.

 Arbejdsmarkedsudvalget er positivt indstillede over for forslaget om at 
indkalde relevante interessenter i Frederikshavn Kommune til drøftelse om 
muligheder og potentialer ift. at få flere personer med handicap i 
beskæftigelse. Administrationen vil arbejde videre med forslaget sammen 
med det nye Arbejdsmarkedsudvalg i 2022.

Beskæftigelsesplanen behandles på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 13. december
med henblik på godkendelse i byrådet d. 22. december.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler byrådet at 
godkende Beskæftigelsesplan 2022.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

Dato: 13-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. beskæftigelsesplan 2020-2022 nov (DokumentID: 6478085 - EMN-2021-02574)
2. Kommentarer BP 2022 Michael Bohl (DokumentID: 6412116 - EMN-2021-02574)
3. Beskæftigelsesplan Høringssvar FH Frederikshavn (DokumentID: 6412118 - EMN-2021-02574)
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13 (Åben) Handicaprådets Årsberetning 2021 
Sags ID: EMN-2021-05149

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR/BR

Sagsfremstilling
Af Handicaprådets forretningsorden § 1, stk. 6 fremgår det, at rådet én gang årligt skal 
afgive en beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet.

Handicaprådet skal udarbejde Årsberetning 2021, hvori der er beskrevet hvilke sager, der 
har været til høring, behandling eller beslutning i rådet. Årsberetningen beskriver også 
Handicaprådets økonomi i 2021.

Siden 2014 har Handicaprådet orienteret byrådet om evt. ændringer i årets løb i 
Handicaprådets sammensætning i forbindelse med fremsendelse og godkendelse af 
årsberetningen – i 2021 har der ikke været ændringer.

Årsberetningens sidste afsnit er afslutning, hvori evt. kan beskrives Handicaprådets 
opfattelse af samarbejdet med centrene.  

Indstilling
At Handicaprådet indstiller årsberetning 2021 til byrådets godkendelse. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet 2018-2021

Dato: 22-11-2021

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Irene Hjortshøj, Ole Rørbæk – i stedet mødte Tina Nymann 

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Årsberetning Handicaprådet 2021 (DokumentID: 6465344 - EMN-2021-05149)



Frederikshavn Byråd 2018-2021 - 22-12-2021 19:00

MOD-2020-00220

Side 29 af 36

14 (Åben) Evaluering af borgerdrevne forslag
Sags ID: EMN-2021-00699

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 21. marts 2018, at det skulle være muligt for 
borgerne, at stille et borgerforslag. Som borger i Frederikshavn Kommune kan man 
oprette et forslag, som byrådet skal drøfte. Inden borgmesteren kan tage forslaget med 
på byrådets dagsorden kræver det, at forslaget bakkes op af andre borgere. I 
indeværende valgperiode kræver det hvad et gennemsnitligt mandat koster (1196 
stemmer) i Frederikshavn Byråd i form af underskrifter/støttetilkendegivelser fra borgere 
bosiddende i Frederikshavn Kommune, at få et forslag drøftet i Byrådet.

Byrådet besluttede, at borgerdrevne forslag igangsættes som en 3-årig forsøgsordning, 
hvorefter ordningen evalueres.

Det er et krav, at borger forslaget skal have relevans i forhold til den type opgaver, 
kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning.

Der har siden muligheden blev vedtaget, været 9 borgerforslag stillet af 6 forskellige 
borgere.

Aktuelt er der følgende forslag.

 Cykelsti fra Gærum til Østervrå pt. 346 støtter
 Etablering af cykelsti langs 

Bøjlevej: Sikkerhed for 
fodgængere og cyklister

pt. 77 støtter

 Havnebad/friluftsbad pt. 3 støtter

Hvis et forslag opnår nok støtter, vil der blive fremsat af borgmesteren til beslutning på 
førstkommende byrådsmøde.

Der har tidligere været stillet nedenstående forslag:
 Økonomiske støtte til pasning af eget barn
 Skrald (kvalitativ undersøgelse af den nye renovationsmodel)
 Bybussen (Lad bybusserne køre oftere og helt til 

Gærum/Sæby/Kvissel/Elling/Strandby)
 Indførelse af minimumsnormeringer
 Lukke veje i boligkvarterer (Elmevej, Emilievej, Ingeborgvej)
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 Oprettelse af naturgrund og sansehave i Niels Mørchs Gade 

Ingen af forslagene opnåede tilstrækkeligt med støtter til at forslaget blev forelagt 
byrådet. 
Borger forslag er synligt på kommunens hjemmeside, indtil forslaget opnår et 
tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser, dog maksimalt synligt i 12 måneder. I den nye 
byrådsperiode koster et gennemsnitligt mandat 1.126 stemmer.

For at oprette et forslag, skal borgeren logge ind med NemID. Det er et system der er 
udviklet til Frederikshavn Kommune. I det nye år skiftets NemID ud med MitID. 
Administrationen anbefaler, at der ikke i først omgang udvikles et system til MitID, men at 
forslagsstilleren og støtterne verificeres manualt. Hvis der bliver stillet mange forslag, 
vurderes om der bør udvikles nyt system.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at ordningen med borgerdrevne forslag fortsætter i næste 
byrådsperiode.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
.
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15 (Åben) Bemyndigelse til Krisestaben om at træffe beslutning om, 
hvordan driften opretholdes ved stigende smittetryk
Sags ID: EMN-2020-01276

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune oplever et stigende smittetryk som landets øvrige kommuner. 
På landsplan er der iværksat en række tiltag, der skal medvirke til at reducere smitten. Vi 
oplever nu et stigende sygefravær og dette i kombination med en generel 
rekrutteringsudfordring inden for ældre- og socialområdet og dagtilbudsområdet gør, at 
vores drift er mindre robust. 

Medarbejdere og ledere leverer en vigtig og ihærdig indsats for at få vagtplaner til at nå 
sammen. Dette til trods kan vi i de kommende uger komme i en situation, hvor det ikke er 
muligt at levere det politiske fastsatte serviceniveau eller ydelser, der følger af lovgivning. 
Der kan med andre ord være behov for at lave prioriteringer, således at de mest 
nødvendige opgaver løses i forhold til borgerne. 

Driftsområderne har lavet beredskabsplaner med afsæt i den bemanding, der er til 
rådighed på en given dag og hvilke opgaver, der kan løses. I givet fald, at der sker 
ændringer i den hjælp borgere normalt modtager, vil det blive fulgt op med konkret 
information til borgerne om, hvori ændringen består og hvor langt tid ændringen forventes 
at vare. 

Erfaringsmæssigt ved vi, at situationen meget hurtigt kan ændres som følge af et eller 
flere smitteudbrud. Der er behov for hurtigt at kunne træffe de nødvendige beslutninger 
om, hvordan driften afvikles. Derfor anbefales det, at Krisestaben bemyndiges til at træffe 
beslutning om iværksættelse af nødberedskaber inden for kommunens velfærdsområder 
med virkning frem til den 15. januar 2022.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Krisestaben bemyndiges til at træffe beslutning om 
iværksættelse af nødberedskaber inden for kommunens velfærdsområder med virkning 
frem til 15. januar 2022.

Beslutninger:
Godkendt.
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16 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer december 2021
Sags ID: EMN-2020-06040

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Spørgetid for byrådets medlemmer.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag
.
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17 (Åben) Salg af areal ved Skagavej til støttet boligbyggeri
Sags ID: GEO-2020-00403
Salg af areal ved Skagavej til støttet boligbyggeri
Ansvarligt center: Erhverv og Service - Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. februar 2020, at man i 2021 agtede at 
prioritere Skagen Boligforenings projekt med 19 boliger på areal ved Skagavej i Skagen 
med 2,9 mio. kr. i grundkapitalindskud. Sagen fremlægges hermed til godkendelse af 
salgsvilkår og fastsættelse af pris for det kommunale areal, hvorpå boligerne ønskes 
opført. 

Arealet er cirka 5.400 m2 og vist med grønt på vedhæftede kortbilag. 

Der er indgået købsaftale med forbehold for byrådets godkendelse, herunder at byrådet 
godkender skema B, samt at nyt plangrundlag kan godkendes, og at køber opnår 
byggetilladelse som ønsket. Desuden med et særligt forbehold om, at købesummen ikke 
tillægges moms, og at køber kan hæve handlen, såfremt Skattestyrelsen ved ansøgning 
afgør, at købesummen skal tillægges moms. Det er aftalt, at kommunen ansøger 
Skattestyrelsen for købers regning. Årsagen til sidstnævnte forbehold er, at køber 
henviser til Skattestyrelsens afgørelse i sag i Aalborg Kommune, hvor en tilsvarende 
grund kunne handles uden moms. Der er kun tvivl, om købesummen skal tillægges 
moms, og ikke tilslutningsbidrag, hvor der skal betales moms. 

Overtagelsestidspunkt og tidspunkt for betaling af købesum og tilslutningsbidrag vil være 
datoen for godkendelse af skema B, hvilket formentlig vil blive i 2022. Støttesagen vil 
blive fremlagt i separat sag. 

Der opføres 1.680 m2 boligareal, og købesummen er i købsaftalen sat til 2.550 kr. pr. m2

boligareal inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og moms, hvilket giver følgende grundpris:
1.680 m2 bolig á 2.550,00 kr. inklusiv moms 4.284.000,00 kr.
Tilslutningsbidrag kloak 19 boliger á 64.687,50 kr. inklusiv moms 1.229.062,50 kr.
Købesum inklusiv moms 3.054.937,50 kr.

Det vurderes, at denne pris svarer til markedsprisen for lignende handler. 

Kommunen udarbejder tillæg til kommuneplanen, og boligforeningen har for egen regning 
udarbejdet forslag til ny lokalplan for projektet. Det forventes, at det nye plangrundlag er 
endeligt godkendt i sommeren 2022. 

Da der er tale om et salg til almennyttigt boligformål, kan kommunen sælge arealet uden 
offentligt udbud. 
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Økonomiske konsekvenser
Købesum eksklusiv moms 2.443.950,00 kr.
Tilslutningsbidrag eksklusiv moms 983.250,00 kr.
Udstykning m.m. -50.000,00 kr.
Nettoindtægt eksklusiv moms 3.377.200,00 kr.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at 

1. Arealet sælges til Skagen Boligforening for 3.377.200,00 kr. eksklusiv moms 
2. Køber betaler tilslutningsbidrag til kloak på 983.250,00 kr. eksklusiv moms til 

kommunen som sælger
3. Handlen indgås blandt andet med forbehold om, at køber kan hæve handlen, 

såfremt Skattestyrelsen ved ansøgning afgør, at købesummen skal tillægges 
moms 

4. Nettoindtægten 3.377.200,00 kr. tilgår puljen til køb og salg af ejendomme

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Oversigtskort ØU og byråd (DokumentID: 6489284 - GEO-2020-00403)
2. Kort med beliggenhed i byen (DokumentID: 6489596 - GEO-2020-00403)
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18 (Åben) Underskriftsside den 22. december 2021
Sags ID: MOD-2020-00220
Offentlig titel:
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 
Godkend.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender beslutningsprotokollen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
.
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Forslag til TILLÆG NR.15.83 til Kommuneplanen ● Kommuneplantillæg

TILLÆG NR.15.83 til Kommuneplanen
 
Ny planlægning for areal beliggende Kirkevej 21, 9990 Skagen mhp. op-
førelse af boliger 

Arealet er i øjeblikket omfattet af kommuneplanramme SKA.O.03.01 (Om-
råde til offentlige formål ved Frederikshavnvej/Kirkevej i Skagen) og 
SKA.B.03.08 (Et område til boligformål - bofælleskab ved Kirkevej, Skagen)

Nyt rammeområde
Foranlediget af ønsket om opførelse af nye boliger og etablering af et min-
dre boligområde umiddelbart vest for Skagenshallen oprettes der et nyt 
rammeområde nord for Chr. X´s Vej. Området er i dag omfattet af ramme-
bestemmelserne for rammeområderne: SKA.B.03.08 og SKA.O.03.01 om-
råder til hhv. et boligfællesskab med selvstændige boliger og tilhørende 
fællesarealer udendørs fri- og opholdsarealer samt Skagen Kultur- og Fri-
tidscenter - et center der understøtter idræts-, fritids- og kulturlivet i den 
nordlige del af Frederikshavn Kommune. Centret drives af Fonden Skagen 
Kultur- og Fritidscenter hvis formål er, at drive haller og aktiviteter i na-
turlig forbindelse hermed, herunder ved afholdelse af konferencer, lejr-
skoler, træningslejre, messer, musikarrangementer og andre kulturaktivi-
teter samt overnatningsvirksomhed. Formålet skal endvidere opnås ved at 
kultur- og fritidscenteret kan virke som klubhus for brugerforeningerne.

Ved vedtagelse af tillæg nr. 15.83 til Kommuneplanen fragår de på kort-
bilaget viste områder fra hhv. rammeområde SKA.B.03.08 og SKA.O.03.01. 
Den overvejende del af området overgår således fra, at kunne anvendes til 
offentlige formål til, at kunne anvendes til boligformål. 
Ved vedtagelsen af tillægget omfattes det viste område af rammebestem-
melserne for det nye rammeområde SKA.B.03.09.

Type og status 
Plantype    Kommuneplanramme 
Rammeområdenummer  SKA.B.03.09 
Områdenavn    Boligområde ved Kirkevej 
Lokalområde  
Planstatus    Forslag vedtaget den XX.CC 2021
 
Anvendelse 
Overordnet anvendelse   Boligområde 
Anvendelse    Helårsboliger (etageboliger) med   
    tilhørende kollektive anlæg, 
    institutioner, offentlig og privat service,
    dagligvarebutikker til områdets forsyning 
    samt erhverv, der kan foregå uden gener 
    for omgivelserne og uden, at boligområd-
    ets karakter ændres. 
  
Erhverv 
Spillehaller    Der kan ikke etableres spillehaller med 
    gevinstgivende spilleautomater. 

 
Zonestatus 
Nuværende zonestatus (vejledende)  Byzone 
Fremtidig zonestatus    Byzone 
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Forslag til TILLÆG NR.15.83 til Kommuneplanen ● Kommuneplantillæg

Bebyggelse 
Bebyggelsesprocent    Maks. 80 % 
Etageantal og bygningshøjde   Maks. 3½ etager og maks. 12 m 

Bygningsforhold i øvrigt   Byggeri skal opføres som lav-
     energibebyggelse i henhold til 
     det gældende bygningsregle-
     ment. 
     Altankviste, altaner på stolper,   
     udvendige altangange og altan-
     trapper over terræn må ikke   
     etableres. 
     Udvendige antenner, paraboler
     eller andet sende- og modtage-
     udstyr må ikke opsættes, hvis der
     er mulighed for adgang til fælles 
     antenneanlæg. 
 
Opholdsarealer/ubebyggede arealer 
Opholdsarealer skal svare til min. 100 % af etagearealet. Min. 30 % af bo-
ligområdet skal anvendes til fælles opholdsareal for områdets beboere.
 
Parkering 
Se de generelle rammebestemmelser for parkering. 
 
Andre forhold 
Hovedstiforbindelse
Det skal sikres, at den øst-vestgående hovedstiforbindelse, der forbinder 
Buttervejskvarteret/Olivariusvej/Buttervænget og bymidten opretholdes 
som gang- og cykelforbindelse. 

Trafikstøj fra hovedlandevej
Der skal træffes foranstaltninger, der sikrer, at støj fra trafikken på Chr. X´s 
Vej, der er en del af det Statslige hovedlandevejsnet, ikke giver anledning 
til støj på de udendørs opholdsarealer eller inde i boligerne, der overstiger 
de vejledende grænseværdier.

Bevaringsværdige bygninger 
En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke 
nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendt-
gjort, relevante høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med 
bemærkninger til nedrivningen, og Byrådet har meddelt ejeren, om den 
efter planlovens §14 vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er alene By-
rådet, der beslutter, om bygningen må nedrives eller skal bevares. Regi-
strering af bygningernes bevaringsværdi kan ses i det det centrale register 
over fredede og bevaringsværdige bygninger. Eventuel ny bebyggelse skal 
søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.
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Baggrund
Tillægget omfatter et godt 2.300 m2 stort område beliggende ved Kirkevej. 
Kommunen ønsker at muliggøre at området kan anvendes til boligformål. 
Området ligger centralt i byen og tæt på Skagens bymidte. Der er således 
kort afstand til både daglig- og udvalgsvarebutikker og fritidsaktiviteter. 
Området ligger let tilgængeligt tæt på overordnet vej- og stiforbindelse og 
tæt på den kollektive trafiks stoppesteder. 

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
I gældende Kommuneplan er områdets overordnede anvendelse fastlagt 
til offentlige formål. Der er fastlagt overordnede retningslinjer for den 
fremtidige udnyttelse og bebyggelse af området, der knytter sig til anven-
delse af området til idrætshal og fritidsaktiviteter. 

Formålet med forslaget er at: 

• Afgrænse et nyt rammeområde og ændre de overordnede anvendel-
sesbestemmelser for området så det i stedet for offentlige formål kan 
anvendes til boligformål

• Fastlægge overordnede bebyggelsesregulerende bestemmelser for 
rammeområdet så området fremstår som en naturlig og integreret del 
Skagen by. 

Gældende kommuneplanrammer
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Ny kommuneplanramme efter vedtagelsen af tillæg nr. 15.83

I gældende Kommuneplan er en overvejende del af området omfattet af 
rammerne SKA.O.03.01 - Skagenhallen og en mindre del af SKA.B.03.08 - 
Bofællesskab. Det vil sige områdernes anvendelse er fastlagt til henholds-
vis offentlige formål og boligformål. Området til offentlige formål må ud-
nyttes højere (Bebyggelsesprocent 80) end området til boligformål (Be-
byggelsesprocent 30). Byggeri inden for området til offentlige formål må 
opføres i 3 etager hvorimod boliger inden for boligområdet kun må op-
føres i 1½ etage – altså 1 etage og med en udnyttet tagetage. For begge 
områder gælder dog, at byggeri må opføres i indtil 8,5 m højde. For områ-
det til boligformål er det fastlagt, at mindst 30 % af hvert nyt boligområ-
de skal anvendes til fælles opholdsareal for områdets beboere. Der er ik-
ke fastlagt bestemmelser for omfanget af opholdsarealer for så vidt angår 
det offentlige område. Her er det derimod fastlagt, at bygninger og an-
læg ved arkitektur og beplantning mv. skal sikres et attraktivt udseende.

Med kommuneplantillægget afgrænses et nyt rammeområde benævnt 
SKA.B.03.09. Bebyggelsesprocenten for det nye område fastlægges til 
maksimalt 80 – under iagttagelse af bestemmelserne om omfanget af 
udendørs friareal og parkering - og den maksimale bygningshøjde fast-
lægges til 3½ etager og 12 m. Der skal udlægges og indrettes udendørs op-
holdsarealer svarende til 100 % af boligetagearealet. Heraf skal 30 % ud-
lægges og indrettes som fællesarealer.

Idet området ligger tæt på Chr. X´s Vej – hovedlandevejen mellem Frede-
rikshavn og Skagen skal kommuneplantillægget sikre, at støj fra trafikken 
på vejen ikke belaster såvel de udendørs opholdsarealer som boligarea-
lerne inden døre.

Der forløber en overordnet gang- og cykelsti i området, der sikrer, at fod-
gængere og cyklister trygt og sikkert kan færdes mellem bymidten og 
kvartererne vest for bymidten. Kommuneplantillægget skal sikre, at sti-
forbindelsen opretholdes og udvikles. 
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Forhold til anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer
Rammeområdet er omfattet af kommuneplanens retningslinje 3 – Byom-
dannelse. Heraf fremgår, at byudviklingen i de udpegede områder forven-
tes at ske gennem fortætning og omdannelse af eksisterende arealer samt 
kvalitetsløft af utidssvarende byområder. Indenfor de udpegede områder 
kan det forventes at der sker en omdannelse til nye formål. 
Der er i øjeblikket ingen boliger indenfor planområdet. Der ligger to byg-
ninger hvis oprindelse knytter sig til den tidligere anvendelse af området 
til elproduktion. Én bygning anvendes i tilknytning til det bofællesskab, 
der er opført ved siden af og én er ubenyttet og i forfald. Den øvrige del af 
området fungerer som midlertidig adgangsvej til tilstødende område eller 
ligger som ubenyttet græsareal. Der er mistanke om jordforurening, men 
der er ikke foretaget under søgelser. Mistanken stammer fra tidligere an-
vendelse til elværk, gasværk og varmeværk.

Vurderet under ét betragtes planområdet som utidssvarende og uden iøj-
nefaldende kvaliteter.
Kommuneplantillægget er således i overensstemmelse med retningslin-
jen. Det skaber mulighed for at aktivere og udvikle et areal der har en 
attraktiv beliggenhed både i forhold til Skagens bymidte og byens infra-
struktur. På den måde kan kommuneplantillægget være medvirkende til 
at styrke Skagens bymidte og derved den samlede bys kvaliteter.

Trafik
Planområdet skal vejforsynes fra Kirkevej, men via det parkeringsanlæg 
der ligger umiddelbart nord for Skagen Kultur- og Fritidscenter og som 
knytter sig til brugen af centret.
Fra parkeringsanlægget er der adgang til en overordnet gang- og cykel-
forbindelse. Stien, der afgrænser området mod øst og syd, skal bruges som 
et aktiv i udvikling af området. 

Natura 2000-område 
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.

Ramsar-, habitat- og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Na-
tura 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 Natura 2000-område ”Råbjerg Mile og Hulsig” ligger ca. XXX 
meter vest - sydvest for planområdet og er udpeget som fuglebeskyttel-
sesområde og habitatområdet. Ca. 2-3 km nord og nordøst for området 
ligger Natura 2000-området ”Skagen Gren og Skagerak”, som er udpeget 
som habitatområde. Det vurderes, at det boligområde planen muliggør 
ikke vil få mærkbar indvirkning på naturtyper og arter på udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-området. Dels på grund af afstanden og dels 
på grund af den bymæssige bebyggelse, der ligger mellem området og ha-
bitatområdet.
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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.

Planområdet har tidligere huset et elværk. Der findes kun enkelte bygnin-
ger. Øvrig del er ubebygget og uden befæstelse og henligger som græs-
areal. Det vurderes, at arealerne ikke opfylder betingelserne som yngle- 
og rasteområder.
Planområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter op-
ført på Habitatdirektivets Bilag IV - herunder markfirben og spidssnudet 
frø. Der er dog ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag 
IV-arter. Mod syd findes en beplantning bestående af lave buske og en-
kelte træer. Det vurderes, at området ikke er potentielt levested for bilag 
IV-arterne markfirben og spidssnudet frø.

Restrummelighed
Arealudlægget i dette kommuneplantillæg vurderes ikke at være omfat-
tet af kravet om redegørelse for behovet for inddragelse af nye arealer til 
byvækst. Der byudvikles på et eksisterende byzoneareal, der tidligere har 
huset et elværk. Der er således tale om byfortætning, genbrug og revita-
lisering af et eksisterende byområde. 

Miljøvurdering
Da planforslaget/ene alene skal skabe mulighed for at opføre et mindre 
antal boliger, vurderes det, at omfatte et mindre område på lokalt plan.

Frederikshavn Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at 
planforslaget/ene ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og 
derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Planområdet er ikke synligt fra kysten. Området ligger lavt og planerne 
skaber kun mulighed for bebyggelse i maksimalt 3 etager. Planområdet er 
omkranset af eksisterende bymæssig bebyggelse. På den baggrund vur-
deres det, at den bebyggelse planerne skaber mulighed for alene vil blive 
synlig fra nærområdet. 

Det vurderes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-områder eller bilag 
IV-arter.

Afgørelsen om at planforslaget/ene ikke er omfattet af lovens krav om 
miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget/ene og kan på-
klages i 4 uger efter offentliggørelsen.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg er godkendt til offentlig fremlæggelse i
henhold til planlovens § 24 den XX. BB. 2020.

Birgit S. Hansen    Thomas Gynther Eriksen
Borgmester     Kommunaldirektør
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Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for at op-
føre ny beboelsesejendom i 3 etager og tilhørende depotrum i eksisteren-
de bygning. 
 
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. xxxx til offentlig debat i perio-
den fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle inte-
ressere at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

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

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, 
Finn Rasmussen på tlf. 9845 6219 eller på emailadressen: tf@frederiks-
havn.dk

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

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk 
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Hvad er en lokalplan?

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

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

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 
planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer).

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

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

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 
er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmel-
se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 
i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:
- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag

Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:
- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl-
dende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-
gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs-
creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-
get. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, 
vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

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

Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi-
lagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter 

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til 

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at give mulighed for  at op-
føre en beboelsesejendom i 3 etager med 12 lejligheder, med tilhørende 
depotrum.
Lokalplanområdet er idag bebygget med 2 ældre erhvervsejendomme. 
Pumpehuset nedrives og taxahuset genanvendes til depotrum.

Området er ikke omfattet af lokalplan. Gennemførelsen af det påtænkte 
lejlighedsbyggeri forudsætter, at der igangsættes en lokalplanprocedure.

 

© Frederikshavn Kommune, © GeoDanmark

Det område lokalplanen omhandler, er her afgrænset med hvid streg.

Lokalplanens formål og indhold

Anvendelse
Lokalplanens formål er at sikre mulighed for anvendelse af området til bo-
ligformål i form af en 3 etagers bygning, samt give mulighed for, at eksi-
sterende bevaringsværdige byging nedrives helt eller delvis.

Disponering
Lejlighederne placeres indenfor byggefeltet på grundens sydlige halvdel 
og parkeringsarealerne på den nordlige halvdel med depotrummene pla-
ceret i den eksisterende bygning umiddelbart nord for parkeringsarealet.
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Desuden respekteres den nuværende vejadgang til nabobebyggelsen og 
vejadgangen via Skagen Hallens parkering til bofælleskabet og de nye 
lejligheder. 
 
Der er i lokalplanen truffet bestemmelse om, at der etableres vejadgang 
fra Kirkevej til ejendommen umiddelbart nord for lokalplanområdet via 
lokalplanområdet. 

Syd for lejlighederne, hvor eksisterende bevaringsværdige bygning ned-
rives, etableres rekreativt område for ophold og leg.

Eksempel på områdets disponering.
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Lokalplanens omfang
Lokalplanen indeholder bestemmelser for maksimal bebyggelsesprocent 
på 80, hvilket svarer til maksimalt 1854 m2, samt 3 etager plus tagrum.
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Lokalplanens område
Lokaplanområdet ligger umiddelbart vest for p-anlægget til Skagen Kul-
tur og Fritidscenter og er derved centralt beliggende i rolige og trygge 
omgivelser i et område der er omgivet af bebyggelse til alle sider med 
Skagen Kultur og - fritidscenter mod øst, børnehave mod vest og et bo-
fællesskab mod nord som nærmeste naboer.  
 
Området fremstår i dag med næsten fladt terræn og sparsom beplant-
ning. Mod syd er der enkelte buske og mindre træer, og ellers domine-
res grunden af vildt uplejet græs og mindre områder med marehalm og 
sandhjælme. De fremtidige udeopholdsarealer kunne med fordel tage 
udgangspunkt i disse naturligt hjemmehørende arter. 
 
Der har på grunden tidligere været forsyningsvirksomhed. Idag er der 2 
tilbageværende bygninger på området opført i hhv. 1934 og 1950. Byg-
ningen mod nord (bygning 2 på BBR)er registreret som ”Bygning til kon-
tor”. Bygningen mod syd (bygning 5 på BBR) er registreret som ”Anden 
bygning til energiproduktion og -distribution” og har en middel beva-
ringsværdi på 4. Denne bygning er et gammelt pumpehus. Begge byg-
ninger fremstår i røde mursten og med teglsten på taget.  
 
Der lægges op til at der kan bygges op til 3 etager med assymetrisk sa-
deltag. På denne måde vil den nye bebyggelse være medvirkende til at 
formidle overgangen fra Kultur og Fritidscenterets høje bygninger med 
fladt tag, til de lavere bygninger mod nord med symmetrisk sadeltag. 
Tagfoden på den nye bygning vil således være lavere en taghøjden på 
Kultur og Fritidscenteret. 
 
De omkringliggende veje er Kirkevej mod øst, Trindelvej mod nord og 
vest, samt Chr. X’s Vej mod syd. Fra området er der gåafstand til bane-
gård, gågade, havnen og Kulturhuset Kappelborg. Mod øst og syd af-
grænses lokalplanområdet af en offentlig stiforbindelse. 

Området ligger i byzone og omfatter et areal på ca. 2400 m2.

Nuværende adgang til området fra p-plads ved Skagen Kultur- og Fritidscenter
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Området set fra vest mod eksisterende p-plads ved Skagen Kultur- og Fritidscenter

Området set fra nordvest mod Skagen Kultur- og Fritidscenter samt bevaringsværdigt pum-

pehus.

Eksisterende bygning - omtalt som taxahuset - på nordlig del af grunden, der bevares og 

indrettes til depotrum til lejlighederne i den beboelsesbygning lokalplanen skal skabe mu-

lighed for.
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Eksisterende sti syd for området

Eksisterende sti øst for området mellem Skagen Kultur- og Fritidscenter og området
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Det gamle pumpehus er registreret i Slots- og Kulturstyrelsens SAVE regi-
ster med en bevaringsværdi på 4.

Bygningen rummer detaljer i murværket som stik over vinduer og sål-
bænke udført som rulskift. Vindskeder og tagfod er ligeledes markeret i 
murværket.  
 
Derudover er der begrænset med detaljer på den udvendige del, og 
grundet manglende vedligehold fra nuværende ejer, fremstår bygningen 
idag meget nedslidt og med mange fugtskader - herunder frostsprængte 
mursten i facaden og vandindtrængen i spær pga. manglende tagsten. 
Taget fremstår alge- og mosbelagt, og huset fremstår med skæmmende 
afblænding af vinduerne.
 
Bygningen rummer originale detaljer indvendigt, men grundet den 
manglende vedligehold og de mange skader, vurderes bygningen ikke 
egnet til fremtidige formål. Det fremgår også af SAVE registreringen hvor 
bygningen har en tilstandsværdi på 6. Dette var tilbage i 2011. Sidenhen 
er bygningen forfaldet yderligere. I stedet videreføres nogle af de ka-
rakteristiske træk i den nye bebyggelse. F.eks. udføres der markering af 
vindskeder og tagfod, og gavlbredden på huset søges videreført i den 
nye bebyggelses tagkonstruktion. 
 
Den nye bebyggelse udføres med sadeltag. Det er bevidst valgt at sa-
deltaget udføres assymetrisk for at give bygningen karakter, og sin egen 
fortælling. Samtidig understreger denne udformning af taget overgangen 
fra Kultur og Fritidscenterets flade tag til sadeltaget på bygningerne mod 
nord og syd. 
 
Parallelt med lokalplanprocessen igangsættes nedrivningsprocedure iht. 
lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

Det gamle pumpehus set fra nordvest



15

Forslag til Lokalplan SKA.B.03.09.01 ● Lokalplanredegørelse

Det gamle pumpehus set fra sydvest

Det gamle pumpehus set fra nordøst
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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 geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt 
at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny 
som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. 

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

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

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplan 2015

Kommuneplanens hovedstruktur
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur
Kommuneplanens retningslinjer om indbydende og attraktive by- og bo-
ligmiljøer -dog med undtagelse af retningslinjerne om anvendelse af by-
områder. Området er idag udlagt til offentligt formål, men ændres til bo-
ligformål.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanen ligger indenfor et område, der er omfattet af rammerne 
SKA.O.03.01. samt en lille del der er omfattet af SKA.B.03.08.
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Oversigtskort for kommuneplan SKA.O.03.01

Oversigtskort for kommuneplan SKA.B.03.08

Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der muliggør bebyggelse af almene 
boliger og er derfor ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens ram-
meområder nr. SKA.O.03.01 hvad angår overordnet anvendelse og formål. 

Ved udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 15.83, udlægges en ny kom-
muneplanramme, så lokalplanen bringes i overensstemmelse med kom-
muneplanen. Forslaget til kommuneplantillægget offentliggøres samtidig 
med lokalplanen.

Klimatilpasningsplan
I forbindelse med udarbejdelse af Klimatilpasningsplan 2015 for Frederiks-
havn Kommune er der lavet en kortlægning af risiko for oversvømmelser. 
Kortlægningen er foretaget på et overordnet niveau og skal betragtes som 
vejledende. Risikokortlægningen har baggrund i en sårbarhedsvurdering 
og værdikortlægning, der sammenholder sandsynligheden for oversvøm-
melser med de værdier, der kan gå tabt i de enkelte områder.

Lokalplanområdet ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risiko-
en for at regnvand samler sig på adressen underskybrud derfor lav.

Den gennemsnitlige grundvandsdybde i området vurderes at være 0,4 
mtr. og i perioder med meget nedbør i en dybde på kun 0,2 mtr. Grund-
vandet skal sænkes midlertidigt i byggeperiodens start og indtil funda-
ment er støbt.

I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en god høj hy-
draulisk ledningsevne på 2.200 - 2.400 mm./dag. I ubebyggede områder 
vil regnvand derfor hurtigt kunne trænge ned i jorden.  
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Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projek-
ter (VVM)

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-
jøvurdering af Planer, Programmer og projekter og vurderet, at planforsla-
get ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvur-
dering. Dette begrundes med, at ingen af de undersøgte miljøforhold vur-
deres at blive påvirket af lokalplanen. 
Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sam-
men med offentliggørelsen af lokalplanen. 
Screening viser, at gennemførelse af planen ikke medfører væsentlig ind-
virkning på miljøet. Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for 
Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-
bugten.

Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun 
ske når der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel be-
grundelse herfor, jf. planlovens §5b, stk 1.
Der inddrages ikke nye arealer i byzone, men planen giver alene mulighed 
for omdannelse fra offentligt formål til boligformål. 

Af Planlovens §16, stk. 5 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære 
dele af byzonen, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for på-
virkningen.

Det påtænkte byggeri, der udnytter den maksimale højde, der er angivet 
i lokalplanbestemmelserne, afviger ikke væsentligt fra den eksisterende 
bebyggelse i området. Bygningen ligger således placeret bag høj bebyg-
gelse på industrihavnen og delvist bag Kultur og Fritidscenteret der er ca. 
11 meter højt. Det vurderes derfor at byggeriet stort set ikke vil være syn-
ligt fra kysten.
 
Kirkebeskyttelseslinje
Lokalplanområdet berører en beskyttelseslinie på 300 m fra Skagen Kirke. 
Den mulighed lokalplanen giver for opførelse af byggeri over 8,5 mtr. in-
denfor denne beskyttelseslinie, forudsætter dispensation fra Frederiks-
havn Kommune efter naturbeskyttelsesloven. 

Da projektet ligger bagved Skagen Kultur- og Fritidscenter, vurderes pro-
jektet ikke at have indflydelse på udsigten til kirken. 

Varmeforsyning
Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse iføl-
ge varmeplanlægningen kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af 
fjernvarme og der er tilslutningspligt til fjernvarme. Pligten kan omgås, 
såfremt der etableres lavenergibyggeri efter gældende regler, som lovgiv-
ningen foreskriver.

Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning, Frederikshavn Vand 
A/S, i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.
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Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevands-
plan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til Frederikshavn For-
synings kloaksystem. I henhold til spildevandplanen er området spilde-
vandskloakeret, hermed menes, at spildevand afledes til Forsyningens 
kloaksystem, mens regnvand nedsives eller afledes lokalt på anden vis. 
Der må ikke afledes drænvand til Forsyningens kloaksystem.

Støj
Området ligger tæt på Chr. X´s Vej, der er trafikvej og udgør del af ho-
vedlandevejen mellem Frederikshavn og Skagen. Vejen afvikler me-
gen, gennemkørende og ofte tung trafik med ærinde bl.a. på Ska-
gen Havn.  På tællestation på hovedlandevejen, lidt vest for planom-
rådet, blev der i 2020 talt 6244 biler. Heraf udgjorde den tunge trafik 
ca. 6 %. For at sikre, at trafikken på Chr. X´s Vej ikke giver anledning 
til støj på bebyggelsen udendørs opholdsarealer eller inden døre, er der 
udført en støjberegning. Beregningen viser, at Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier for støj fra vej-trafik er overholdt med stor mar-
gin ved facader og de udendørs opholdsarealer. Det er derfor ikke nød-
vendigt, at træffe foranstaltninger der kan nedbringe trafikstøjen. 

Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-
ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende 
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.

Jordforurening
Matr. nr. 456a, Skagen Bygrunde (Kirkevej 21) er kortlagt på vidensniveau 1  
iht. Lov om forurenet jord. kortlagt på vidensniveau 1 jf. Lov om forurenet 
jord. Der er mistanke om jordforurening, men der er ikke foretaget under-
søgelser. Mistanken stammer fra tidligere anvendelse til elværk, gasværk og 
varmeværk. Der skal ske sagsbehandling ift. Lov om forurenet jord.
 
Veje
Vejadgang til lokalplanområdet sker ad den offentlige vej, Kirkevej, langs 
Skagen Kultur- og Fritidscenters eksisterende parkeringsplads.

Den eksisterende sti fra Chr. X´s Vej giver adgang til lokalplanområdet, og 
at der hvor stien ”starter” ved p-anlægget gøres den tydeligere og mere 
indbydende. 

Den private fællesvej til bofællesskabet nord for lokalplanområdet bibe-
holdes som adgangsvej. Den ny bebyggelse indenfor lokalområdet skal 
derfor være indstillet på at eksisterende vejadgang til institutionen nord 
for lokalplanområdet stillet til rådighed for trafik til og fra denne.

Kollektiv trafik
Lokalplanområdet ligger indenfor Skagens byzone, der kollektivt trafik-
forsynes af Nordjyske Baner og Nordjylllands Trafikselskab.

Tilgængelighed
I lokalplanen er der fastsat bestemmelser om, at alle veje, torve, p-plad-
ser og stier, samt forbindelser mellem disse, skal udformes med ramper og 
lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Arealerne skal udlægges 
efter gældende bygningsreglement og SBI anvisning.

Der skal etableres handicapparkering i nærheden af adgangsarealerne. 
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Der skal etableres handicap p-plads i følge gældende bygningsreglement 
og SBI anvisning. Ifølge SBI anvisningen er der, afhængig af parkerings-
anlæggets størrelse, krav om etablering af et antal handicappladser til 
alm. biler (3,5 x 5,0 m) samt et antal handicappladser til kassebiler (4,5 
x 8,0 m). Handicapplads til kassebil kan udgøre den første af handicap-
pladserne.

For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Tilgængelighedsudval-
get, der er nedsat under Frederikshavn Kommunes Handicapråd.

Lokalplan SKA.B.03.08.01
En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan SKA.B.03.08.01 
(se vedhæftede kortbilag) Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 
SKA.B.03.09.01 ophæves lokalplan SKA.B.03.08.01, for den del af det om-
råde, der er omfattet af lokalplan SKA.B.03.09.01.

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. Relevante forsy-
ningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje 
sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarme-
ledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kom-
munen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, 
der dækker det pågældende område.

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

Følgende servitutter aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:
Tinglysningsdato/løbenummer : 01.02.2002-2609-80
Titel : Dok. om vandledning mv. (forud for al pantegæld vedr. 456A)
Dokumenttype : Servitut
Akt. nr. : 80_S-S_477

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

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokal-
planforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, 
stk. 2, give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med 
forslaget.
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Denne mulighed kan ikke udnyttes hvis der er tale om at påbegynde et 
byggearbejde mv. som er lokalplanpligtigt, hvis lokalplanforslaget forud-
sætter tillæg til kommuneplanen, eller hvis det pågældende område skal 
inddrages i byzone. I sådanne tilfælde skal oplysningen udelades. 

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets of-
fentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, 
dog senest indtil ……..(dato: Højst et år efter offentliggørelsen af forsla-
get).
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til bekendtgørelse nr. 1157 af 01 juli 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 boligformål.

1.2  at dele af den eksisterende bebyggelse kan genanvendes 
 til sekundære formål som redskabsrum o.lign.

1.3   at ny bebyggelse gives et ensartet udseende med hensyn til far-
vevalg, materialer, bygningshøjder, bygningsvolumen og -detal-
jer.

1.4 at hver bolig får adgang til et friareal i form af terrasse eller al-  
 tan og adgang til fælles friarealer på terræn.

1.5  at sikre en hensigtsmæssig vejadgang og tilstrækkelig parkering 
inden for lokalplanområdet. Herunder sikring af vejadgangen til 
institutionen nord for området.

1.6  at den bevaringsværdige bygning - en tidligere pumpestation - 
kan nedrives.

2. Område og zonestatus 

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter 
en del af matr.nr. 456a, Skagen Bygrunde.

2.2  Området ligger i byzovforblive i byzone.

 

3. Arealanvendelse

3.1   Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål med tilhøren-
de vej- og parkeringsanlæg, bygning til depotrum, fælles friarea-
ler og friarealer med mere privat karakter. Bygning til depoter er 
anvist som bygning B på kortbilag B.

3.2  Indenfor lokalplanområdet kan der desuden opføres tekniske an-
 læg, som f.eks. tranformerstationer o.lign. til områdets lokale   
 forsyning, dog med hensyntagen til omgivelserne og iagttagelse  
 af bestemmelserne i 6.1 - 6.3

4. Udstykning
 
4.1 Området må ikke udstykkes yderligere.

4.2  Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er 
større end anlæggets sokkelflade +1,0 m hele vejen rundt herom.

Bemærkning 1.6
Der kan ikke træffes bestem-
melse i en lokalplan, der tillader 
nedrivning af en bevaringsvær-
dig bygning. På den baggrund 
igangsættes der parallelt med 
lokalplanproceduren proces i 
henhold til lov om bevarings-
værdige bygninger og bymiljøer.
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5. Bebyggelsens placering og omfang 

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

 Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefeltet, dog må eventu- 
 elle læmure og lign. placeres udenfor byggefeltet.

 Altaner må overskride det fastlagte byggefelt med op til 2,5 mtr.

5.2  Mindre, sekundære bygninger som carporte, redskabsskure, cy-
kelskure, miljøstationer, drivhuse og andre, sekundære bygninger 
må opføres udenfor byggefelterne som vist på kortbilag B. Inden-
for byggefelt B kan eksisterende bebyggelse anvendes til sekun-
dære formål.

5.3  Bebyggelsesprocent maks. 80 for den enkelte ejendom. Der kan  
 maksimalt indrettes 1854 m2 beboelse indenfor lokalplanområdet
 
5.4  Bygninger må maks. opføres i 3 etager + uudnyttet tagetage.

5.5 Bygningshøjde
  Højde maks. 12 m, målt fra et fastlagt niveauplan. Trappe- / ele-

vatortårn samt skorstene og antenner er ikke omfattet af højde-
begrænsningen.

5.6 Indenfor lokalplanområdet må der maksimalt opføres 15 boli-  
 ger.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1  Bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelses-
form, materialer og farver. 

6.2  Facader skal udføres som blank mur i teglsten, vandskuret mur el-
ler træ. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer.

  Facader på sekundære bygninger må udføres i andre
 materialer.

6.3  Facader må som hovedregel kun fremstå i materialernes natur-
lige farver, eller i jordfarver. Til mindre dele af bygningen må der 
anvendes kontrastfarver. Der henvises til den klassiske jordfarve-
skala udarbejdet af Rådvadcenteret og gengivet på side 51 i Social-
ministeriets publikation ”Bevaringsværdige bygninger” november 
2006. Jordfarverne kan ses på Bilag D side 39.

6.4  Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1,0 m tilbage i for-
hold til bygningens facade.

  Ventilationsafkast må ikke være højere end 1 m over bygningens 
tag.  Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes tage

 eller facader.

6.5  Tage skal udføres som asymmetriske saddeltage med en hældning 
på mellem 20 og 45 grader. Trappe-/Elevatortårne kan afvige her-
fra.
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6.6  Tagbeklædningen skal udføres med tagsten af tegl eller beton, af 
tagpap på trekantlister, sedumtag, skifer, matte umalede metal-
plader. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmate-
rialer. 

6.7  Udhæng på beboelsesbygninger må ikke udføres med et frem-
spring på mere end 50 cm, målt vinkelret på facaden. Tagrender 
må ikke indbygges i tagudhænget. Altaner / terrasser er undtaget 
fra denne bestemmelse.

6.8  Der kan opsættes solfangere og solceller i tagfladen, hvis de inte-
greres i tagfladen. Solfangere og solceller må ikke medføre blæn-
dingsgener for naboer eller genboer. 

6.9  Tagvinduer skal udføres som kviste eller ovenlysvinduer. Den sam-
lede længde af kviste eller ovenlysvinduer skal være mindre end 
1/3 af tagfladens samlede længde.

6.10  Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Henvisnings- og ori-
enteringsskilte i maksimalt A4/A3 størrelse kan dog opsættes. 

 Der må maksimalt opsættes 1 stk. flagstang indenfor lokalplan  
 området.

6.11  Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, aluminium, plast el-
ler som en kombination af disse.

7. Ubebyggede arealer 

7.1  Der udlægges et friareal som vist på kortbilag B.

7.2 Til bebyggelsen skal der etableres udendørs opholdsareal svaren- 
 de til mindst 20% af etagearealet indenfor byggefeltet.
 Opholdsarealer kan placeres på terræn - herunder friarealer jvf.  
 pkt. 7.1, som terrasse eller altan.
 
7.3  Der må ikke opføres faste hegn inden for lokalplanens område, 

bortset fra afskærmning af terrasser, affaldsø o.lign.
 Hegnet skal opføres i kontakt til bebyggelsen.

7.4  Efterregulering af terræn
  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.

 
7.5  Oplag af fritidsbåde, campingvogne og lignende samt uindregi-

strerede køretøjer må ikke finde sted.

7.6  Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sor-
tering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med 
Frederikshavn Kommunes regulativ.

7.7 Lyskilder skal placeres højst 3,0 mtr. over terræn.

7.8  Parkerings- og adgangsarealer, samt fortove skal udføres med fast 
belægning.
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8. Veje, stier og parkering 

8.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Kirkevej som vist i 
princippet på Bilag C. Med ”i princippet” menes, at vejen godt kan 
flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den ende-
lige vejstruktur. Fra matrikel 456p er der udkørsel over fremtidig 
p-areal iht. kortbilag c. Den private fællesvej til bofællesskabet 
nord for lokalplanområdet bibeholdes som adgangsvej. 

8.2  Alle nye veje i lokalplanområdet udlægges som private fælles-
veje. Frederikshavn Kommune skal godkende et detail projekt for 
vejanlægget. Drift og vedligehold sker efter reglerne i lov om pri-
vate fællesveje. Grundejerforeningen skal tage skøde på de pri-
vate fællesveje indenfor lokalplanområdet.

8.3  Eksisterende sti til Chr. X´s Vej bibeholdes som vist på Bilag C.

8.4  Der udlægges areal til parkering som vist på kortbilag B. 

8.5 Der skal udlægges og etableres minimum 1 parkeringsplads pr.   
 bolig.

8.6 Der udlægges og etableres areal til cykelparkering som vist på   
 kortbilag B. 
  
8.7  Der skal etableres handicap parkering i nærheden af indgang. 

Ideelt i højst 30 meters gangafstand. Der skal etableres min. 2 
handicap-p-pladser. Heraf skal én være 3,5 m x 5 m og én skal 
være 4,5 m X 8 m. 

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

formes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for 
alle. Arealerne skal udlægges efter gældende Bygningsreglement 
og SBI anvisning.

9. Nedrivning af bebyggelse

9.1  Eksisterende pumpestation markeret på kortbilag B kan nedrives.

10. Tekniske anlæg

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

10.2  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på 
facader.

10.3  Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transfor-
matorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen. 
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10.4  Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op-
fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 
6 om bebyggelsens udseende.

10.5  Individuelle antenner og paraboler må ikke placeres højere end 
hovedbygningens tagryg.

10.6  Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af 
fjernvarme. Pligten kan omgås, såfremt der etableres lavenergi-
byggeri efter gældende regler, som lovgivningen foreskriver.

10.7  Ny bebyggelse skal tilsluttes Frederikshavn Forsynings spilde-
vandssystem efter anvisning  fra Frederikshavn Forsyning

 

11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

11.1  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet 
Frederikshavn Forsynings spildevandssystem efter anvisninger fra 
Frederikshavn Forsyning.

11.2  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ejendommens ubebyg-
gede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 
lokalplanens punkt 7.1-7.8.

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

som anført under lokalplanens punkt 8.4-8.8

11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilhørende vejanlæg er   
 udført jf. lokalplanens punkt 8.1-8.2.

11.5  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles fri- og 
opholdsarealer som anført i lokalplanens punkt 7.1-7.8.

11.6 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er sikret ved støjbe-
 regning, at opholdarealerne ikke belastes med trafikstøj, der 
 overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

12. Tilladelse fra andre myndigheder

12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages 

 ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået 

  tilladelse hertil fra:

 

• Vejmyndighed/politi til etablering af vejadgange til den om-

handlede ejendom fra p-anlægget til Skagen Kultur- og Fri-

tidscenter. Vejadgangen forudsætter tilladelse fra Frederiks-

havn Kommune som vejmyndighed samt samtykke fra politiet 

i henhold til vejlovgivningen.

• Frederikshavn Kommunes  Naturmyndigheden til opførelse af 

bebyggelsen indenfor beskyttelseslinjen omkring Skagen Kirke

• Frederikshavn Kommunes Byggemyndighed til nedrivning af 

den bevaringsværdige bygning vist på kortbilag C
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13. Servitutter

13.1  Ophævelse af servitutter og lokalplan
  Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lo-

kalplan SKA.B.03.09.01 ophæves følgende servitutter og lokalpla-
ner inden for lokalplanens område:

 Tinglysningsdato/løbenummer : 01.02.2002-2609-80
 Titel : Dok. om vandledning mv. (forud for al pantegæld vedr.   
 456A)
 Dokumenttype : Servitut
 Akt. nr. : 80_S-S_477
 
 Frederikshavn Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne   
 med en påtegning i Tingbogen.

 Ved den endelige vedtagelse af lokalplan SKA.B.03.09.01 ophæv-
 es lokalplan SKA.B.03.08.01, for den del af det område, der er   
 omfattet af nærværende lokalplan

14. Lokalplanens retsvirkninger

14.1   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. 

14.2  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
Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den xx.xx.xxxx 
i henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen          Thomas Gynther Eriksen
borgmester          kommunaldirektør 

Lokalplanen er endeligt vedtaget den xx.xx.xxxx i henhold til planlo-
vens § 27.

Birgit S. Hansen          Thomas Gynther Eriksen
borgmester          Kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.
xxxx
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Bilag 1            Side 1 af 2

Vandværkstakster for 2022 til godkendelse i 2021. 
Takster der ønskes godkendt er skrevet med sort. Tidligere godkendte takster er grå. Alle priser er ekskl. moms. 

1 Op til 2.000 m3/over 2.000 m3

2 Indtil 2,5 m3/t måler
3 Op til 1.000 m3/over 1.000 m3

4 Fast afgift pr. ejendom + fast afgift pr. måler
5 1. lejlighed/2. og følgende lejligheder
6 Mindre erhverv (maks. 40 mm PEL og maks. forbrug 1000 m3)
7 Østervrå By samt industriområde og offentlige bygninger
8 Helårsejendomme/sommerhuse/målergruppe 05-07 (større målere til campingplads, skole m.m.)

Vandværk M3-pris Fast årlig afgift pr. 
ejendom/måler

Tilslutningsafgift
Parcel-/

rækkehus Lejlighed Landbrug Landhus Sommerhus
Dybvad
2018
2019
2020
2021
2022

6,00/5,001

6,00/5,001

6,00/5,001

7,15/6,001

7,45/6,001

900
900
900
995
995

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

9.0002

9.0002

9.0002

9.0002

9.0002

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Præstbro
2018
2019
2020
2021
2022

5,50/4,753

5,50/4,753

5,50/4,753

5,50/4,753

6,50/5,753

600+754

600+754

600+754

600+754

800+754

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

22.000
22.000
22.000
22.000
22.000

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

Ravnshøj
2018
2019
2020
2021
2022

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

700
700
700
700
700

13.000
13.000
13.000
13.000
13.000

13.000/6.5005

13.000/6.5005

13.000/6.5005

13.000/6.5005

13.000/6.5005

13.0006

13.0006

13.0006

13.0006

13.0006

-
-
-
-
-

13.000
13.000
13.000
13.000
13.000

Rugtved Fælled
2018
2019
2020
2021
2022

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

1.000+2004

1.000+2004

1.000+2004

1.000+2004

1.000+2004

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

-
-
-
-
-

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

13.150
13.150
13.150
13.150
13.150

-
-
-
-
-

Skærum
2018
2019
2020
2021
2022

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

800
800
800
800
800

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

-
-
-
-
-

35.000
35.000
35.000
35.000
35.000

35.000
35.000
35.000
35.000
35.000

-
-
-
-
-



Bilag 1            Side 2 af 2

Vandværkstakster for 2022 til godkendelse i 2021. 
Takster der ønskes godkendt er skrevet med sort. Tidligere godkendte takster er grå. Alle priser er ekskl. moms. 

1 Op til 2.000 m3/over 2.000 m3

2 Indtil 2,5 m3/t måler
3 Op til 1.000 m3/over 1.000 m3

4 Fast afgift pr. ejendom + fast afgift pr. måler
5 1. lejlighed/2. og følgende lejligheder
6 Mindre erhverv (maks. 40 mm PEL og maks. forbrug 1000 m3)
7 Østervrå By samt industriområde og offentlige bygninger
8 Helårsejendomme/sommerhuse/målergruppe 05-07 (større målere til campingplads, skole m.m.)

Vandværk M3-pris Fast årlig afgift pr. 
ejendom/måler

Tilslutningsafgift

Parcel-/
rækkehus Lejlighed Landbrug Landhus Sommerhus

Thorshøj
2018
2019
2020
2021
2022

7,00
7,00
6,50
6,50
6,50

300
400
400
400
400

24.850
24.850
24.850
24.850
24.850

24.850
24.850
24.850
24.850
24.850

24.850
24.850
24.850
24.850
24.850

24.850
24.850
24.850
24.850
24.850

-
-
-
-
-

Understed
2018
2019
2020
2021
2022

5,50
5,50
5,50
5,50

8,00/6,003

750
750
750
1000
1050

8.737
8.737
8.737
8.737
8.737

6.737
6.737
6.737
6.737
6.737

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

-
-
-
-

Østervrå
2018
2019
2020
2021
2022

6,00
6,00
6,00
6,00
6,80

300
300
400
400
400

8.0007

8.0007

8.0007

8.0007

8.0007

8.000/6.0005

8.000/6.0005

8.000/6.0005

8.000/6.0005

8.000/6.0005

22.000
22.000
22.000
22.000
22.000

22.000
22.000
22.000
22.000
22.000

-
-
-
-
-

Aalbæk
2018
2019
2020
2021
2022

6,90
6,95
7,00
7.05
7,10

820/1.085/1.6208

825/1.090/1.6308

830/1.100/1.6408

835/1.110/1.6608

840/1.120/1.6608

16.050
16.125
16.250
16.660
17.110

-
-
-
-
-

20.320
20.490
20.710
21.235
21.790

-
-
-
-
-

18.500
18.625
18.800
19.275
19.785
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Bilag 2

CTM’s bemærkninger vedrørende vandtakster

Dato: 12. november 2021

Vandværk Bemærkning fra CTM

Dybvad
Takststigning grundet større fremtidige 
udgifter til bl.a. vandanalyser, digital 
ledningsregistrering og drift.

Præstbro Takststigning grundet ekstraudgifter til 
grundvandsbeskyttelse

Ravnshøj
Ingen takstændring.

Rugtved Fælled
Ingen takstændring.

Skærum
Ingen takstændring.

Thorshøj
Ingen takstændring.

Understed
Takststigning for at få regnskab til at 
hænge sammen. Er ramt af at to større 
forbrugere, et kvægbrug og en minkfarm, 
lukkede ned sidse år.

Østervrå Takststigning grundet ekstraudgifter til 
grundvandsbeskyttelse. 

Aalbæk
Mindre takststigning som følge af 
regulering efter indekstal og til udgift for 
fremtidig gennemskylning af hele 
ledningsnettet. 

Sagsnummer: GEO-2021-03386
DokId: 6420893
Forfatter:
Aia Aistrup Eriksen
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Bilag 1                         

EMN-2021-05065

Oversigt over boliggrunde ”katalog”
Beliggenhed Antal 

solgte 
grunde i 

2021
Status pr.
1-12-2021

Grunde til 
salg i 
2022

Priser 2021
pr. grund, inkl. moms

Ny prisforslag 2022
pr. grund, inkl. moms

Byggepligt Brutto indtægt i alt 
ved salg til prisforslag 

2022

Dybvad, Kærsangervej 2 32.500 kr. 32.500 kr. Nej 65.000 kr.
Frederikshavn, Kæreng 31 1 395.000 kr. 395.000 kr. Ja 395.000 kr.
Frederikshavn, Kærsvinget 6 295.000 kr. 295.000 kr. Ja 1.770.000 kr.
Frederikshavn, Søhusene 7 22 495.000 og 645.000 kr. 495.000 og 645.000 kr. Ja 13.740.000 kr.
Frederikshavn, Åshusene 8 995.000 kr. 995.000 kr. Ja 7.960.000 kr.
Gærum, Vrangbækvej/Bakkehusene 5 Fra 100.000 kr. til 240.00 kr. Fra 100.000 kr. til 240.000 kr. Nej 834.000 kr.
Kvissel, Vestermarksvej 2 65.000 kr. 65.000 kr. Nej 130.000 kr.
Lyngså, Sigbakken 2 65.000 kr. 65.000 kr. Nej 130.000 kr.
Præstbro, Agernvej 6 65.000 kr. 65.000 kr. Nej 390.000 kr.
Sæby, Strandager og Boelsmindevej 9 450.000 kr. og 550.000 kr. 450.000 kr. og 550.000 kr. Ja 4.650.000 kr.
Thorshøj, Tryvej (jordbrugsparceller) 2 86.000 kr. og 118.000 kr. 86.000 kr. og 118.000 kr. Ja 204.000 kr.
Understed, Toftekærsvej 2 65.000 kr. 65.000 kr. Nej 130.000 kr.
Voerså, Svanevej 7 32.500 og 65.000 kr. 32.500 og 65.000 kr. Nej 422.500 kr.
Østervrå, Bakkevænget 2 6 Fra 80.000 til 255.000 kr. Fra 80.000 til 255.000 kr. Ja 1.115.000 kr.
I alt 9 80 I alt inkl. 

moms
31.935.500 kr.

I alt ekskl. 
moms  

25.548.400 kr.
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Bilag 2               

EMN-2021-05065

Oversigt over erhvervsjord ”katalog”
Beliggenhed Solgt i 2021

Status pr. 01-12-2021

Arealer til
salg

i 2022

Priser 2021
pr. m2, ekskl. moms

Prisforslag 2022
pr. m2, ekskl. moms

Bruttoindtægt i alt 
ved salg til 

prisforslag 2022
ekskl. moms

Dybvad, Falkevej 20.500 m2 35 kr. 35 kr. 820.000 kr.
Elling, Grundtvigsvej 5.350 m2 35 kr. 35 kr. 214.000 kr.
Frederikshavn, Knivholtvej 230.000 m2 35 kr. 35 kr. 9.200.000 kr.
Gærum, Fabriksvej 45.000 m2 35 kr. 35 kr. 1.800.000 kr.
Hørby, Humlevej 4.400 m2 35 kr. 35 kr. 176.000 kr.
Skagen, Peter Anthonisens Vej 38.500 m2 51 kr. 51 kr. 1.963.500 kr.
Sæby, Trafikcenter Sæby Syd 7.700 m2 230 kr. 230 kr. 1.771.000 kr.
Sæby, Tranåsvej 12.000 m2 51 kr. 612.000 kr.
Sæby, Jupitervej/Marsvej 18.000 m2 35 kr. 35 kr. 720.000 kr.
Østervrå, Bjeldalsvej 58.000 m2 35 kr. 35 kr. 2.320.000 kr.
Ålbæk, Industrivej/Holger Bechs Vej 116.000 m2 35 kr. 35 kr. 4.640.000 kr.
I alt 0 m2 555.450 m2 24.236.500 kr.
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Notat 
 

 

Dato: 03. november 2021 

Frederikshavn Kollegium - Årsregnskab 2020/2021  
 
 

Tilsynsmæssig regnskabsgennemgang: 
I henhold til Boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er 
opført med statsstøtte, skal byrådet føre tilsyn med institutionen, herunder godkende 
regnskab og budget. 
 
Nærværende notat er derfor udfærdiget til brug for kommunalbestyrelsens godkendelse af 
Frederikshavn Kollegiums årsregnskab 2020/21. Notatet er en opsamling på lovmæssige 
krav og væsentlige informationer. Notatet indeholder derfor: 

 Gennemgang af punkter til godkendelse 

 Bestyrelsens forventninger til fremtiden (fra ledelsens årsberetning) 

 ”Ja” besvarelser i det obligatoriske spørgeskema 

 Revisionens konklusion på revisionsberetningen. 
 
Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende institutionens regnskab. 
Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabsmaterialet indsendes til kommunalbestyrelsen 
senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. 
 
Regnskabsmaterialet fra Frederikshavn Kollegium er modtaget hos Frederikshavn Kommune 
den 18. oktober 2021, og er således indsendt rettidigt. 
 
 
Gennemgang af punkter til godkendelse 
Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabets godkendelse påse: 
 
1)  at institutionens drift og økonomi opfylder de herom gældende regler. 
2)  at der er balance mellem indtægter og udgifter. 
3)  at eventuelt opsamlet underskud afvikles i henhold til reglerne herom.  
4)  at der er foretaget henlæggelser og afskrivninger i nødvendigt omfang. 
5)  at henlæggelsesmidlernes anvendelse ikke giver anledning til kritik. 
6)  at reglerne om habilitet i Lov om boligbyggeri er iagttaget. 
 
Kommunalbestyrelsen skal endvidere påse, at der i institutionens navn oprettes konti samt 
påse, at samtlige indtægter og udgifter henholdsvis ind- og udbetales over nævnte konti. 
 
Har revisor fremsat kritiske bemærkninger til regnskabet eller forretningsgangen, eller finder 
kommunalbestyrelsen, at der i øvrigt er grundlag for kritik, skal kommunalbestyrelsen 
pålægge institutionens bestyrelse at foretage nødvendige foranstaltninger. 

 
Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med Bygge og Boligstyrelsens 
bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført 
med statsstøtte. 
 
Ad 1)  
Revisionen er foretaget i overensstemmelse med krav ifølge dansk revisorlovgivning og i 
henhold til by-og boligministeriets instruks om revision af ungdomsboliginstitutioners 
regnskaber. Revisionen forsyner årsregnskabet og det obligatoriske spørgeskema med en 
revisionspåtegning uden modifikationer. 
Revisionen omfatter en finansiel revision og en forvaltningsrevision. Ved den finansielle 
revision er det efterprøvet om årsregnskabet er rigtigt samt vurderet om administratorens 
forretningsgange og interne kontroller ved regnskabsaflæggelsen sikrer et pålideligt grundlag 
for udarbejdelsen af årsregnskabet. 

Sagsnummer: EMN-2021-04993 

DokId: 6448348 

Forfatter: 

Kasper Seiersen Conradsen 



 

 

 

 

 

 

Side2/4 
Ved forvaltningsrevisionen er det vurderet om der er taget skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltning og drift af kollegiet og dets midler. Revisionen vurderer at ledelses har 
tilrettelagt systemer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn med 
forvaltningen. 
 
Ad 2) 
Institutionens økonomi er i høj grad afhængig af udlejningssituationen og afviklingen af gæld. 
Revisionen beretter om at der i året har været tomgangsudgifter for 2.443. t.kr. (svarende til 
28%). Der er tidligere oplyst at det er 2 rums kollegieboliger som er sværest at leje ud. 
Revisionen oplyser at årets resultat udgør et driftsunderskud på 229 t.kr. der hovedsageligt 
kan henføres til store tab på fraflyttere samt store vandudgifter som følge af løbende toiletter. 
 
Ad 3) 
Det opsamlede underskud var i regnskab 2018/19 på -2.851.578 kr. og blev i regnskab 
2019/20 nedbragt til -24.492 kr. som er budgetmæssigt afviklet i regnskab 2020/21 
Efter tillæg af årets resultat udgør det opsamlede underskud 2020/21 -229 t.kr.  
 
Kollegiet skal ifølge lovgivningen afvikle opsamlede underskud budgetmæssigt over højst 5 
år, eller, under særlige forhold, 10 år med kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
 
Ad 4) 
Der er henlagt til vedligehold og fornyelser i overensstemmelse med bekendtgørelsen. 

Henlæggelserne er lovmæssigt reguleret og skal i regnskab 2019/20 udgøre minimum 37,14 

kr. pr. m2 på vedligeholdelser og 64,92 kr. pr. m2 på fornyelser. (jf Trafik, Bygge og 

Boligministeriet).  

For Frederikshavn Kollegium som består af 5.910 m2 bruttoetageareal er minimumskravet 

dermed henholdsvis 220 t.kr. for vedligehold og 384 t.kr. for fornyelser.  

 

Årets henlæggelse udgør hhv. 354 t.kr. på vedligehold (976 t.kr. kr. opsamlet), og 619 t.kr. 

på fornyelser (1.632 t.kr. opsamlet). Henlæggelserne overholder dermed lovkravet.  
 
Ad 5)  
Der er ikke i regnskabsmaterialet anført forhold vedr. anvendelsen af henlæggelserne, som 
giver anledning til kritik. 
 
Ad 6) 
Det er bekræftet at der ikke er udfordringer med habilitet. 
 
 
 

Bestyrelsens forventninger til fremtiden (fra ledelsens årsberetning): 

 

Der anføres i bestyrelsens årsberetning at der i året har været lejetab på 28,3%. 

Der er i året gjort følgende for at øge udlejningen: 
- Fokus på forbedring af lejlighedernes vedligeholdelsesmæssige stand,  
- Etablering af Sportsakademiet i en af blokkene på Hånbækvej. 

o Sportsakademiet ejes af EUC Nord, Frederikshavn Gymnasium og    
Frederikshavn Handelsskole. 

- Forbedret samarbejde med uddannelsesinstitutioner og Ungeenheden 
- Nedsættelse af huslejen for 2-værelses lejligheder for budgetår 2022/22. 

 

Der anføres endvidere at Frederikshavn Kollegium har en afdragsordning vedr. forfaldne 

statslån, der genforhandles i efteråret 2021 og at det er kollegiets vurdering at 

afdragsordningen kan forlænges på tilsvarende vilkår som nuværende. 



 

 

 

 

 

 

Side3/4 
”Ja” besvarelser i det obligatoriske spørgeskema: 

Ungdomsboliginstitutioner opført med statsstøtte efter tidl. anførte bekendtgørelse nr. 340 

af 1. juni 1993, skal udfylde et obligatorisk spørgeskema til boligministeriet og 

tilsynsmyndigheden. ”Ja markeringer” heri, kræver nærmere uddybning, da disse kræver 

særlig opmærksomhed. Frederikshavn Kollegium har anført 4 ”ja markeringer”. 

Besvarelserne er som følger: 

 

 

 
1. Overstiger det opsamlede ordinære underskud 2% af de samlede årlige 

udgifter? 

Svar: 

Årets underskud kr. 228.876 er påvirket af Covid19 og manglende udlejning af 

lejligheder. Afvikling sker i henhold til § 2b, stk. 5 (bekendtgørelse nr. 1027 af 16. 

december 1999. Det opsamlede underskud afvikles over de kommende 5 år. 

 

 
2. Overstiger lejetabet 5% af den samlede maksimale lejeindtægt? 

Svar: 

Det samlede lejetab udgør 28,3% af lejeindtægten. Er faldet i forhold til sidste år. Det er 

især 2 vær. Lejligheder der er svære at udleje. 

 

 
3. Skønnes der at være risiko for udlejningsvanskeligheder? 

Svar: 

Vi forventer lavere lejeledighed for det kommende år. Huslejen er holdt i ro og forbedrer 

derved konkurrencen. Tilgang af uddannelse i det maritime er i i Frederikshavn stigende 

og efterspørgsel efter billigere studieboliger er derved øget. 

 

 
7.   Er der risiko for tab på tilgodehavender, herunder tilgodehavender på 

fraflyttede lejere, som overstiger det allerede henlagte beløb til tab på debitorer? 

 

Svar: 

Henlæggelser til tab på fraflyttere øges de kommende år. 

 

 

Revisionens konklusion på revisionsberetningen: 

Revisionen har fremhævet 1 forhold vedrørende kollegiets regnskab, jf 

revisionsberetningens side 14:  
1. ”I revisionsberetningen har vi fremhævet det forhold, at budgettallene, der er 

vist i årsregnskaberne ikke er revideret.” 

 



 

 

 

 

 

 

Side4/4 
Uddrag af revisionens øvrige kommentarer i revisionsberetningen (som ikke er 

nævnt andetsteds i nærværende gennemgang): 

 
 ”Kollegiet har udlejningsvanskeligheder og har i det seneste år realiseret et 

lejetab på 2.443 t.kr hvilket er på niveau med budget og svarende til 28% af 

den samlede lejeindtægt. Lejetabet udgør dermed en væsentlig omkostning og 

det er over for os oplyst at administrator er meget opmærksom på at 

reducerer lejetabet.” 

 
 ”Vi er tidligere blevet oplyst af administrator, at den foreliggende 

vedligeholdelses‐ og fornyelsesplan ikke var tilfredsstillende, og at der var 

igangsat en gennemgang heraf. Vi kan konstaterer, at der nu er udarbejdet en, 

efter ledelsesvurdering, retvisende og tilstrækkelig vedligeholdelses‐ og 

fornyelsesplan for kollegiet for en 20årig periode. Forholdet er dermed bragt 

iorden. 

Vedligeholdelses‐ og fornyelsesplanen udviser en negativ saldo indenfor 15 år, 

hvilket skyldes store afsatte beløb til tag‐ og vinduesudskiftning. Vi anbefaler 

bestyrelsen at være opmærksomme på at få henlagt tilstrækkeligt med midler 

hertil.  

Der er påset, at årets henlæggelser på i alt 973 t.kr. er henlagt i 

overensstemmelse med budgettet for 2020/21” 

 

 ”Der er tilgodehavender hos lejere og fraflyttere på 139 t.kr. samt henlæggelse 

til dækning af tab på 40 t.kr. Henlæggelsen vurderes ikke at være tilstrækkelig 

til at dække forventede tab. Bekendtgørelsen anbefaler, at der hensættes 

mindst 50%. Administratoren har oplyst, at der ikke hensættes yderligere til 

tab i 2020/21. Vi har accepteret det, beløbets størrelse taget i betragtning. 

 

Der er i regnskabet tabsført restancer med fraflyttere for 131 t.kr., hvoraf 50 

t.kr. dækkes af tidligere års henlæggelser, og der hensættes yderligere 40 t.kr. 

til forventede tab.” 

 

 Revisionen konstaterer, at bestyrelsen har forholdt sig til, om kollegiets 

forretningsgange fremmer effektivitet og sparsommelighed. 

Revisionen har i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke 

konstateret dispositioner eller forhold, der efter revisionens opfattelse ligger 

uden for rammerne af normale økonomiske hensyn. Det er revisionens 

opfattelse, at ledelsen har tilrettelagt systemer, der sikrer, at der tages skyldige 

økonomiske hensyn med forvaltningen. 

 

Der er i revisionsberetningen udarbejdet af Ernst & Young ikke anført forbehold til 

regnskabet.  
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BESTYRELSENS 

 

B E R E T N I N G 
Vedrørende regnskabaåret 

 

2020/21



 
 
BESTYRELSENS BERETNING 

Regnskabsåret 2020/21 blev et usædvanligt og udfordrende år for Frederikshavn Kollegium. 

Frederikshavn Kollegium og administrator Boligforeningen Vesterport har som alle andre 

været påvirket af COVID-19.  

Administrationen har haft lukket for fysisk fremmøde i flere perioder i takt med at smitte-

trykket er steget og faldet, men kontakten til beboerne har fungeret fint over telefon og mail.  

I forbindelse med den første nedlukning måtte viceværter og håndværkere kun komme i 

lejlighederne i akutte situationer. Dette har vi også kunnet lempe på undervejs, men der har 

hele tiden skullet tages særlige forholdsregler – i samråd med lejeren – når det har været 

nødvendigt at udføre arbejde inden i lejlighederne. 

Mundbind og afspritning er blevet en hverdags ting, men vi glæder os nu alle til vi kan tage 

mundbindet af og igen hilse med et håndtryk. 

Beboerdemokratiet blev også påvirket af restriktionerne, og møder i bestyrelsen blev afholdt 

over teams. Beboermøder kunne ikke afholdes. 

 

Nøgletal for året 

Resultatet for 2021/20 blev et underskud på 229 t.kr. Under hensyntagen til de tidligere års 

store underskud er det et tilfredsstillende resultat. 

Kollegiets opsamlede underskud svarer til årets resultat, - dvs.- 229. t.kr. 

Regnskabsår 2020/21 har også været et udlejningsmæssigt udfordrende år med et lejetab 

på 2.443. t.kr. svarende til 28,3% af den teoretiske lejeindtægt. Dette er ikke tilfredsstillende, 

men nok et realistisk billede af markedet for ungdoms- og kollegieboliger i Frederikshavn. 

COVID-19 har helt sikkert også haft indflydelse på udlejningen, da mange unge er blevet 

boende hjemme, når de alligevel har været forment adgang til deres studie som følge af 

restriktionerne. 

For at øge udlejningen er der gjort følgende: 

- fokus på forbedring af lejlighedernes vedligholdelsesmæssige stand,  

- etablering af Sportsakademiet i en af blokkene på Hånbækvej. 

  Sportsakademiet ejes af EUC Nord, Frederikshavn Gymnasium og    

  Frederikshavn Handelsskole. 

- forbedret samarbejde med uddanelsesinstitutioner og Ungeenheden 

- nedsættelse af huslejen for 2-værelses lejligheder for budgetår 2022/22. 

 

Frederikshavn Kollegium har en afdragsordning vedr. forfaldne statslån, der genforhandles i 

efteråret 2021. Det er kollegiets vurdering at afdragsordningen kan forlænges på tilsvarende 

vilkår som de nuværende. 



 
 
 

 

Ordningen med de praktiske medarbejdere er blevet nedlagt og i i løbet af året er flere og 

flere driftsopgaver blevet overtaget af egentligt driftspersonale. Fra budgetår 2021/22 er alle 

driftsopgaver overtaget af driftspersonalet og rengøring af fællesarealer er også overgået til 

driften. 

Samarbejdet med administrator – Boligforeningen Vesterport – er forløbet meget 

tilfredsstillende. Det er en gevinst for kollegiet at kunne trække på de større administrative 

ressourcer der er i Vesterport.  

Kollegiet betaler det samme i administrationsbidrag som Vesterports egne afdelinger. Dog 

skal administrationsbidraget tillægges moms. 
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Beskæftigelsesplan 2020-2022 er Frederikshavn Kom-
munes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæf-
tigelsesrettede indsats i 2020-2022. Som noget nyt 
har Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Arbejds-
markedsråd besluttet, at beskæftigelsesplanen skal 
gælde for en flerårig periode. Dette med begrun-
delsen, at der herved skabes kontinuitet i perioden 
i forhold til de investeringer og erfaringer, der skal 
bidrage ind i initiativerne i beskæftigelsesindsatsen.  

Såfremt de overordnende ministermål og målsæt-
ninger skal realiseres kræver det politisk opbakning, 
tæt samarbejde med og viden om virksomhedernes 
behov, tværfaglighed og tværkommunalt samarbej-

de, overensstemmelse med kommunens erhvervs-
politiske strategier samt ledelsesmæssigt fokus med 
henblik på forankring af indsatserne.  Planen er 
derfor tilpasset vilkår og udfordringer på det lokale 
arbejdsmarked og afspejler de politiske prioriteringer 
og ønsker til beskæftigelsesindsatsen, som Arbejds-
markedsudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 
har udpeget. 

Hvert år vil en evaluering af beskæftigelsesplanens 
foregående års resultater blive udarbejdet i en resul-
tatrevision. En justering i ministermålene eller nye 
tiltag vil blive vedhæftet den overordnede beskæfti-
gelsesplan som bilag.  

Beskæftigelsesplan 2020 - 2022

Beskæftigelsesmæssige udfordringer 5

Frederikshavn Kommune vil være kendt for 7

Indsatser i 2020-2022 9

Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020-2022 11
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Beskæftigelsesmæssige udfordringer

5

Den væsentligste beskæftigelsesmæssige udfordring 
er at sikre virksomhederne i Frederikshavn Kommu-
ne den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. 
Det er særligt indenfor områder med krav til faglige 
kompetencer og specialistområder, hvor der er stor 
efterspørgsel på arbejdskraft. Dette er en udfordring 
blandt andet fordi:

• Befolkningstallet og arbejdsstyrken har været 
faldende gennem en årrække

• Ledigheden er faldende, og der er derfor færre 
ledige til at dække efterspørgslen. Dog er følgerne 
af Covid-19 en særlig udfordring, der har resul-
teret i en stigning af ledige samt har udfordret 
vores viden om arbejdsmarkedets udvikling

• Der er et stort antal borgere på førtidspension, 
som derfor ikke indgår i arbejdsstyrken

• De ledige kan have svært ved at matche de fag-
lige krav og kompetencer, som virksomhederne 
efterspørger
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Frederikshavn Kommune vil være kendt for, at: 

• vi er en attraktiv kommune at bo i og komme tilbage til
• vi er dygtige til at fastholde og tiltrække de unge
• vi er dygtige til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft
• vi er dygtige til at tiltrække virksomheder og uddannelsesinstitutioner
• vi er kendt for de mange gode historier
• vi er blandt de bedste kommuner til at få unge mellem 18-25 år i beskæftigelse
• vi er blandt de bedste kommuner til at få flygtninge i beskæftigelse, ikke mindst kvinderne
• vi er virksomhedernes foretrukne rekrutterings- og sparringspartner
• vi er specialister i at matche virksomhedernes efterspørgsel med borgere med de rette kompetencer 
 eksempelvis via målrettede opkvalificeringsforløb
• vi er proaktive, kreative og fremtidsorienteret i vores beskæftigelsespolitik
• vi er proaktive i arbejdet med etablering af fritidsjob for at give de unge en arbejdsidentitet og sikre 
 fastholdelse på arbejdsmarkedet fremadrettet
• vi er proaktive i forhold til at sikre en systematisk indsats for at få handicappede i job og uddannelse
• vi har tillid til, at alle borgere gør deres bedste for at blive selvforsørgende
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Indsatser i 2020-2022

Beskæftigelsesplanen er, som de foregående år, formet af indsatser og strategier for beskæftigelsesindsatsen, 
der er præget af at være nytænkende og tværgående med brede samarbejdsflader. Beskæftigelsesplanen er 
på ingen måder udtømmende i forhold til de strategier og indsatser, som kommunen iværksætter indenfor 
området. Det daglige arbejde med kommunens virksomheder og ledige eller sygemeldte borgere er på mange 
områder overlappende for ministermålenes fokuspunkter, idet indsatserne for såvel virksomhederne som for 
de forskellige ydelsesgrupper allerede nu er tæt forbundne i en sammenhængende indsats. 

INDSATSER, DER UNDERSTØTTER OG MEDVIRKER TIL AT REALISERE BESKÆFTIGELSESPLAN 2020-2022:
• Opkvalificeringsstrategi, der sikrer en proaktiv og systematisk opkvalificeringsindsats både i virksomhederne 

og blandt de ledige borgere samt fokus på fra ufaglært til faglært
• Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne, herunder partnerskabsaftaler med virksomhederne
• Håndboldt og helhedsorienteret indsats for de ledige så tidligt i forløbet som muligt samt understøtte bor-

gernes egne planer for at komme i job, herunder motivere de ledige til opkvalificering
• Metodeprojekter har styrket indsatsen med virksomhedsrettede aktiviteter for borgere længst væk fra 
 arbejdsmarkedet - den positive udvikling skal fastholdes via partnerskab med virksomheder 
• Kontinuerligt fokus på at metodeudvikle og styrke det tværgående samarbejde og på at understøtte 
 kerneopgaven via projektmidler
• Tværkommunale samarbejder såsom kandidatbanker på tværs af kommunegrænser
• Udvikle indsatsen for at få flere handicappede i beskæftigelse, herunder systematisk screening og øget 
 samarbejde med de øvrige centre i kommunen og handicaporganisationer  
• Frivillig repatriering. Alle borgere i målgruppen skal oplyses om mulighederne for frivillig repatriering. Her-

udover vil der blive gennemført informationsmøder om ordningen

8



Kerneopgave og fælles faglige 
principper i Jobcenter Frederikshavn

Kerneopgaven er løftestang for, at vi bruger tiden og ressourcerne på den 
rigtige måde. Kerneopgaven fungerer som et prioriteringsværktøj, der 
bliver understøttet af de faglige principper, der er alle medarbejdernes 
faglige referenceramme.
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Mål for beskæftigelsesindsatsen 2020

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål for kommunernes beskæftigelsespolitiske indsats i 2020 har 
Frederikshavn Kommune formuleret en række konkrete resultatmål. Måltallene afspejler de lokal priorite-
ringer og skal gøre det muligt at følge op på indsatserne. 

Ministermål Resultatmål

Virksomhederne skal sikres den nødvendige 
og kvalificerede arbejdskraft.

Udviklingen i det samlede antal modtagere af offentlig 
forsørgelse fordelt på målgrupper, på nær førtidspension 
og fleksjob, skal totalt set være 4,5% lavere end samme 
måned sidste år.  

Andelen af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, 
integrationsydelse og ressourceforløb med deltidsbeskæf-
tigelse skal minimum være 13% for 2020.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal 
være selvforsørgende.

Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammen-
førte til flygtninge skal være 5 procentpoint højere end 
samme måned sidste år.

Flere personer med handicap skal i 
beskæftigelse. 

Måltal fra jobindsats: Opgøres på baggrund af survey-
data fra Danmarks Statistiks Arbejdsmarkedsundersøgelse, 
som sammenkøres med registerdata i en årlig analyse af 
personer med handicap i beskæftigelse. Det vides endnu 
ikke, hvornår opgørelsen er tilgængelig. 
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Mål for beskæftigelsesindsatsen 2021

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål for kommunernes beskæftigelsespolitiske indsats i 2021 har 
Frederikshavn Kommune formuleret en række konkrete resultatmål. Måltallene afspejler de lokal priorite-
ringer og skal gøre det muligt, at følge op på indsatserne.
I år er mål 1 og 2 nye mål og mål 3, 4 og 5 er videreført fra 2020.

Ministermål 2021 Resultatmål

Alle ledige skal have en værdig 
sagsbehandling.

Borgertilfredshedsundersøgelse 2 gange årligt med henblik 
på, at måle borgerens oplevelse af værdighed i sagsbehand-
lingen og ud fra målingen sætte fokus på eventuelle udvik-
lingspunkter. Borgernes tilfredshed mellem målingerne skal 
enten være uændret eller forbedret.

Flere ledige skal opkvalificeres. Andel af påbegyndte opkvalificeringsforløb for hhv. a-dag-
penge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere pr. 
måned skal være højere end landsgennemsnittet. 

Målingen oprettes i jobindsats.dk

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være 
selvforsørgende.

Der skal måles på, at vi fortsat har en højere andel i beskæf-
tigelse end landsgennemsnittet.  

Flere personer med handicap skal i 
beskæftigelse.

Der er fortsat ikke måltal i jobindsats i stedet måles på:

Procedure for hjælpemidler, herunder implementering og 
udbredelse af kendskabet til proceduren.

Bevillingspraksis efter kompensationsloven, så benchmark-
målinger er mere sammenlignelige og valide.  

Personmarkeringer på både fysisk og psykisk handicap

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft.

Vi skal hjælpe virksomhederne med deres rekruttering, så der 
skal måles på antal rekrutteringssager, herunder hvor mange 
stillinger, der er blevet slået op, hvor mange, der er besat af 
vores borgere samt hvor mange, der er besat i alt.

Fokus på fastholdelse via delvise raskmeldinge.

14 15

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2022

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål for kommunernes beskæftigelsespolitiske indsats i 2022 har 
Frederikshavn Kommune formuleret en række konkrete resultatmål. Måltallene afspejler de lokal priorite-
ringer og skal gøre det muligt, at følge op på indsatserne.
I år er alle ministermålene en videreførelse fra 2021. 

Ministermål 2022 Resultatmål

Alle ledige skal have en værdig 
sagsbehandling.

Borgertilfredshedsundersøgelses 2 gange årligt. Den første måling i 2022 
skal enten være uændret eller forbedret baseret på seneste måling.

Flere ledige skal opkvalificeres. Andel påbegyndte opkvalificeringsforløb for hhv. a-dagpenge-, kontant-
hjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere pr. måned skal minimum være 
på niveau med landsgennemsnittet eller være højere end landsgennem-
snittet.

Der skal oprettes lige så mange eller flere voksenlærlingepladser i 2022 end 
i 2021.

Flere flygtninge og familiesammen-
førte skal være selvforsørgende.

Andelen i beskæftigelse skal enten være på linje med eller højere end 
landsgennemsnittet.

Flere personer med handicap skal i 
beskæftigelse.

Der er fortsat ikke måltal i jobindsat i stedet måles på:

Procedure for hjælpemidler, herunder implementering og udbredelse af 
kendskabet til proceduren.

Personmarkeringer på både fysisk og psykisk handicap på dem, der har fået 
en bevilling.

Virksomhederne skal sikres den 
nødvendige og kvalificerede ar-
bejdskraft. 

Andelen af borgere på kontanthjælp med ordinære timer skal være på 
niveau med eller være højere end landsgennemsnittet.

Der skal måles på antal rekrutteringssager, herunder hvor mange stillinger, 
der er blevet slået op, hvor mange, der er besat af vores borgere samt hvor 
mange, der er besat i alt.
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Hej Søren, 
 
Hermed mine kommentarer til BS 2022: 
 

1. Glædeligt at en forøgelse af voksenlærlinge er på planen for 2022.  
2. Generelt kunne jeg godt ønske mig et øget fokus på faglært arbejdskraft. Hvordan tiltrækker vi flere 

til faglige uddannelser og hvordan gøre fagskolen mere/lige så interessant for de unge, som eks 
gymnasiet er pt. 

3. I forhold til revision af 2020 og 2021 målene, så mangler jeg at forstå hvilke initiativer der tages, 
såfremt målene ikke opnås. Foreligger der en plan?  

 
Kind regards 
Michael Bohl 
 

 
 
COO 
+45 35 25 91 20 
+45 22 56 79 61 
michael.bohl@dsidantech.com 
www.dsidantech.com 
 

     

 

mailto:michael.bohl@dsidantech.com
https://clicktime.symantec.com/3NmUe4iSkD4PJe8URZfw5qH6H2?u=https%3A%2F%2Fdsifreezing.com
https://clicktime.symantec.com/3R36Y2oaejHYiaQZVZz9m6E6H2?u=https%3A%2F%2Fdsifreezing.com%2F
https://clicktime.symantec.com/3NM2JpgwRE3Raz4MX2ZE7pM6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdsidantech%2F
https://clicktime.symantec.com/39G9bk2kbqvaoFTXzyEzHy96H2?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdsidantech
https://clicktime.symantec.com/3EHBBewGFQZg2PwxBXUuUWS6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdsifreezingsolutions%2F
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IFREDERIKSHAVN Vores ref. Line Frejlev
Tlf: 20 56 12 34
Mai!: Iine@fh-nordiylland.dk

11. oktober 2021

ATT: Søren Ulf Larsen
Administrationen
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Sendt pr. mai! til: sela@frederikshavn.dk

Horingssvar på Frederikshavn Kommunes “Beskæftigelsespian 2020-2022”
Det er FH Frederikshavns samlede opfattelse, at Frederikshavn Kommunes beskæftigelsesplan i
stor udstrækning har indtænkt alle målgrupper, og at den rummer gode initiativer og
målsætninger på tværs af grupper.

Ud fra den form, som beskæftigelsesplanen forelægger, på nuværende tidspunkt, vil FH
Frederikshavn dog gerne pointere følgende generelle kritikpunkter:

• Ud fra planens resultatmål, for 2022, er der flere af disse der virker (for) bagud skuende.
Det er ikke særligt ambitiøst, at man som minimum — på flere områder — skal være på
niveau med samme måned sidste år. At sammenligne med et år/måned, der har været
præget af COVID-19’s følgevirkninger på arbejdsmarkedet virker hverken
hensigtsmæssigt eller ambitiøst. Ambitionerne bør være større og mere fremadskuende,
og ikke mindst nytænkende.

• Der er særlige muligheder, afledt af COVID-19, som med fordel bør udnyttes inden
udgangen af 2022. Det bør være et fælles mål, at få flest mulige med. Ambitionsniveauet
bør, og skal være et andet, end det der gjorde sig gældende under COVID-19. Situationen
er en markant anden i dag, end hvad den var for blot et år siden. Aktuelt er udviklingen
positiv ift. andelen af ledige — men flere skal med i opsvinget. Gruppen af ledige, der er
tilbage, ser anderledes ud end hvad den gjorde før COVID-19. De er dobbelt
ramte/udfordret og kræver en særlig opmærksomhed/indsats.

Mere konkret ift. resultatmålene, for nogle af ministermålene, der vil vi gerne appellere til, at
følgende forbedres:

• Vedr. “Flere personer med handicar skal i beskæftigelse”: om end der fortsat ikke er
måltal i jobindsats, vil vi gerne opfordre til, at Frederikshavn Kommune i stedet forsøger
at tænke proaktivt og i udviklingsøjemed. Der er tale om en målgruppe — en
arbejdskraftreserve, hvis potentiale skal udnyttes. Både til glæde for borgeren selv og
det erhvervsliv der så højlydt efterspørger arbejdskraft. Vi vil gerne opfordre til, at man i
perioden får lavet nogle strategier for, hvordan man ønsker at gøre dette. Man bør
overveje at nedsætte en arbejdsgruppe og invitere rette
parter/interessenter/organisationer ind, ift. snak omkring muligheder og potentialer. På
den måde ser vi, at Frederikshavn Kommune kan være proaktive og udviklende, fremfor
afventende.

• Vedr. “Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft”: her ser
vi en uhensigtsmæssig situation, hvor resultatmålet omhandlende delvis raskmelding,
kan gå hen og blive et farligt redskab. Det uhensigtsmæssige opstår ved, at fremgår det
som et måltal, så vil sagsbehandlerne arbejder hen i mod netop for at nå målet. En
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situation hvor logikken bliver, at des flere der raskmeldes des større målopfyldelse, er
hverken holdbar eller hensigtsmæssig. Borgere kan presses til at raskmelde sig, hvilket i
sidste ende kan forværre situationen for den enkelte. Vi vil her opfordre til, at man i
stedet har f]ii på det, som et redskab til fastholdelse af delvist sygemeldte, på
arbejdsmarkedet, fremfor et egentligt måltal.

Afslutningsvis vil vi gerne takke for den fremsendte beskæftigelsesplan og inddragelseri i
processen — og samtidig understrege villigheden til at påtage os et medansvar for at imødegå de
beskæftigelsespolitiske mål og intentioner i Frederikshavn Kommune.

Med venlig hilsen og på vegne af FH Frederikshavns repræsentanter i LAR.

Finn Jenne

Formand
FH Frederikshavn

Side 2 af 2



Bilagsforside
Dokument Navn: Årsberetning Handicaprådet 2021.docx

Dokument Titel: Årsberetning Handicaprådet 2021

Dokument ID: 6465344

Placering: Emnesager/Årsberetning 2021 -
Handicaprådet/Dokumenter

Dagsordens titel Handicaprådets Årsberetning 2021 

Dagsordenspunkt nr 13

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Årsberetning
2021



Årsberetning	Handicaprådet	2021
Frederikshavn Kommune

2

Indledning

I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område § 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for Frederikshavn Kommune den 22. marts 2006 Frede-
rikshavn Handicapråd.

Handicaprådets sammensætning

Forretningsordenen for rådet blev godkendt på Handicaprådets møde den 31. marts 2014, og af forretnings-
ordenens § 3 fremgår, at Handicaprådet skal bestå af 10 medlemmer. De udpeges alle af byrådet.

Blandt byrådets medlemmer udpeges to medlemmer, blandt forvaltningens medarbejdere udpeges 3 med-
lemmer og byrådet udpeger 5 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Rådets sammensætning var ved årets begyndelse som følger:

Aksel Jensen (formand i Handicaprådet), medlem af DH
Børge Bondeven Frederiksen, formand for DH
Mona Ingrid Petersen, medlem af DH
Irene Hjortshøj, medlem af DH
Jette Bruun Christensen, medlem af DH

Repræsentanter for Kommunen:

Helle Madsen (næstformand i Handicaprådet), medlem af byrådet
Ole Rørbæk Jensen, medlem af byrådet
Dorthe Smidt, teknisk designer i Center for Park og Vej
Susanne Friis Andersen, områdeleder Center for Familie
Dorte Svendsen, afdelingsleder Handicapafdelingen

Der er udpeget en personlig stedfortræder til hvert enkelt medlem.

Ændringer i årets løb i Handicaprådets sammensætning:

Ingen

Handicaprådet har nedsat et Tilgængelighedsudvalg som et underudvalg med direkte reference til Handi-
caprådet. 

Repræsentanter i Tilgængelighedsudvalget er ved årets begyndelse:

Gurli Nielsen
Aksel Jensen
Rikke Hermansen
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Rikke Løgtved Bruus
Kenneth Weis
Børge Bondeven Frederiksen
Helle Madsen
Dorthe Smidt (sekretær)

Handicaprådets formål og opgaver

 Handicaprådet rådgiver byrådet i alle handicappolitiske spørgsmål
 Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske forhold der ved-

rører handicappede
 Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap
 Handicaprådet kan tage kontakt til andre, herunder andre Handicapråd og Det Centrale Handicapråd 

med henblik på at få belyst særlige emner
 Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområder, 

dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets funktionsperiode.
 Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning til byrådet
 Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personsager eller konkrete 

klagesager.
Handicaprådet følger således kravene i lovgivningen med tilhørende bemærkninger.

Handicaprådet modtager sekretærbistand fra Ledelsessekretariatet af sekretær Bente Kiel.

Handicaprådets virksomhed i 2021

På trods af Coronaen er der i 2021 afholdt ordinært møde (til og med april virtuelt) - som regel den sidste
mandag i måneden - i alle måneder undtaget juli måned. Det vil sige 11 møder i året 2021. 

Handicaprådet har deltaget i dialogmøder med:

 Socialudvalget den 9. juni 2021
 Sundhedsudvalget den 14. juni 2021
 Børne- og ungdomsudvalget den 7. september 2021
 Børn-/skoleområdet den 18. november 2021
 Arbejdsmarkedsområdet den 23. november 2021

samt deltaget i budgetorienteringsmøder.

For første gang har Handicaprådet i 2021 uddelt en handicappris, hvilket skete på Sæby Torv i forbindelse 
med Frivillighedsfestivallen i september 2021.
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Tilgængelighedsudvalget (under Handicaprådet) har arrangeret Skovens Dag – et for alle tilgængeligt arran-
gement – fredag den 15. oktober 2021

Handicaprådet har fundet et niveau for konferencer og kurser m.m., som man årligt ønsker at deltage i, men 
grundet Corona-situationen har mange konferencer/kurser det ikke været afholdt i 2021.

Handicaprådets medlemmer har dog deltaget i

 Handicaprådenes den 12. april 2021 (virtuelt)
 Den 31. maj 2021 oplæg af Klinikchef Peter Simonsen og Farmaceut Tanja Joest Væver om RETTE 

polyfarmaci og kommunikation
 Paneldebat med fokus på handicapområdet den 6. oktober 2021
 KLSocial 2021 den 24. november 2021 på Radisson Blue Scandinavia Hotel, Århus
 Brugerepræsentation i Fællesindkøb Nord vedr. ortopædisk fodtøj og ortoser
 Brugerrepræsentation til udbud vedr. diabeteshjælpemidler

Aflyst / udsat p.g.a. Coronaen

 Forårsmesse i Arena Nord
 Special Olympics
 Temadag for kommunale handicapråd – politikudvikling og prioritering

Som det fremgår af årsberetningens indledning, er Handicaprådets arbejdsopgaver mangfoldige. Coronaen 
har gjort, at 2021 ikke er som tidligere år, men der har ikke manglet emner til behandling på møderne:

Sager der har været til høring i rå-
det, og hvor rådet har afgivet hø-
ringssvar:

 Ansættelse af pårørendevejleder i Center for Handicap og 
psykiatri

 Godkendelse af kvalitetsstandard for kørsel af borgere i for-
bindelse med Covid-19-vaccination

 Beslutning om ændring i kriterierne for kvote 2
 Høring vedr. SKI-udbud på genbrugshjælpemidler
 Socialudvalgets budgetoplæg 2022
 Sundhedsudvalgets budgetoplæg 2022
 Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2021
 Beslutning om informationsmøder for 75 årige i 2021
 Høring af udbudsmaterialet på ortopædisk fodtøj og ortoser

Sager der har været til orientering 
og/eller drøftelse i rådet:

 Status på implementering af elektroniske låse
 Orientering om fastholdelse af påbud fra Styrelsen for Pati-
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entsikkerhed til Ravnshøj Hjemme- og sygepleje 
 Godkendelse af praksisplan for fysioterapi 2020-2023
 Orientering om helhedsplan for ældreboligerne i Aalbæk
 Orientering om status på projektet ”Pas på dig selv mand”
 Tilgængelighed på Frederikshavn.dk
 Danske Handicaporganisationer og KL’s fælles principper 

og anbefalinger til god borgerinddragelse på handicapom-
rådet

 VIVE rapport omkring blindes isolation og livsvilkår med 
helbred, selvhjulpenhed og ensomhed

 Godkendelse af praksisplan for almen praksis 2021
 Indsatskatalog for det specialiserede voksenområde april 

2021
 Orientering om kommunalt tilsyn på plejecentre 2020
 Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borge-

re med handicap
 Orientering om midtvejsevaluering af Bedre Bemanding-

sindsatserne samt stillingtagen til videreførelse af indsat-
serne

 Orientering om resultaterne af kvalitetsundersøgelse 2020
 Orientering om klagestatistik for 2020
 Orientering om samarbejde vedrørende genoptræning af 

borgere med senfølger efter COVID-19
 Orientering om kommunalt tilsyn i samværs- og aktivitetstil-

bud 2020
 Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 2020
 Orientering om tilsyn – Styrelsen for patientsikkerhed 2020
 Orientering om magtanvendelser på handicap- og psykiatri-

området
 Orientering om samarbejdsaftale mellem Frederikshavn 

Kommune og Boblberg – Råd
 Orientering om procedure i forbindelse med bevilling af 

hjælpemidler til børn
 Orientering om samarbejde med Lægeklinikken og projekt 

RETTE medicinering
 Orientering om interne audits på plejecentre 2020
 Orientering om forlængelse af projektet ”Pas på dig selv 

mand”
 Orientering vedrørende Danmarkskort over Ankestyrelsens 

omgørelsesprocenter i klagesager 2020
 Orientering om status på madservice
 Orientering om resultaterne af brugertilfredshedsundersø-

gelse på hjerneskadeområdet
 Rekrutteringsstrategi – information om igangsat proces
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 Orientering om udbud på bleer og tilbehør 2020
 Orientering om udvikling af en ny visitationsmodel for per-

sonlig pleje og praktisk hjælp
 Orientering om Socialtilsynets årsrapport 2020
 Samarbejde i det nære akutte beredskab
 Forlængelse af rammeaftale for IV-behandling i kommunalt 

regi
 Orientering om status på de nationale mål for sundhedsvæ-

senet 2021

Sager, som Handicaprådet har taget 
op til drøftelse og/eller videresen-
delse til politisk behandling:

Sager fra Handicaprådet, som skal
behandles i Tilgængelighedsudval-
get:

Sager fra Tilgængelighedsudvalget 
behandlet i Handicaprådet: 

Handicaprådet har ydet økonomisk 
støtte til følgende ansøgnin-
ger/tiltag:

(Handicaprådet har truffet en principiel 
beslutning om ikke at bidrage til ny-

 Handicaprådets årsberetning 2021
 Uddeling af Handicappris 2021 
 Visitering af hjælpemidler til børn
 Et individ – en helhed – borgerrådgiver
 Ledsageordning til blinde/svagtseende over 67 år
 Anmodning om møde med BUU omkring h.h.v. børn og un-

ge med autisme / ordblindhed
 Tilgængelighed ved valgsteder
 DH’s undersøgelse om samarbejde mellem kommuner og 

borgere med handicap udført af VIVE

 Ingen

 Der er stillet spørgsmål til cykling på Strandpromenaden i 
Sæby - Handicaprådet sender en forespørgsel til Teknisk 
Udvalg vedr. evaluering på projektet Sæby Strandpromena-
de

men i øvrigt vendes alle sager på Tilgængelighedsudvalgets 
dagsorden i Handicaprådet.

 Handicaprådet har bidraget med 15.000 kr. til Skovens Dag-
arrangementet

 Handicaprådet har bevilget 5.000 kr. til flytning af handicap-
gynge fra Abildgårdskolen til Bødkergården, Østervrå

 Handicaprådet beslutter at deltage i Forårsmessen 2022 og 
hvor udgiften forventes at beløbe sig til ca. 15.000 kr.
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byggerier.)

Handicaprådet har fået ansøgning 
om, men ikke ydet støtte til: 

(Der ydes ikke økonomisk tilskud fra 
Handicaprådet efter ansøgning. Dog 
kan Handicaprådet donere midler til 
særlige aktiviteter efter eget valg.)

 Ingen

Økonomi:

Handicaprådets budget for 2021 241.396 kr.
Forbrugt i året 2021 42.414 kr.
Det betyder at Handicaprådet går ud af 2021 med et 
”overskud” på 198.782 kr.

Handicaprådet forventer ikke at få overført et beløb til 2022.

Under Handicaprådets Virksomhed i 2021 er forklaringen på det minimale forbrug i året.

Afslutning

Handicapråd har evalueret sit arbejde. Alle medlemmer har givet udtryk for stor tilfredshed med arbejdet og 
de emner, der har været taget op. Handicaprådet har et samlet mål om at fokusere på handicap, og har 
gennem perioden 2018-2021 arbejdet i en god konstruktiv tone, hvor alle har bidraget til drøftelser og be-
slutninger. Der har været meget stort samarbejde i en åben og fri atmosfære

Handicaprådet holdt i 2021 dialogmøder de 3 udvalg, Socialudvalget, Sundhedsudvalget samt Børne- og 
Ungdomsudvalget, hvor de fleste hørings-/orienteringssager kommer fra, men ønsker igen i 2022 at holde 
dialogmøder med samtlige politiske udvalg i Frederikshavn Kommune, for her igennem at bidrage til et fort-
sat godt samarbejde rådet og udvalgene imellem og sætte fokus på det hensigtsmæssige i, at Handicaprå-
det bliver hørt i alle relevante sager. Herved kan uforudsete udgifter vedr. manglende tilgængelighed måske 
undgås. 
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GEO-2020-00403
Skagavej

Tidspunkt: 14-06-2021 11:40:20
Udskrevet af: GINL
Målestoksforhold: 1:2655
Kort og data er vejledende og kan ikke
bruges som dokumentation
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500m

Skagavej 134, 9990 Skagen
Ny planlægning for ejendommen med ovennævnte
beliggenhed.
Placering i byen er på kortet vist med en rød prik .

Tidspunkt: 12-07-2021 11:53:37
Målestoksforhold: 1:6000
Kort og data er vejledende og kan ikke
bruges som dokumentation
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