
Praktiske oplysninger

Idéperiode

Foroffentlighedsfasen løber fra den 18. januar til den 15. marts 
2023. Dine idéer og forslag skal være modtaget af Frederikshavn 
Kommune senest den 15. marts 2023.

Indsendelse af bemærkninger

Enhver har ret til at komme med bemærkninger, idéer og forslag 
til det videre planlægningsarbejde.

Bemærkninger skal være skriftlige og mærkes GEO-2022-08376. 
Du skal sende dem pr. mail til: tf@frederikshavn.dk
eller pr. post til:

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

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

Du kan se og downloade denne folder på kommunens hjemme-
side: 

www.frederikshavn.dk

Spørgsmål kan rettes til Center for Teknik og Miljø, Finn Rasmus-
sen på telefon 98 45 62 19 eller e-mail: tf@frederikshavn.dk

N

Foroffentlighed
Skal der skabes mulighed for et ha-
vecenter og en planteskole ved Ål-
borgvej og E45 i Sæby?

Idéperiode
Fra den 18. januar til den 15. marts 
2023.



Baggrund for idéfasen
Frederikshavn Kommune har modtaget et ønske om at etablere et havecenter og en plan-
teskole beliggende Ålborgvej 140 i Sæby. Området ligger umiddelbart øst for E45 Frederiks-
havnmotorvejen i tilknytning til Erhvervspark Sæby Syd. Områdets afgrænsning og belig-
genhed er vist på forsiden og kortet nederst på siden. Planområdet udgør i alt et areal på 
ca 2,7 ha. Hertil kommer arealer til dyrkning på friland, som ligger uden for planområdet. 

Tre eksisterende planteskoler/gartnerier ved Sæby ønskes samlet ét sted for at begrænse in-
tern transport, muliggøre etablering af mere energirigtige drivhuse samt muliggøre gen-
anvendelse af vand inde og på friland. Der opføres en butiksdel på i alt på ca. 2.500 m2, 
produktionsdrivhuse på ca. 6.000 m2 samt pergolaoverdækkede arealer og kundeparkering.

Der etableres vejadgang fra Ålborgvej, der er en af hovedindfaldsvejene til Sæby og som 
kan afvikle megen trafik. Placeringen sikrer god trafikal beliggenhed ift. overordnede veje.

Projektet er lokalplanpligtigt og omfattet af planlovens bestemmelser om detailhandel og 
muligheder for placering af butikker, der forhandler udvalgs- og pladskrævende varer. En 
overvejende del af området er alene omfattet af Kommuneplanen, der fastlægger områdets 
anvendelse til erhvervsvirksomheder, som er afhængige af nærhed til motorvej. Det kan 
f.eks. være industrivirksomheder, grossistlager el ler transportterminaler. Området umid-
delbart øst for er omfattet af lokalplan SAE.04.49.01 - Sæby Erhvervspark. En del af lo-
kalplanområdet er udlagt til virksomheder, der er afhængige af nærheden til motorvejen. 

Den foreslåede ændring at Kommuneplanen skal bl.a. ses i lyset af, at områderne i en år-
række har været planlagt anvendt til virksomheder med stort transportbehov. Etablering af 
sådanne virksomheder på arealet har ikke været efterspurgt. 

Ændring af kommuneplanen
Den vestlige del er omfattet af kommuneplanramme SAE.E.04.48. Arealet ligger udenfor 
den detailhandelsstruktur, der er fastlagt i Kommuneplanen. Området foreslås nu udlagt til 
erhvervsformål samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper i form af 
bl.a. planter og havebrugsvarer. Der ønskes ikke mulighed for butikker der forhandler mo-
torkøretøjer, byggematerialer, lystbåde, møbler og lign. Den ønskede mulighed for at etab-
lere en planteskole med salg af bl.a. egne produkter forudsætter, at der besluttes en æn-
dring af Kommuneplanens retningslinjer for detailhandel. 

Arealerne langs Ålborgvej og Vandløbsvej, der er udlagt til butikker der forhandler plads-
krævende varer, er næsten fuldt udbyggede. En planteskole med behov for større arealer 
til væksthuse og frilandsarealer kan ikke indpasses i de udlagte områder til detailhandel. 

Det er Plan- og Miljøudvalgets vurdering, at salg af planter og havebrugsvarer på den an-
søgte placering sikrer, at der fortsat er tilstrækkelige arealer til etablering af butikker med 
andre typer af pladskrævende varer på de eksisterende arealer ved Sæby by. Den ansøgte 
placering sikrer desuden, at trafikken til og fra planteskolen kan afvikles hensigtsmæssigt 
og ikke belaster den øvrige del af byen. Der er drikkevandsinteresser i området. Det er Plan- 
og Miljøudvalgets vurdering, at den foreslåede anvendelse og håndteringen af vand i hø-
jere grad sikrer drikkevandsinteresserne end transporttunge virksomheder.

Udover en ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel og udlæg af en ny 
kommuneplanramme forudsætter opførelse af planteskole og havecenter udarbejdelse af 
en lokalplan. 

Planprocessen
Inden der igangsættes udarbejdelse af planforslag ønsker Plan- og Miljøudvalget at indkal-
de idéer, synspunkter og forslag til planlægningen. På baggrund af indkomne idéer og syns-
punkter vurderer udvalget, hvorvidt der skal igangsættes en ny planlægning

Forslagene til ny planlægning vil i givet fald blive fremlagt til offentlig debat i 8 uger, hvor 
der igen er mulighed for at komme med bemærkninger. I forbindelse med planforslagene 
tages der stilling til, om der skal foretages en miljøvurdering iht. Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Frederikshavn Kommunes beslutning 
vedrørende miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene. Grundlaget for for-
slagene vil bl.a. være en redegørelse for behov og konsekvenser af ny planlægning.

På baggrund bemærkningerne til planforslagene vurderes det, hvorvidt planerne skal ved-
tages endeligt eller om der skal foretages ændringer.
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Lokalplanområde 

Sæby Erhvervspark 

Del af Sh og Sm St. Ørtoft, Volstrup 

Ålborgvej, 9300 Sæby 

Landinspektørfirmaet LE34 
Skippergade 32 
9900 Frederikshavn 
+45 9842 0088

frederikshavn@le34.dk 
www.le34.dk 
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Forslag til udlæg af nyt 
område til bl.a. særligt 
pladskrævende varegrupper 

 

Igangsætning af 
planlægning 

Ansøgning
Politisk igangsætning

Fordebat
Indkaldelse af idéer og 

forslag

Forslag til planer
Udarbejdelse af 

planforslag
Politisk behandling

Offentlig høring
Offentliggøelse af 

planforslag
Mulighed for 

bemærkninger

Endelig 
vedtagelse

Politisk behandling og 
offentliggørelse

Klage

Planprocessen: Den blå figur angiver, hvor i processen planerne pt. befinder sig. Kort over det nye rammeområde
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