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Indkomne bemærkninger

Centrets bemærkninger

1. Søfartsstyrelsen
2376235

Ad. 1

Søfartsstyrelsen bemærker, at der kan være
forhold omkring den kommende havplan, da
projektet går ud over de nuværende værker på
søterritoriet. Danmark er ved at udarbejde
den første havplan, som skal være færdig
inden 31. marts 2021, jf. Lov om Maritim
Fysisk Planlægning nr 615 af 08. juni 2016.

Bemærkningen tages til efterretning og
undersøges i den videre proces

Center for Teknik og Miljø indstiller:

Søfartsstyrelsen koordinerer havplanlægning,
og Kystdirektoratet er ressort på faste anlæg,
hvorfor yderligere oplysninger om
havplanlægning bør indhentes hos
Kystdirektoratet.

-

At Søfartsstyrelsens bemærkning
belyses i den videre
planlægning/miljørapport

2. Aalborg Stift
2407818

Ad. 2

Aalborg Stift ønsker og henstiller til, at der i
den kommende miljøvurdering af projektet og
planerne undersøges grundigt, hvorledes den
påtænkte udvidelse vil påvirke Sæby Kirke.

Centeret er enig i bemærkningen om, at kigget
til kirken er vigtig i Sæby og dette forhold skal
belyses i den videre proces.

De påpeger, at der i miljøvurderingen
udarbejdes visualiseringer for den påtænkte
udvidelses påvirkning af Sæby kirke, både
hvad angår udkig fra kirken, samt indkigget til
Sæby Kirke. Samt en samlet overblik over
udvidelsens visuelle påvirkning af Sæby Kirke.

Miljørapporten vil beskrive påvirkningerne
under anlægsfasen.

Ligeledes bør der være fokus på hvorledes
selve etableringen af en udvidelse vil påvirke
Sæby Kirke. Det bør i miljørapporten
undersøges, hvorledes udførelsen kan
gennemføres, således at den byggeteknisk
påvirker kirken mindst muligt. Der bør
undersøges i hvilket omfang eventuelle
vibrationer fra gravearbejde og lign. påvirker
kirken.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-
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At Aalborg Stifts bemærkning
imødekommes, og vil indgå i
planlægningen/miljørapport

3. Beredskabsstyrelsen Nordjylland
2378849

Ad. 3

Beredskabsstyrelsen Nordjylland bemærker,
at det kommunale redningsberedskab i form
af §60-selskabet ”Nordjyllands Beredskab”
ikke er blandt adressaterne.

Tages til efterretning.

Det er Beredskabsstyrelsen Nordjylland
opfattelse, at Nordjyllands Beredskab måske
også bør inddrages, da Nordjyllands
Beredskab vil kunne udtale sig om de lokale
beredskabsmæssige forhold i forhold til det
skitserede projekt om udvidelse af Sæby
Havn.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

At Nordjyllands Beredskab inddrages
i den videre proces

4. Kystmuseet
2478735 og 2412848

Ad. 4

1. Museet har ingen kendskab til konkrete
marinarkæologiske spor i anlægsområdet, da
der aldrig er blevet foretaget en
marinarkæologisk undersøgelse i området.

1. Museet vil blive kontaktet skulle der findes
spor af fortidsminder.

Sæbys beliggenhed ved havet, som gammel
købstad, og besejlingen af Sæby å siden
vikingetiden kan give begrundet formodning
om at der kan påtræffes rester af skibsvrag og
laster i området.
Skulle der under arbejdet findes spor af
fortidsminder, herunder vrag skal museet
kontaktes ifølge Museumsloven §29h
2. Museet påpeger, at Sæby Havn indgår i et
udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø og
samspillet mellem havnen og den gamle bydel
er af højeste betydning for dette kulturmiljø.

2. Tages til efterretning

Udvidelsen af havnen, vil ifølge Kystmuseet,
ikke berøre kulturmiljøet, da det er placeret
på den østligste del af Sæby Havn. Museet
fremhæver at de er positive over for planerne
og udvidelsen kan aflaste den vestlige ende af
havnen.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-
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Kystmuseets bemærkninger tages til
efterretning

5. Sæby Sejlklub
2432795

Ad. 5

Sæby Sejlklub ser frem til en udvidelse af
Sæby Havn, da der er stor efterspørgsel på
brugen af havnen, både hvad angår
fastliggende sejlere, gæstesejlere, nye
vandsportsaktiviteter og gæster der besøger
havnen fra land i bil.

1. Bemærkningerne fra Sæby Sejlklub er noget
specifikke på dette stadie af processen og nogle
af forslagene reguleres ikke i en planproces,
men er noget bygherre kan etablere, hvis det
ønskes.

I forbindelse med havneudvidelsen foreslår
Sæby Sejlklub:

Bemærkningerne er videregivet til bygherre og
de bemærkninger, der er relevante for
planprocessen, tages med i det videre arbejde.

- at der ud over en mastekran også etableres
en bådkran.
- at der laves faciliteter til gæstesejlere. Ud
over toilet/bad, bør der bygges et opholdsrum.
- at der i det ny havneområde etableres
legefaciliteter for børn.
- at der etableres parkeringspladser,
afsætningspladser for grej og trailere med
videre. Især omkring slæbesteder der i dag er
belastet af trafik og mangel på
afsætningsplads.
- at der etableres mange spise- og grillpladser
i forbindelse med den ny havn.
- at der etableres et aktivitets-/mastehus, da
sejlklubbens nuværende mastehus er fuldt
udnyttet og der mangler akut plads til
vinteropbevaring af master.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

at bemærkningerne tages med i den
videre proces og planlægning.

6. Sæby Havns beboerforening
2445795

Ad. 6

1. Sæby Havns beboerforening påpeger at der
bør tages højde for husenes placering mht.
udsynet. Såvel fra Strandgade som for sejlerne
skal der være frit udsyn henholdsvis ud til
vandet og for sejlernes vedkommende op
gennem Strandgade til kirken.

1. Bygningernes placering og omfang er noget
der skal fastlægges i lokalplanen og her kunne
det være relevant at vende disse overvejelser.

Ligeledes er det vigtigt, at der er luft mellem
bygningerne på kajområdet, så man hele tiden
fornemmer et havnemiljø.
Beboerforeningen ser at bygningerne ikke
bliver højere end 1½ etage og at de opføres i
træ med sort tag.
2. Det påpeges, at der skal tænkes på børnene
i projektet med faciliteter målrettet dem.

2. Forslaget er givet videre til bygherre, som
ideer der kan overvejes i driftsfasen.
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3. De påpeger, at der bør være plads til
overnatningsparkering og faciliteter for
autocampere, som der er i de fleste havne.

3. Dette tages med videre i den videre
planlægning.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

7. Henrik Jensen
2362988

at bemærkningerne tages med i den
videre proces og planlægning.

Ad. 7

Bor på Algade med grundareal direkte op til
Sæby Å og har boet der siden 2002.
Han er generelt positiv over for projektet og
gør opmærksom på at bevare miljøet omkring
den eksisterende å-havn.
Han har følgende bemærkninger:
1. De joller, der har plads i åen, er ganske små
med en længde på max. 5 m. Der har i de år,
hvor vi har boet tæt på, ikke været problemer
ved ind-/udsejling.

1. Dette vil stadig være muligt at bevare.

Jollernes placering i åen giver en hyggelig og
meget bynær placering. Jollerne skaber et
hyggeligt miljø, hvor vi lokale tit får en
sludder med byens gæster.
Man bør bevare åens samlede miljø - et
knudepunkt for adgang til strand, havn og by.
Center for Teknik og Miljø indstiller:

2) Ideen med at etablere en jollehavn i
forbindelse med havneudvidelsen er ganske
glimrende - særlig for de større joller (over 5
m.

-

At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

8. Michael Eilersen
2400064

Ad. 8

Er ny ejer af en af lejlighederne ved
Sønderstrand og ser det som et stort
kvalitetsløft for hele området med de
ambitiøse planer for havnen.

Dette er et relevant emne og vil blive undersøgt
og beskrevet i miljørapporten.

Han påpeger sin bekymring vedrørende det
skarpe hjørne ved den sydlige tilslutning til
den eksisterende stenkastning. Bekymringen
går på, at der i dette hjørne vil samles tang og
andre organiske materialer, der vil komme til
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at ligge og forrådne og give ubehagelige
lugtgener hen over sommeren. Samtidig kan
der være risiko for, at der i hjørnet endvidere
vil samles plastaffald mv.
Center for Teknik og Miljø indstiller:

Han havde set, at der var blevet arbejdet
videre med løsningsforslaget beskrevet i
Frederikshavn Kommunes "Udvidelsesplan for
Sæby Havn og kyst" af marts 2017. I denne er
der beskrevet et løsningsforslag, hvor der
etableres en stor sandstrand, og et bredt
klitområde ind mod bebyggelsen, som skaber
afstand til aktiviteterne på stranden.

-

At bemærkningen imødekommes, og
vil indgå i
planlægningen/miljørapport

9. Per Hegaard
2362645

Ad. 9

Håber at Frederikshavn Kommune vil lave en
gennemgribende rensning af stranden ved
Solsbæksvej, umiddelbart syd for den nye
havn, således denne kyststrækning kunne blive
lige så attraktiv, som nordstranden.

Bemærkning omhandler drift af stranden og
ikke planlægningen for havnen, endvidere er
forslaget placeret uden for projektområdet.
Denne bemærkning er videregivet til rette
vedkommende

Han påpeger, at det vil blive en stor kvalitet for
turismen og byens beboere.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

10. Anders Glinvad Sørensen
2371022

Ad. 10

Er positiv over for projektet og har i den
forbindelse et par forslag.

Forslagene er videregivet til bygherre, som kan
tage stilling til disse aktiviteter, når havnen er
anlagt.

1. Vandaktivitet og leg for børn. Forslaget går
ud på at lave mindre bassiner på land, hvor
man kan dele sin ”krabbe fangst” med havnens
andre gæster.

Center for Teknik og Miljø indstiller:

2. Mulighed for låne en våddragt og
svømmevest til lege på en oppustelig badeland.

-
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At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

11. John Jensen
2369977

Ad. 11

Har et forslag, om at få toiletfaciliteter ved
Havets frue. Det påpeges, at mange
gæstesejlere vil sætte pris på dette.

Bemærkning omhandler drift af havnen og ikke
planlægning, endvidere er forslaget placeret
uden for projektområdet. Denne bemærkning
er videregivet til rette vedkommende

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

12. Anette Allerslev
2450456

Ad. 12

1. Mener at udvidelsen af bådpladserne er en
underdimensionering og at dette forhold skal
belyses yderligere i form af præcise og
konkrete beregninger af besejlingen af Sæby
Havn.

1. Den forventede udvikling i besejling,
herunder gæstesejere, bør tydeliggøres i den
videre proces, således at beregningen på
miljørapportens omfang er korrekt.

2. Vil gerne have belyst håndteringen af
trafikafviklingen og parkeringspladser
yderligere. Bekymringen går på, at der ofte
bliver placeret parkering og veje helt op ad
attraktive områder.

2. Trafikafviklingen og påvirkningen af denne
vil blive belyst i miljørapporten.

3. Påpeger, at anvendelsen af områdets
bygninger og skure skal præciseres og at de
skal bygges med mulighed for flere funktioner,
så det både kan være fx udskækningsted,
udstillingsbod eller udlejning af våddragter.

3. Dette præciseres i detailplanlægningen

4. Har et ønske vedr. havnebassin til svømning
og lignende aktiviteter. Mener ikke dette
element er beskrevet nok og ønsker
præcisering. Et bade- og svømmeområde skal
være attraktivt hele året rundt, også for
vinderbaderne. Dette kan fx gøres ved at
afgrænse området ift. anden færdsel.

4. Havnebassinet vil blive præciseret.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-
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At bemærkningerne tages til
efterretning og undersøges i den
videre planlægning og miljørapport.

13. Benny Attrup
2363150

Ad. 13

Synes det er en god ide.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

14. Hanne Thorhauge Attrup
2363151

At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

Ad. 14

Er positiv over for projektet.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

15. Majbrit Wagner Nielsen
2365210

At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

Ad. 15

Har ingen bemærkninger.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-
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At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

16. Morten Risum Hansen
2380304

Ad. 16

Skriver at der skal tænkes godt om.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

17. Agner Gert Olesen
2384523

At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

Ad. 17

Har ingen bemærkninger.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

18. Elisabeth Hoffmann
2362765

At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

Ad. 18

Har ingen bemærkninger.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-
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At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

19. Ulla Birgitta Knudsen
2380291

Ad. 19

Har ingen bemærkninger.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-
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At bemærkningen ikke giver
anledning til yderligere handling

Miljøvurdering af udvidelse af Sæby Havn
Afgrænsning af miljørapportens indhold
Projekt:
Lovgivning:

Sagsnr.
Sagsbehandler(e):
Dato:

Udvidelse af Sæby Havn
Anlægget er omfattet af bilag 2 – punkt 12. Turisme og fritid b) Lystbådehavne, i miljøvurderingsloven1.
Bygherre har jf. miljøvurderingslovens § 18 stk. 2 anmodet om, at projektet miljøvurderes.
Der er to myndigheder involveret i projektet, der således er omfattet af
bek. om samordning af miljøvurderinger m.v.2
 Frederikshavn Kommune er planmyndighed samt myndighed for
ændringerne på land.
 Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet og dermed myndighed for etablering af det nye havneanlæg.
Det er aftalt, at samordningen af miljøvurderingen varetages af Frederikshavn Kommune, jf. § 9 stk. 2 i bek. om samordning af miljøvurderinger m.v.
GEO-2018-01840 og GEO-2018-01802
JECR/DENG & KDI
10. oktober 2018

Endelig afgrænsning
Projektet kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og spildevandsplantillæg. I henhold til
miljøvurderingsloven er det obligatorisk for myndigheder at foretage miljøvurdering af planer, når disse
vedrører projekter omfattet af lovens bilag 1 eller bilag 2, som det er tilfældet for udvidelse af Sæby
Havn, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1.
Der foretages en samlet miljøvurdering af kommuneplantillæg, lokalplan, spildevandsplantillæg og af
det konkrete projekt. Den samlede rapport vil fremover blive betegnet som miljørapporten.
Da det ikke kan udelukkes, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området, jf. bekendtgørelse om
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt
angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse
af visse anlæg på søterritoriet3 og bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen4). Konsekvensvurderingen integreres i miljørapporten.
Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter udløser krav om afgrænsning af miljørapportens indhold (tidligere kaldet scoping).
AFGRÆNSNING
Der er valgt at udarbejde en samlet miljørapport der dækker både planer og programmer samt det
konkrete projekt, da der i vidt omfang er sammenfald mellem de emner, der skal behandles. Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet har udarbejdet en afgrænsning af miljørapporten. Afgrænsningen er bl.a. foretaget på baggrund af foroffentlighedsfasen, hvor der er indkaldt ideer og forslag fra
offentligheden, myndigheder og interesseorganisationer.

1

Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Bekendtgørelse nr. 1470 af 12. dec. 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
3
Bekendtgørelse nr. 1062 af 21. august 2018.
4
Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016
2

Afgrænsningen er bygget op omkring den samlede miljøvurdering og behandler de miljøparametre,
som er særligt relevante i forhold til forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan samt realisering af det konkrete projekt. Det vil være disse miljøparametre, som vil blive vægtet i den samlede
miljørapport.
Miljørapporten skal som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af miljøvurderingslovens
bilag 4 og 7.
Afgrænsning af miljøforholdene omfatter overordnet følgende parametre, jf. miljøvurderingsloven:
 Beskrivelse af projektet herunder placering, fysiske karakteristika, karakteristika vedr. driftsfase og et estimat for type og forventede mængder af reststoffer og emissioner.
 Beskrivelse af alternativer
 Beskrivelse af aktuel miljøstatus og sandsynlig udvikling, hvis projektet ikke realiseres.
 Biodiversitet (herunder fauna og flora)
 Befolkningen
 Menneskers sundhed
 Jordbund og -arealer
 Vand
 Luft
 Klimatiske faktorer
 Materielle goder
 Landskabsmæssig påvirkning
 Kulturarv inkl. kirker og deres omgivelser
 Arkitektonisk og arkæologisk arv
 Afledte socioøkonomiske forhold
 Det indbyrdes forhold imellem ovenstående faktorer
Der skal i vurderingen af miljøpåvirkningen tages hensyn til både kortsigtede, langsigtede, direkte og
indirekte effekter.
I de efterfølgende tre kolonner foretages en afkrydsning af, i hvilket omfang den enkelte miljøfaktor
skal indgå i en efterfølgende miljøvurdering. I kolonnen til bemærkninger beskrives den enkelte miljøfaktor og baggrunden for afkrydsningen i skemaet.
I skemaet er den forventede grad af påvirkning på en række miljøparametre vurderet på baggrund af
de umiddelbart tilgængelige oplysninger om miljøstatus og det anmeldte projekt. Er det vurderet, at
projektets realisering ikke forventes at give anledning til påvirkning, er det angivet med afkrydsning i
kolonnen ”Forhold, der ikke vurderes yderligere - (FORVENTES IKKE AT BLIVE BERØRT/IKKE RELEVANT)”, og vil ikke blive belyst i rapporten.
Kan der være en påvirkning, og er der behov for nærmere vurdering heraf, er det angivet med afkrydsning i kolonnen. ”Forhold, der skal vurderes - (KAN BLIVE BERØRT)”
Såfremt det er vurderet, at der kan ske påvirkning i væsentlig grad, er det angivet med afkrydsning i
kolonnen, ”Væsentlige forhold, der skal vurderes - (KAN BLIVE BERØRT I VÆSENTLIG GRAD)”
Skemaet er desuden opbygget efter indholdsfortegnelsen for den samlede miljørapport.
Emner, der som konsekvens af dette, ikke er omfattet af en egentlig vurdering anføres i skemaet med
en mellemrumsstreg (”-”).
Alle de nævnte miljøforhold for anlægs- og driftsfase beskrives og vurderes i den samlede miljørapport, herunder i forhold til kumulative effekter samt overvågning og afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen er vægtet højest på de miljøforhold, som i henhold til afgrænsningen kan blive berørt, og
derfor skal undersøges nærmere eller kan blive væsentligt berørt.

Side 2

Planforhold og lovgivning

Kort overordnet beskrivelse af eksisterende planforhold
samt nødvendige planændringer som forudsætning for
projektets realisering
Beskrivelse af regelgrundlaget for projektet og sammenhæng med øvrig lovgivning

(KAN BLIVE BERØRT I VÆSENTLIG GRAD)

Baggrund

Beskrivelse af baggrunden for projektet, herunder ansøgning til myndighederne (”fast track”) og myndighedsforhold, herunder behovet for etableringen af udvidelsen af
havnen.

Væsentlige forhold,
der skal vurderes

Udarbejdes til sidst på baggrund af miljørapportens
vurderinger og konklusioner.

(KAN BLIVE BERØRT)

Resumé af miljørapporten, herunder konklusioner.

Indhold for miljørapport

Forhold, der skal
vurderes

Oplysningsgrundlag

(FORVENTS IKKE AT BLIVE
BERØRT/
IKKE RELEVANT)

Beskrivelse

Forhold, der ikke
vurderes yderligere

Afgrænsning
Miljøfaktorer

Ikke-teknisk Resumé
Resumé

-

-

-

Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt oplysninger om projektet.

-

-

-





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indledning

Retsinformation (gældende lovgivning).
Miljøportalen - https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Frederikshavn Kommunes planportal, der omfatter Kommuneplan, Lokalplaner og sektorplaner.
https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/1257

Overordnet beskrivelse af processen.

Foroffentlighedsfase - 15. juni til den 31. juli – debatoplæg og høring af berørte myndigheder, herunder
offentliggørelse på kommunens og KDI´s hjemmesider.

Miljøvurderingsproces






afgrænsning af miljørapportens indhold efter høring af berørte myndigheder og offentligheden
udarbejdelse af en miljørapport
høring af berørte myndigheder og af offentligheden i forhold til miljørapporten og udkastet til tilladelse,
afgørelse og offentliggørelse

Opfølgning fra foroffentlighed samt redegørelse for indkomne bidrag og afgrænsning.

Afgræsning på baggrund af
offentlighedsfase

Læsevejledning

Beskrivelse af strukturen af miljørapporten.

Der er i alt indkommet 19 høringssvar. 4 fra myndigheder, 2 fra diverse
foreninger og 13 fra borgere.
Høringssvarene er samlet og kommenteret i et høringsnotat - dateret
24-08-2018.
Det skal fremgå tydeligt hvordan man i miljørapporten har forholdt sig
til indkomne bemærkninger og kommentarer i foroffentlighedsfasen.

Side 3

Projektbeskrivelse
Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse, herunder beskrivelse af de forskellige
anlæg (materialer, dimensioner, formål mv.) samt de
forskellige typer af anlægsarbejder.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alternativer
Undersøgte alternativer

Redegørelse for væsentlige alternativer herunder udformning og placering samt vurdering/konklusion for valg og
fravalg.

0-alternativet

Beskrivelse af 0-alternativet.
0-alternativet er at projektet ikke realiseres.

Bl.a. på baggrund af input fra evt. indkomne forslag i debatfasen.

Planforhold
Beskrivelse af overordnede politiske mål og strategier,
som har betydning for planlægningen af havneudvidelsen.

Politiske mål og strategier

Oversigt over statslige interesser til brug for kommunernes planlægning, samt Frederikshavn Kommunes kommuneplan.
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/nationale-interesser

Sammenhæng med andre planer

Redegørelse for kommuneplantillæg og lokalplanens
sammenhæng med andre planer

For Sæby Havn er det angivet, at det bør vurderes, om
kajanlæggene skal klimasikres.

Nationale interesser https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikatio
n/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
Kommuneplan,
https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/1173
Lokalplan,
https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/2860

X

Klimatilpasningsplan,
https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/1263

X

Trafiksikkerhed
https://frederikshavn.dk/borger/trafik-og-veje/trafiksikkerhed/
Projektet ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande.

X

Grundvand, vandforsyning
https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/1264

X
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Projektet har ikke direkte indvirkning på vedligeholdelse og
oprensning af Sæby å

Vandløb
https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/48#/
Regulativ for Sæby Å – Nordjyllands Amt – feb. 1992

X

Særlig opmærksomhed på at der skal udarbejdes et særskilt tillæg til spildevandsplanen og at udvidelsen skal tage
hensyn til eksisterende RBU og udløbsledning fra Sæby
renseanlæg

Spildevandsplan,
http://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/1218

X

Affald:
Særlig opmærksom på mål for affaldsindsamling på offentlige steder
Jord:
Særlig opmærksom på eksisterende forureninger og reglerne for håndtering af jord

Affaldsplan- og jordregulativ,
http://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/1218
X
Frederikshavn Kommunes regulativ for jord
http://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/29#/3360

X

Beskrivelse af projektets arealmæssige sammenhæng
med udbredelsen af bilag IV arter og evt. påvirkning.

Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV

X

Beskrivelse af projektets arealmæssige sammenhæng til
Natura 2000 områder og evt. påvirkning

Statslige Natura 2000-planer og kommunale Natura 2000-handleplan
(Natura 2000 område nr. 11 ”Solsbæk)
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/

X

Side 5

Havplan

Beskrivelse af projektets påvirkning i forhold til vandområdeplanerne.

Statslige vandområdeplaner, (2015-2021) Vandområdedistrikt Jylland
og Fyn https://mst.dk/naturvand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-20152021/vandomraadeplaner-2015-2021/

Den endelig plan er pt. ikke vedtaget, hvorfor projektet ikke
skal vurderes nærmere ift. havplanen.

Lov om Maritim Fysisk Planlægning nr 615 af 08. juni 2016.

X

X

Kystudvikling og sedimenttransport

Kystudvikling og sedimenttransport

Vedrørende de kysttekniske forhold, så skal dette vurderes
nærmere i rapporten.

De kystmorfologiske forholde skal beskrives.

Der skal være en vurdering af de potentielle påvirkninger af kysten som følge af havneudvidelsen.

Potentielle ændringer i sedimenttransporten rundt om
havnen som følge af havneudvidelse og evt. konsekvenser heraf skal beskrives.

Da sedimenttransportretning ikke er entydig nord eller
syd skal ansøger forholde sig til den fremtidige oprensning af havnen herunder tilsanding af den lille
nye indsejling.

X

X

Natur

Naturforhold på søterritoriet

Naturforhold på land

I den samlede miljørapport skal følgende emner inddrages:

Påvirkning af naturforholdene (naturtyper, arter mv.)
på søterritoriet ud for og i nærheden af Sæby, herunder påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, samt bilag IV arter (konsekvensvurdering)

Påvirkningen skal vurderes både i anlægsfasen samt
i driftsfasen
I den samlede miljørapport skal følgende emner inddrages:

Påvirkning af naturforholdene (naturtyper, arter mv.)
ved og i nærheden af Sæby, herunder påvirkning af
strandbeskyttede arealer, §3 beskyttede naturarealer
samt internationale naturbeskyttelsesområder, samt
bilag IV arter. (konsekvensvurdering)

Påvirkningen skal vurderes både i anlægsfasen samt
i driftsfasen

X

X

Landskab
Visualiseringer

Der skal udarbejdes visualiseringer fra standpunkter på
landsiden og vandsiden, for at kunne vurdere indvirkning
på bl.a. byen, naboer og kystgrundejere

X
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Der skal endvidere udarbejdes specifikke visualiseringer
for den påtænkte udvidelses påvirkning af Sæby kirke,
både hvad angår udkig fra kirken, samt indkigget til Sæby
Kirke. Samt en samlet overblik over udvidelsens visuelle
påvirkning af Sæby Kirke.

Kystlandskab

Området ligger inden for kystnærhedszonen samt de
kystnære dele af byzonerne og der skal derfor redegøres
for påvirkningen af kysten visuelt. Der skal begrundes hvis
bebyggelse afviger væsentlig i højde og volume fra det
eksisterende bebyggelse.

X

Kulturarv

Arkæologi

Fredede og bevaringsværdige
bygninger

Kulturmiljø

Marinarkæologi
Kystmuseet har ikke stillet vilkår om marinarkæologisk
forundersøgelse, hvorfor projektet ikke vurderes nærmere
ift. marinarkæologiske værdier.
Der gøres dog opmærksom på, at såfremt derunder arbejdet findes spor af fortidsminder, herunder vrag skal museet kontaktes ifølge Museumsloven §29h

Høringssvar af 31. juli 2018 fra Kystmuseet.

Sæby Kirke har en bevaringsværdi 1.
Det skal derfor i miljørapporten undersøges, hvorledes
udførelsen kan gennemføres, således at den byggetekniske påvirker kirken mindst muligt.

https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

Sæby Havn indgår i et udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø og samspillet mellem havne og den gamle bydel er af
højeste betydning for dette kulturmiljø

Høringssvar af 11. juli 2018 fra Kystmuseet.

Kystmuseet vurderer, at udvidelsen af havnen ikke berører
kulturmiljøet, da det er placeret på den østligste del af
Sæby Havn, hvorfor projektet ikke skal vurderes nærmere
ift. kulturmiljøet.

X

X

X

Vand
Forholdene omring Sæby å skal ikke belyses nærmere,
idet vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke
har betydning for åen.

Vandløb

Sidste gang strækningen blev opmålt var i 2013. På dette
tidspunkt er der ikke noget der tyder på at der sker op
stuvning fra udløbet.
Havniveauet fortsætter på dette tidspunkt næsten op til
Frederikshavnvej.
I det omfang at den nuværende å havn for joller nedlægges og Sæby havns interesser dermed ophører vil fremtidig oprensning i nødvendig omfang skulle varetages af
driftsmyndigheden for åen.

X
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Grundvand

Hvis projektet forventes at medføre et væsentlig øget
behov for vandværksvand skal dette nærmere belyses.



Spildevand og vandkvalitet




Der skal udarbejdes et tillæg til Frederikshavn Kommunes spildevandsplan for havnens nye landareal på
i alt 15.000 m2 ex. moler og broer.
Der skal udarbejdes udledningstilladelse for nye
RBU’er. Særlig opmærksom på eksisterende udløb
der påvirkes af udvidelsen – behov for dialog med
Frederikshavn Spildevand
Det eksisterende havneområde er i dag separatkloakeret, med afledning af regnvand til havnebassinet og
afledning af spildevand til offentlig kloak.
På arealer hvor der er særligt forurenende aktiviteter
eller risiko for afledning af miljøfarlige stoffer, skal
regnvandet afledes gennem passende renseforanstaltning til havnebassin eller til Sæby Renseanlæg
eller opsamles til bortskaffelse.

X
Frederikshavn Kommunes spildevandsplan samt relevante vejledninger fra miljøstyrelsen

http://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/1218

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/

X

Forurening og gener
Beskrivelse af emissioner i anlægs- og driftsfasen. Beskrivelse og vurdering af påvirkning på omgivelserne. Kumulative effekter, eventuelt afværgeforanstaltninger og overvågning.

Luft

Miljøstyrelsens vejledninger
https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fravirksomheder/vejledninger-om-luft-og-lugt/
X

Anlægsfasen: Støvemissioner og brændstofemissioner fra
transport og entreprenørmaskiner.
Driftsfasen: Relevante aktiviteter

Lugt

Støj – herunder trafikstøj

Se luft
Kort beskrivelse af støjkilder i anlægsfasen, herunder:

Bygge- og anlægsaktiviteter såvel på land som på
vand

Trafik og Transport (herunder materialer, jord, sten
mv.)

X
Miljøstyrelsens vejledninger
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/regler-love-og-direktiver-omstoej/oversigt-over-vejledninger/

X
Kort beskrivelse af støjkilder i driftsfasen, herunder trafik.
Vurdering af støjpåvirkning, kumulative effekter, eventuelt
afværgeforanstaltninger, overvågning.
Kort beskrivelse af vibrationskilder i anlægsfasen (nedramning af spuns mv.) og driftsfasen.

Vibrationer

Herunder også i hvilket omfang eventuelle vibrationer fra
gravearbejde og lign. påvirker kirken.

Miljøstyrelsens vejledninger
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/regler-love-og-direktiver-omstoej/oversigt-over-vejledninger/
X

Vurdering af påvirkning, kumulative effekter, eventuelt
afværgeforanstaltninger, overvågning.

Side 8

Ressourcer og affaldsproduktion
Beskrivelse af anvendte materialer - Anvendelse af naturressourcer, herunder sten, sand, træ mv. til anlægget.

Anvendte materialer

Affald

X

Brug af oprenset sediment som indbygningsmateriale skal
i nødvendigt omfang vurderes.

Beskrivelse af affaldshåndtering i anlægsfasen og i driftsfasen.

X

Trafik
Adgangsforhold

Beskrivelse af adgangsforhold til havneområdet både i
anlægs- og driftsfasen.
Beskrivelse af blandt andet eksisterende trafikale forhold,
herunder vejnet, trafikbelastning og planlagte vejprojekter,
eksklusiv støj, som behandles i særskilt afsnit

Trafikbelastning

X
Eventuelle trafiktællinger udført i området

Fastlæggelse og beskrivelse af ny adgangsvej

X

Redegørelse for samt vurdering af projektets trafikale
konsekvenser i anlægsfasen.

Parkering

Beskrivelse af parkeringsforhold både i anlægs- og driftsfasen.

X

Sejladssikkerhed
Sejladssikkerhed

Beskrivelse af de sejladssikkerhedsmæssige forhold i
anlægs- og driftsfasen.

Bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og
andre aktiviteter mv. i danske farvande (BEK. nr.1351 af
29/11/2013).

x

Søfartsstyrelsen.

Afmærkning

Beskrivelse af de afmærkningsmæssige forhold af anlægsarbejdet og havnen i driftsfasen

Bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og
andre aktiviteter mv. i danske farvande (BEK. nr.1351 af
29/11/2013).

x

Søfartsstyrelsen.

Rekreative forhold

Øvrige rekreative aktiviteter

Øvrige muligheder for rekreative aktiviteter i anlægsfasen
og i driftsfasen – f.eks.

Fritids- og lystfiskeri

Offentlig adgang

Sejl- og vandsport

Badevandskvalitet

X
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Socioøkonomiske forhold

Materielle goder

De socioøkonomiske påvirkninger i anlægsfasen og driftsfasen og afledte effekter skal beskrives og vurderes.

Projektets betydning for eksisterende erhverv

Projektets betydning for beskæftigelsen

Socioøkonomiske effekter for Sæby by

Projektets betydning for menneskers brug af
nærliggende boligbebyggelser.

X

Turisme

Vurdere havnens betydning for turismeerhvervet.

X

Klima
Klimasikring

X

Det skal vurderes, om kajanlæggene skal klimasikres.

Risici og større ulykker
Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker

Beredskabsforhold skal undersøges i samarbejde med
Nordjyllands Beredskab

Udarbejdes af bygherre/rådgiver i samarbejde med Nordjyllands Beredskab.

X

Risiko for ulykker mv. i forbindelse med anlægsarbejdet
skal belyses.

Sammenfatning
Oversigt over afværgeforanstaltninger

Oversigt over brugen af afværgeforanstaltninger for de
enkelte miljøforhold

Miljørapporten

Overvågningsprogram

Beskrivelse af overvågning i forbindelse med de enkelte
miljøforhold

Samlet vurdering

-

-

-

Miljørapporten

-

-

-

Konklusion på rapporten

Miljørapporten

-

-

-

Eventuelle mangler og begrænsninger i vurderingsgrundlaget beskrives og redegøres for.

Baseres på det anvendte datagrundlag i miljørapporten

-

-

-

Henvisning til anvendte referencer i redegørelsen

Miljørapporten

-

-

-

Mangler i vurderingsgrundlaget
Mangler i vurderingsgrundlaget

Referencer
Referenceliste
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Forslag til Lokalplan SAE.F. 01.51.01 ● Forord

Forord
Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre en udvidelse af Sæby Havn med nye moler, havnebassiner og tilhørende faciliteter.
Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SAE.F.01.51.01 til offentlig debat
i perioden fra den 19. marts til den 14. maj 2020. I denne periode er det
muligt for alle interesserede 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,
Nina Bødker på telefon 98456256 eller emailadressen: tf@frederikshavn.
dk
Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den 14. maj 2020 og sendes til følgende adresse:
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
Gerne pr. e-mail: tf@frederikshavn.dk
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Forslag til Lokalplan SAE.F.01.51.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?
Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere 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 indeholde 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 overensstemmelse 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, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er
at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde 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 indflydelse 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 overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af
kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. Nærværende lokalplan følges af kommuneplantillæg nr. 15.58.

Plandata.dk
Når Byrådet har vedtaget forslag til lokalplan og endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort i Plandata.dk.
7
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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 pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.
Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.
Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. 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 kortbilagene af:
- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- E t plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter
og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- E t illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til
at se ud.
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Lokalplanredegørelse
Lokalplanens baggrund og formål
Nærværende lokalplanforslag er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse
af Sæby Havn med et nyt havnebassin, der giver en kapacitetsudvidelse
af bådpladser, en ny disponering af de eksisterende havnefaciliteter samt
mulighed for opførelse af et Vandsportens Hus og andre rekreative, havnerelaterede faciliteter. Lokalplanen udarbejdes efter ønske fra Frederikshavn Kommune på baggrund af en udviklingsplan og en illustrationsplan
for Sæby Havn udarbejdet juni 2018. Se forslag til illustrationsplan på side
12.
Masterplan for Sæby
Der er i 2016 udarbejdet en masterplan for Sæby. Planen er en udløber af
Frederikhavn Kommunes udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst - Muligheder for Mennesker”. Planen skal sætte retning og fokus på, hvordan
både nyt og eksisterende kan bidrage til, at Sæby videreudvikles som et
attraktivt sted at bo, arbejde og besøge. I planen er der fokus på havnens
potentialer, hvor der skal gives plads og rum til nyt liv for både Sæbynitter
og turister. Den sydlige del af havnen vurderes i Masterplanen at rumme
et stort, uudnyttet potentiale for etablering af boliger, nye anvendelser
og aktiviteter. Det drejer sig blandt andet om aktiviteter og oplevelsesmiljøer, som naturligt hører til på en havn, herunder f.eks. nye typer af
vandsportsaktiviteter. Havnen skal tiltrække nye investeringer til Sæby og
dermed også bidrage til, at Sæbys stærke og værdifulde historiske identitet suppleres og moderniseres.

Eksisterende havn

Alg

ad
e

Sd
r. R

ing v
ej

Hav
nen

Redningsstation

Gl. erhvervsbygninger

Sdr. Strand

Luftfoto af Sæby Havn, Geodatastyrelsen 2017.
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Havnens historie
Sæby havn har gennem tiden spillet en vigtig rolle for byen og har været
hjemsted for flere store arbejdspladser. Oprindelig blev havnen etableret
ved å-udløbet nord for Sæby Havn og senere i midten af 1800-tallet udformet, som den ligger i dag sydøst for å-løbet. Omkring år 1900 etablerede store virksomheder, som bl.a. Sæby Kalkværk (nedlagt i 30´erne) sig
på arealet. Fiskeriet har tidligere haft en stor betydning for havnen med
landingsplads for kuttere og særligt har Sæby Fiskeindustri i mange år haft
til huse på havnen mod syd. Den nuværende lystbådehavn langs nordsiden af havnen, blev etableret i 1980erne.
Havnen i dag
Havnen har i dag ca. 200 hjemmehørende lystbåde. I havnen er ca. 40
pladser permanent disponeret til gæstesejlere. Herudover ligger der ca. 55
små jollepladser i å-løbet nord for havnen, hvor også roklubben holder til.
Havnepladser
Der er ikke i dag ledige pladser i havnen til flere hjemmehørende både.
Efterspørgslen efter nye bådpladser er konstant på ca. 10 – 15 pr. år. Afhængig af udskiftningen blandt de eksisterende pladslejere (ved salg af
båd, flytning mv.), ønskes der en tilvækst på ca. 10 pladser om året. Der er
en forventning om et udbygningsbehov for hjemmehørende lystbåde på
op mod 100 pladser.

Luftfoto af Sæby Havn, Jesper Larsen 2019.
Pladser til gæstesejlere i den eksisterende havn modsvarer heller ikke behovet. Antallet ønskes udvidet væsentligt. I højsæsonen er der typisk op
mod 200 gæstende lystbåde i havnen. Det betyder meget pressede forhold for gæsterne, som vil blive forbedret væsentligt med en havneudvidelse.
Den fremtidige udvikling
Frederikshavn Kommune ønsker en udvikling af Sæby Havn, der styrker
dens maritime tilbud og betydning for turisme og bosætning. Der er behov
for at udvide og udvikle havnen, som et støttepunkt for den maritime turisme langs den jyske østkyst, men også at udvikle havneområdet for nye
maritime aktiviteter. Havneudvidelsen skal understøtte lokale, rekreative
aktiviteter, den øvrige turisme i Sæby og byens erhvervsliv.
Med havneudvidelsen vil havnen få en tilvækst i pladser for hjemmehø10
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rende lystbåde og for gæstesejlere. Samtidig vil udvidelsen give mulighed
for en række nye maritime aktiviteter knyttet til småbådssejlads, naturoplevelse, idræt, helse, læring, events, svømning, dykning m.m. Havneudvidelsen omfatter også en udbygning af havnens landarealer med arealer til vinteropbevaring og parkering i forbindelse med havnerelaterede
aktiviteter. Havneudvidelsen skal endvidere åbne for en omlægning af
arealanvendelserne på havnen, som kan understøtte en bedre havnefunktion, og at både den eksisterende havn og havneudvidelsen bidrager
til en bedre sammenhæng mellem by, havn og kyst.
Det forventes, at det nye havneafsnit vil understøtte byudvikling og
byomdannelse i Sæby, bl.a. af eksisterende erhvervsområder nær havnen.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal sikre, at der kan ske en udbygning og udvikling af Sæby
Havn som lystbådehavn. Lokalplanen skal samtidig sikre, at havnen kan
anvendes til havnerelaterede offentlige og rekreative formål i form af foreningsaktiviteter og udendørs idræts- og sportsfaciliteter med et maritimt indhold.
N
Lokalplanen skal sikre, at nye anlæg og bygninger på havnen indpasses
i
kystlandskabet og opføres under hensyntagen til Sæby Kirke.
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Oversigtskort der viser lokalplanområdet med tyk prikket streg og delområderne A, B, C og D med tynd prikket streg.
Lokalplanområdet er delt op i delområderne A, B, C og D. Delområderne A
og B omfatter de eksisterende landarealer på havnen og en mindre del af
søterritoriet mod nord. Delområde C omfatter del af søterritoriet langs eksisterende kajkant, hvor inden for der kan ske opfyld af arealer, broer, ramper og moler, bådpladser m.v. Delområde D omfatter ligeledes del af søterritoriet og rummer et indre og ydre havnebassin med broer og bådpladser
samt et større opfyldt areal med moler, vinteropbevaring, skure, broer, servicebygning, soppestrand, stensætninger m.v.
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Forslag til illustrationsplan for Sæby Havn. Illustrationsplanen viser et eksempel på, hvordan havnen kan udvikles.
Signaturforklaring:
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Anvendelse
Lokalplan SAE.F.01.51.01
Lokalplangrænse
Udvidelse
af Sæby Havn
Lokalplanen
giver mulighed for, at der kan anlægges et nyt
landareal
med
ny ydermole. Anlægget indrettes med to nye havnebassiner med
en
kapaMålforhold 1:2500
citetsudvidelse på ca. 255 nye bådpladser og gæstesejlerpladser med tilhørende funktioner, en ny indsejling for ro- og småbåde og nye bebyggelser med et Vandsportens Hus, skure til opbevaring af grej, depot og mindre butikker med kort åbningstid. På de eksisterende havnearealer skal
sikres arealer til servicebygninger, en multihal for Vandsportens Hus, et
havnekontor, parkering og arealer til opbevaring af både m.v.
Indpasning af anlægget
De nye anlæg og bygninger skal indpasses i kystlandskabet og opføres under hensyntagen til Sæby Kirke. Den eksisterende redningsstation skal bibeholdes. Der er udarbejdet visualiseringer, der viser indpasningen i kystlandskabet og i forhold til Sæby Kirke og de øvrige omgivelser. Visualiseringerne er vist på side 28-41.
Planen udformes så den imødekommer behovet for en kvalitetsudvikling
af den sydlige havnefront i Sæby, hvor der skabes et maritimt miljø for både borgere og turister, der understøtter en sammenbinding af den gamle
og nye havn med bymidten og kysten. Det nye vinteropbevaringsareal på
det opfyldte areal, skal muliggøre en kortere afstand til den eksisterende
servicekaj. Frigørelsen af det gamle vinteropbevaringsareal åbner også for
en kvalitetsudvikling af de eksisterende havnearealer i den nordlige del
af havnen.

12

Forslag til Lokalplan SAE.F.01.51.01 ● Lokalplanredegørelse

Den eksisterende redningsstation, der bibeholdes.
Adgangsforhold
Adgangen til havnen skal ske fra Sdr. Ringvej, som også hidtil har været
vejadgang, men tilpasses en ændret linjeføring af vejen på havnen.
Eksempel på vandaktivitet: Kajakpolo. Reference: Skovshoved Havn.

Veje, stier og promenader
Linjeføringen af den eksisterende vej ”Havnen” flyttes og anlægges parallelt med de eksisterende erhvervsbygninger, beliggende mod vest. Vejen
skal anlægges med fortov i begge sider, og skal fungere som den direkte
forbindelse mellem byen og havnen. Vejen fortsætter i lige linje over de
eksisterende havnearealer, over en bro og ud på det opfyldte areal på søterritoriet og skaber derved en forbindelse mellem byen og havnen.
Der skal etableres promenader langs kajkanter og moler, på både det eksisterende havneareal og på det opfyldte areal på søterritoriet, for at tilgodese forbindelserne på havnen og sikre offentlighedens adgang til kysten. Derudover etableres der små forbindelsesstier mellem broer, strande og parkering i nødvendigt omfang. Veje, stier og promenader er vist på
kortbilag 3.
P-pladser
Der er i dag ca. 80 permanente p-pladser inden for lokalplanområdet
N
(delområde A og B). Lokalplanen sikrer udlæg af arealer til parkering i forbindelse med opførelse af nye bygninger på havnen, så der samlet vil være 162a
107 p-pladser i delområde A, B og C.
16
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Eksempel på lystfiskerfacilitet:
Fiskeplads på stenkastning.
Reference: Skovshoved Havn.
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På det nye landareal sikres areal til 39 permanente p-pladser. Et større
areal mod sydvest, del af det nye landareal, udlægges til vinteropbevaring
af både i vinterhalvåret. I sommersæsonen, hvor der også vil være størst
besøg af turister, vil arealet være til rådighed for parkering og kan rumme
ca. 170 parkeringspladser. Vinteropbevaringsarealer og parkeringsarealer
kan endvidere bruges til lejlighedsvise events, markeder o. lign.
Der er foretaget en vurdering af p-situationen på Sæby Havn af Frederikshavn Kommune i sommeren 2018. Heraf fremgår det, at belægningsprocenten er på gennemsnitlig 50% i højsæsonen for arealer, inden for lokalplanområdet, hvilket betyder, at der er fri kapacitet på den generelle
belægning. Behovet forventes fremadrettet at være størst på den nye vinteropbevaringsplads i sommerhalvåret, da arealet kommer til at ligge tæt
på de nye moler, broer og promenader.
Indretning af nye landarealer
Havneudvidelsen omfatter en udbygning af havnens landarealer på i alt
ca. 20.400 m2 inklusiv faste moler, men eksklusiv flydebroer og træbroer. Der indrettes arealer til infrastruktur (adgangsveje, promenader, stier,
rampeanlæg og broer), vinteropbevaring, parkering, bebyggelser og småskure (servicebygninger, depoter for maritime aktiviteter, butikker, foreningshjemsteder m.v).
For at understøtte omdannelsesmulighederne af eksisterende erhvervsbygninger vest for det nye indre havnebassin lægges de nye landarealer
umiddelbart bag de nye ydermoler, så der kan bevares en kontakt mellem land og vand.
Indsejlingsforhold
Den nuværende indsejling bevares og indgår i et nyt, større svajebassin.
Der etableres en indsejling for småbåde (kajakker, robåde og joller uden
mast) med en begrænset vanddybde i den sydlige del af det nye havnebassin for at adskille denne trafik fra havneindsejlingen. En del af den eksisterende mole mod forhavnen fjernes.
Nye rampeanlæg
Der indpasses tre nye rampeanlæg i de nye havnebassiner. En trailerrampe der skal kunne bruges i forbindelse med trollingfiskeri m.m. og som vil
være af stor betydning for udviklingen af turismen. Denne rampe placeres
i forbindelse med vinteropbevaringspladsen for at få gode parkeringsforhold for de lange trailertræk. Derudover etableres et rampeanlæg for sejljoller i forbindelse med det kommende Vandsportens Hus, som forventes
placeret op mod de nuværende landarealer i den vestlige del af det ydre
havnebassin. I det indre havnebassin placeres endvidere en ny rampe for
roere og kajakker.
Større kapacitet
Nogle af de nye broer i havneudvidelsen udformes så der kan fortøjres
langskibs, mens andre udformes med agterfortøjningspæle. Kapaciteten
for gæstesejlere øges med ca. 55 pladser. Udvidelsen skal endvidere muliggøre at to større fartøjer, skonnerter o. lign., kan få pladser med gode
anløbsforhold, i den ydre del af havneudvidelsen. Havneudvidelsen skal
muliggøre en flytning af jollepladserne og roklubben fra Å-havnen hvor
besejlingsforholdene ikke er gode. Efterspørgslen efter større bådpladser
betyder, at en af bådebroerne i det nuværende havnebassin på sigt ønskes nedlagt - for at muliggøre etablering af større og længere pladser. I
forbindelse med havneudbygningen skal der etableres erstatningspladser
herfor på i alt ca. 40 pladser.
14

Note: Et svajebassin er et manøvreareal i havnen, som skal sikre gode
oversigtsmuligheder og plads i forbindelse med ind- og udsejling.
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Eksempel på småskure anvendt til
mindre butikker.

Nye bebyggelser
På de eksisterende havnearealer og på den vestlige del af det nye landareal op mod det eksisterende havneareal indenfor delområde A, B og C,
kan der etableres nye bebyggelser. Det drejer sig om havnekontor, mastehus, værkstedsbygning og et Vandsportens Hus med tilhørende multihal.
Herudover kan der på arealerne opføres skure. Skurene anvendes primært
til opbevaring af grej. En mindre del af skurene kan anvendes til midlertidige små butikker, markeder med tilbagevendende faste åbningstider,
der fastlægges i et havneregulativ. Vandsportens Hus skal rumme lokaler
til foreninger såsom sportsfiskerklub, vinterbadeklub, ro- og kajakklub,
vandpolo, sejlklub og minimuseum for havnen/havnemuseum. Multihallen skal anvendes i sammenhæng med Vandsportens Hus og bruges til
opbevaring af joller, grej, sejl m.m. Værkstedet skal bruges af havnen og
dens brugere til reparation af både og grej, der er hjemhørende i havnen.
Derudover kan der komme en række nye, men endnu ikke fastlagte havnerelaterede faciliteter.
På det opfyldte søterritorium langs havnebassinernes østside, kan der
etableres skure til opbevaring af grej og sejl samt en servicebygning med
toiletfunktion.
Vandaktiviteter
De nye vandarealer, primært i det indre havnebassin mod vest, skal bruges til at udvikle faciliteter for vandaktiviteter, så som kajakpolo, svømning, dykning, havkajaktræning, vinterbadeanlæg, jolleaktiviteter, småbådssejlads m.v.
Derudover indrettes der i det indre og ydre havnebassin som beskrevet
nye bådpladser for at kunne rumme en større kapacitet af både og større
lystfartøjer.

Eksempel på skure på flydebro.

Ejerforhold
En lokalplan kan ikke regulere ejerforhold, men de kommende arealer
på havnen vil blive ejet af Frederikshavn Kommune/Sæby Havn. En del af
skurene, havnekontor, værksted og servicebygninger opføres og ejes af
Frederikshavn Kommune/Sæby Havn. Vandsportens Hus forventes at blive ejet af en fond. Multihal, en klubbygning for morgen/vinterbadere, en
grejbygning, masteskur og et antal skure, vil blive ejet af foreninger med
relation til havnen. Ejerforhold forventes fastlagt i forbindelse med afklaring af finansiering og drift af projekterne.
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Lokalplanens område
Lokalplanens område er beliggende i byzone og på søterritoriet. Området omfatter del af matrikel nr. 227a, del af matrikel 221c, del af matrikel
221a, og hele matrikel 216, alle Sæby Bygrunde. Området udgør et samlet
landareal på ca. 13.500 m2. Området beliggende på søterritoriet udgør ca.
52.500 m². Samlet set udgør lokalplanens område ca. 66.000 m² inkl. søterritoriet.
Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige og østlige del af Sæby Havn
og grænser mod syd-vest op til to større erhvervsbebyggelser samt Sdr.
Ringvej, mod nord det eksisterende havnebassin og moler og mod nordvest en eksisterende erhvervsejendom med butikker og restaurant. Mod
øst er afgræsningen Kattegat.
Det eksisterende landareal inden for lokalplanområdet bliver i dag brugt
til havneformål.
Inden for lokalplanområdet ligger der i dag en toiletbygning, en redningsstation, et areal med skure der anvendes til grej og depoter, vejanlæg/
parkeringspladser/vinteropbevaring, brændstofsalg og oplagsområder. I
den del af havnen, som indgår i lokalplanens område, ligger desuden en
ydermole. Området har vejadgang fra Sdr. Ringvej.
De to eksisterende erhvervsbygninger, som ligger umiddelbart syd-vest
for lokalplanområdet, har deres hovedadgang direkte fra Sdr. Ringvej.
Virksomhederne er under afvikling og forventes fremtidigt omdannet til
boligformål og hotel.
Inden for de eksisterende erhvervsbygningers skel langs den sydøstlige
kystlinje, er sikret en 2 meter bred stipassage.
Søterritoriet, der indgår i lokalplanområdet, har mod land en stenkastning mod vejen. Vanddybden varierer på mellem ca. - 0,5 meter til - 3,0
meter. Der skal derfor ske en uddybning i forbindelse med etablering af de
kommende havnebassiner.

Bæredygtige tiltag
Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en
række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn 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 levetid. 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 også, at ny bebyggelse opføres som
lavenergibebyggelse og at der tilstræbes at anvende bæredygtige byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse på et
håndværksmæssigt højt niveau.
16

Kort over udpegning af værdifuldt
kulturmiljø i forhold til Sæby Havn.
Lokalplanområdet er vist med rødt.
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Lokalplanforslagets sammenhæng med anden planlægning
Kommuneplanens retningslinjer
Sæby Havn
Sæby Havn er udpeget som en havn med mulighed for lettere erhverv,
butikker, boliger og rekreative funktioner. Udpegningen skal understøtte
mulighederne for at skabe liv, oplevelser og flere aktiviteter på havnen til
gavn for både byens borgere og turister. Udpegningen skal samtidig understøtte det eksisterende bymiljø, muligheden for at opføre attraktivt
beliggende boliger, indretning af specialbutikker samt give mulighed for
at udnytte nærheden til vandet.
Værdifulde kulturmiljøer
For at sikre, at kulturarven og de værdifulde kulturmiljøer fortsat udgør
vigtige potentialer for at tiltrække og fremme bosætning og turisme, er
det vigtigt at værne om og sikre disse værdier. Samtidig ønskes kulturmiljøerne synliggjort med henblik på at omsætte værdierne som et aktiv
for udviklingen i Frederikshavn kommune. I forhold til Sæby Havn er de
værdifulde kulturmiljøer bl.a. beskrevet som søkøbstad, klosterkirke, og
ferieby.
Samspillet mellem havnen og den gamle bydel er af højeste betydning for
kulturmiljøet. I udvidelsen af havnen er der derfor både en lige fysisk forbindelse og en ”sigtelinje” der sikrer et godt samspil. Udvidelsen af havnebassinerne sker på ydersiden af havnen mod øst og vurderes ikke at berøre kulturmiljøet.
Kirkebeskyttelse og kulturhistoriske bevaringsværdier
Der er omkring Sæby Kirke udlagt en beskyttelseszone (kirkebyggelinje)
med en radius af 300 meter. I forbindelse med havneprojektets udvikling
er samspillet med kirke, kulturmiljøer (Sæbys ældre byområde) og kystlandskabet vurderet. Dette har haft betydning for projektets udformning
se afsnit om visualiseringer side 28.
Der er særligt fokus på, hvorledes den påtænkte udvidelse visuelt vil påvirke Sæby Kirke, og der er derfor udarbejdet visualiseringer, der særligt belyser kirkens, havnens, byens og kystens indbyrdes sammenhæng. Se afsnit
om visualiseringer side 28.
Kirkernes nære omgivelser er det område, hvor kirken opfattes som et
prægende bygningselement i forhold til andre bygninger og anlæg. I dette
område må tekniske anlæg og nye bygninger placeres og udformes under
hensyntagen til kirken, så der tilstræbes en harmonisk helhedsvirkning
med kirkebygningen som det centrale element.
Fjernomgivelserne er overvejende det åbne landskab, men kan også omfatte mindre bebyggelser. I disse områder vil det primært være større anlæg, der kan virke uheldige set sammen med kirkebygningen; det gælder
f.eks. vindmøller, master, store erhvervsbygninger eller råstofgrave. Problemet kan være såvel en sløring af kirkens synlighed som en placering,
hvor et anlæg ses bag eller ved siden af kirken og forstyrrer dennes samspil med landskabet. Fjernomgivelserne rummer både områder med stor
sårbarhed og andre områder, hvor kirkens ringe synlighed i højere grad
giver mulighed for at placere nye anlæg.
Det vurderes at næromgivelserne i forhold til kirken ikke påvirkes af det
nye havneanlæg, da der er stor afstand og mange bygninger mellem kirken og havnen. I forhold til fjernomgivelserne vurderes det, at det primært er set fra søterritoriet om sommeren (når der er master på bådene),
at der vil være en påvirkning. Se afsnit om visualiseringer side 28.
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SAE.H.01.01
SAE.B.01.19

SAE.B.01.15

SAE.F.01.51
SAE.C.01.23

SAE.B.01.16

SAE.E.01.35

SAE.B.01.17

Oversigtskort over eksisterende kommuneplanrammer med indtegnet
lokalplanområde med rødt.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for rammeområde SAE.F.01.51
for ”Sæby Havn”, der er udlagt til rekreativt område i form af ferie- og
fritidsområde, havn, skibsværft, redningsstation, restaurant, café, kiosk
mv. Mod nordvest ligger en del af lokalplanområdet inden for rammeområde SAE.C.01.23 for ”Område på Sæby Havn”, der er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål i form af kontorer og serviceerhverv, mens en mindre del af lokalplanområdet berøres mod syd af rammeområde SAE.E.01.35
for ”Erhvervsområde ved Sdr. Ringvej”, udlagt til erhvervsområde i form af
produktionserhverv mv. og en mindre del af området mod nord berøres af
rammeområde SAE.H.01.01 for ”Sæby Havn”, der er udlagt til erhvervsområde i form af havnerelaterede funktioner som serviceerhverv, detailhandel, liberale erhverv som oplevelesesrelaterede funktioner som udstilling,
restaurant, café og torvemarked.
Med lokalplanen udlægges området i sin helhed til rekreative formål i
form af lystbådehavn. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.
Med kommuneplantillægget udvides afgrænsningen af rammeområde
SAE.F.01.51 således, at rammeområde SAE.C.01.03 i sin helhed, del af rammeområde SAE.H.01.01 og del af rammeområde SAE.E.01.35 fremtidigt indgår i rammeområdet for Sæby Havn. De nuværende rammebestemmelser
for rammeområde SAE.C.01.03 aflyses i sin helhed.
Tillægget ændrer desuden rammebestemmelserne for rammeområde
SAE.F.01.51. Tillægget ændrer omfangsbestemmelserne og anvendelsesbestemmelserne for rammeområde SAE.F.01.51. Der foretages ingen ændringer af rammebestemmelserne for rammeområde SAE.E.01.35 og rammeområde SAE.H.01.01.
18
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SAE.H.01.01.01

SAE.4.66.0
SAE.4.90.0

SAE.4.89.0

SAE.4.67.0

SAE.4.75.0

Oversigtskort over eksisterende lokalplaner med indtegnet
lokalplanområde med rødt.
Med kommuneplantillæg nr. 15.58 sikres den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplanen.
Lokalplaner
Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan
SAE.4.66.0 ”Sæby Havn”. Lokalplan nr. SAE.4.66.0 omfatter hele det nordlige havneområde samt delvist bebyggelserne langs Strandgade, Klostergyden og Havnen. En mindre del af nærværende lokalplanområde mod
nord er i dag omfattet af lokalplan nr. SAE.4.90.0 ”Område til erhvervsformål ved Havnen 12 i Sæby”. Mindre dele af lokalplanområdet omfattes af lokalplan nr. SAE.H.01.01.01 ”Sæby Havn” og lokalplan nr. SAE.4.67.0
”Sønderstrand”.
Nærværende lokalplan er i strid med bl.a. anvendelsesbestemmelserne i
de nævnte lokalplaner. Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses lokalplan nr. SAE.4.90.0 i sin helhed, mens lokalplan SAE.
4.66.0, lokalplan nr. SAE.H.01.01.01 og lokalplan nr. SAE.4.67.0 aflyses for
den del af området, der indgår i nærværende lokalplan.
Detailhandel
Lokalplanområdet ligger uden for kommuneplanens detailhandelsområder. Men for at understøtte Sæby Havn som lystbådehavn og maritimt udflugtsmål jf. masterplanen for Sæby gives der inden for lokalplanområdet (delområde B og C) mulighed for, at der kan indrettes mindre butikker
med korte åbningstider som f.eks. boder/skure med salg af fisk, maritime
udvalgsvarer m.v. Desuden kan der i forbindelse med markeder/events gives tilladelse til salgs- og spiseboder. Sæby Havn skal som havnemyndighed i hvert enkelt tilfælde godkende boden/butikken. Lokalplanen muliggør ikke, at der kan indrettes permanente butikker.
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Markeder med tilbagevendende kortvarige åbningstider, eller hvor benyttelsen ikke sker regelmæssigt hen over året med faste, daglige åbningstider, er ikke omfattet af planlovens detailhandelsregler. Sådanne aktiviteter i form af markeder i bygninger mv. kan således være regelmæssigt
tilbagevendende uden at skulle lokaliseres i et butiksområde efter planlovens detailhandelsbestemmelser.
Klimatilpasningsplan
Lokalplanområdet er beliggende inden for risikoområde for oversvømmelser, jf. Frederikshavns Kommunes klimatilpasningsplan. I planen har man
vurderet, at der langs kysten ved havne kan forventes en havvandsstigning på op til 0,5 meter frem til 2050. Det betyder, at nye kajanlæg i Sæby Havn skal klimasikres. De nye moler i projektet er lagt i hhv kote 2 og
2.2 (DVR 90), se bilag 5a og 5b. Derudover er der på ydersiden af molerne
udlagt en stenkastning som ved større havvandsstigninger og kraftigere
storme kan forhøjes eller forstærkes. På selve molen er der opsat en højvandssikring - en bølgeskærm, der mod nord er placeret på ”ydersiden”
af molen. Toppen af den nordlige bølgeskærm skal ligge i kote 3.5 (DVR
90). Mod syd er sikringen placeret i midten af molens trace. Forskydningen skyldes, at den største bølgepåvirkning finder sted fra nord. Toppen
af den sydlige bølgeskærm skal ligge i kote 3 (DVR 90). Bestemmelserne i
lokalplanen sikrer, at der tages højde for risiko for oversvømmelser. Der er
derfor krav om, at moler skal forberedes til hhv kote +2.0 og +2.2 (DVR 90)
og bygninger skal anlægges med en sokkelkote +2.3 (DVR 90).
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)
Projektet, der omfatter en udvidelse af Sæby Havn, er omfattet af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Anlægget er listet på lovens bilag 2, pkt. 12b, pkt. 10k og pkt 10l, der omfatter lystbådehavne. Realisering af projektet forudsætter udarbejdelse af
et kommuneplantillæg og en lokalplan, hvilke også er omfattet af miljøvurderingsloven. Der skal dog kun gennemføres en egentlig miljøvurdering af planer, der omfatter anlæg opført på bilag 2, såfremt det kan forventes, at realisering af planerne kan få væsentlig indvirkning på miljøet,
jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 2. Bygherre har iht. lovens § 18, stk. 2 anmodet
om, at projektet miljøvurderes, idet en screening med højst sandsynlighed ville konkludere, at projektet er omfattet af krav om udarbejdelse af
miljøkonsekvensrapport (VVM). Myndighederne skal iht. lovens § 15, stk.
2 lade projektet undergå en miljøvurdering, på foranledning af bygherres
anmodning. Frederikshavn Kommune er myndighed på land, og Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet.
I forbindelse med foroffentlighedsfasen og indkaldelse af ideer og forslag
til emner i miljørapporten, er der udarbejdet et afgrænsningsnotat, der
fastlægger hvilke emner, der skal belyses. Der er efterfølgende udarbejdet
en miljørapport, hvor høringsnotatets konklusioner er behandlet. Vilkår
for anlægstilladelse som følge af miljørapportens konklusioner er indarbejdet i lokalplanen. Miljørapporten er udarbejdet som en samlet rapport,
der omfatter både en miljøkonsekvensvurdering af projektet og en miljøvurdering af lokalplan SAE.F.01.51.01 samt kommuneplantillæg nr. 15.58.
Miljørapporten er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.
Kystnærhedszonen og kystnære dele af byzonen
Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannisbugten.
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen og de kyst20
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nære dele af byzonen. Med lokalplanen inddrages desuden dele af søterritoriet, der overføres til byzone.
Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun ske,
når der foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse eller funktionel begrundelse herfor, jf. planlovens § 5b, stk. 1.
Havneudvidelsen sker mod sydøst som en udbygning af den eksisterende
lystbådehavn med fælles indsejling. Sæby Havn forudsætter i sagens natur
kystnærhed og det samme gør de anlæg, der ønskes placeret på havnen.
Af planlovens § 16, stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for
påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen
fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse
herfor.
Planen giver mulighed for en udvidelse af Sæby Lystbådehavn med nye havnebassiner samt mulighed for, at der på havnen kan opføres nye bebyggelser og anlæg der understøtter områdets anvendelse som lystbådehavn og
havnens funktion som offentligt maritimt udflugtsmål. Der gives mulighed
for, at ny bebyggelse kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 8,5
meter, dog må der alene opføres bygninger med en maksimal bygningshøjde på 4 meter på de opfyldte arealer, og på de eksisterende landarealer der
er beliggende mellem redningsstationen og kirken. Bygningshøjden afviger
ikke væsentligt fra eksisterende bebyggelser omkring lokalplanområdet.
Der er udarbejdet visualiseringer, der viser hvorledes planens realisering vil
påvirke kystlandskabet. Læs mere i afsnittet ”Visualiseringer”. Det vurderes, at en udvidelse af lystbådehavnen og opførelse af nye bebyggelser på
havnearealer ikke vil påvirke kystlandskabet væsentligt.

Lokalplanforslagets sammenhæng med anden lovgivning
Vandforsyning
Området skal tilsluttes den almene vandforsyning, Frederikshavn Vand
A/S, i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19.
Regnvand og spildevand
Det eksisterende havneområde er i dag separatkloakeret, med afledning
af regnvand til havnebassinet og afledning af spildevand til offentlig kloak. Det nye regnvandssystem opbygges med udløb til havnebassin. Udledningstilladelsen gives af Frederikshavn Kommune.
Arealer med parkering og vinteropbevaring af både anlægges enten som
ubefæstet grusplads/græsarmering eller befæstet beton/asfalt. Såfremt
arealerne anlægges som befæstet beton/asfalt oprettes afvandingssystem
med udledning via sandfang evt. olieudskiller til havnebassin. Der anvendes sandfang i nedløbsbrønde.
Sæby Havn vil i sit reglement fastlægge hvor spuling og afrensning af
bundmaling må finde sted med henblik på, at sikre en afledning til sandfang og olieudskillere.
Udløbsledninger i havnebassiner for regnvand udføres med en dimension
på ca. ø315 mm. Udløbet udføres dykket under normalt vandspejl med en
udløbskote på ca. kote -0,5 meter.
Pumpeledning for spildevand fra servicebygningen udføres i ø110 mm PEH.
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Pumpeledningen tilsluttes forsyningens spildevandssystem på havnen.
Der er udarbejdet et forslag til spildevandsplantillæg for havnens eksisterende og nye landarealer, for at sikre den ønskede vandkvalitet i fremtidige havnebassiner. Forslag til spildevandstillæg er i offentlig høring sammen med dette lokalplanforslag.
Opvarmning
Opvarmning skal foretages med enten varmepumpe eller fjernvarme, alt
afhængig af hvad der for samfundet er mest økonomisk og miljørigtigt.
Renovation
Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende
regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.
Jordforurening
Matrikel nr. 227a og matrikel nr. 216 er kortlagt på vidensniveau 1 iht. Lov
om forurenet jord. Forinden ændring af en del af arealets anvendelse til rekreative formål skal der indsendes ansøgning til Frederikshavn Kommune.
Den ændrede arealanvendelse kræver tilladelse iht. §8 i Lov om forurenet
jord.
Veje og parkering
I forbindelse med lokalplanens gennemførelse, vil den eksisterende vejadgang ind i området blive flyttet for at tilgodese en bedre trafikafvikling
og etablering af fortov og parkeringspladser. I forbindelse med etableringen af den nye vejadgang skal politiet give samtykke til ændringen jf. §
100 i Færdselsloven.
Tilgængelighed
I lokalplanen er der fastsat bestemmelser om, at alle veje, promenader,
stier og p-pladser samt forbindelser mellem disse skal udformes med
ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for alle. Arealerne skal
udlægges efter gældende håndbog om ”Tilgængelighed for alle”.
Kystbeskyttelse
Kystdirektoratet er ansvarlig for tilladelser på søterritoriet, mens Frederikshavn Kommune er planmyndighed på de opfyldte arealer herunder
anvendelse, bebyggelser m.v. Kystdirektoratet vil fortsat være myndighed på søterritoriet efter vedtagelse af lokalplanen. Terrænændringer på
strandbredder og kyststrækninger kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.
I henhold til Lov om Stormflod og Stormfald er én af forudsætningerne for
at få erstattet stormflodsskader, at ny bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote, der fastsættes på baggrund af byggeriets levetid/placering, klimaforandringer, forventet stormflodsvandstand og det forventede
skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse.
Der er ikke af Fredeikshavn Kommune fastlagt en minimumskote for bebyggelse på Sæby Havn. Frederikshavn Kommune har som bygherre fastlagt en kote på 2.3 (DVR 90) med udgangspunkt i forventede havspejlsstigninger på 0,5 m og yderligere, i et niveau højere end en 100 årshændelse for en stormflod med en vandstand på 158 cm (DVR 90) (kilde: KDI,
Højvandsstatestik 2017).
Naturbeskyttelsesloven - kirkebyggelinje
Lokalplanområdet berører en beskyttelseslinje på 300 meter omkring Sæ22
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Kirkebyggelinjen for Sæby Kirke. Den gule skravering viser kirkebyggelinjen (beskyttelseszonen) sammenholdt med projektområdet.
by Kirke. Indenfor denne beskyttelseslinje må der ikke opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 meter uden dispensation fra Frederikshavn
Kommune. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 meter inden for beskyttelseslinjen.
Natura 2000-områder og bilag IV-arter
EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv pålægger medlemslandene at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske. Det sker ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og
naturtyper er beskyttede. Ramsar-, habitat- og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.
Der gælder særlige regler for disse internationale beskyttelsesområder. I
Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for:
•
Nye arealer til byzone eller sommerhusområde
•
Nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg mv.
En del af Natura 2000-område N4 Hirsholmene (havet vest herfor og Elling
ås udløb), som ligger nord hhv 2 og 12 km for lokalplanområdet er udpeget
som habitatområde. Et mindre Natura 2000-område N 11 Solsbæk, er beliggende 5 km syd for lokalplanområdet og er ligeledes udpeget som habitatområde. Områderne indgår således i de europæiske Natura 2000-arealer,
som områder med særlige naturværdier, der skal beskyttes og opretholdes.
Det vurderes, at de aktiviteter, lokalplanen muliggør, ikke vil få mærkbar
indvirkning på Natura 2000-områderne, idet sæler, fugle og klit/vandløb
ikke påvirkes væsentligt og bevaringsstatus derfor ikke forringes. Det vurderes at havneanlægget ikke vil forhindre, at målene i Natura 2000-områderne kan opfyldes. Læs mere herom i miljørapporten, kap 7.
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Bilag IV-arter
De arter i området der potentielt kunne påvirkes af anlægget omfatter
marsvin og flagermus. I forhold til marsvin vil det i anlægsfasen, hvor der
nedrammes pæle m.v., kunne betyde at marsvin midlertidigt flygter fra
området, hvorimod der i driftsfasen ikke vurderes en påvirkning. Dette
skyldes at havnearealet beslaglægger et meget lille areal i forhold til marsvin samlede udbredelsesområde.
Flagermus vurderes ikke påvirket af anlægsfasen, da hvilesteder om dagen er langt fra projektområdet. I forhold til driftsfasen er flagermusenes
opholdsteder mere end 500 meter fra udvidelsen af Sæby havn, beliggende vest for byen. Se uddybning i miljørapporten, kap 7.
Museumsloven
Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren
kan forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske
Museum om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder
økonomiske konsekvenser.
Støj
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for området. Derudover må
en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse,
hvis lokalplanen kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener, jf.
planlovens § 15a.
Støj fra aktiviteter på havnen og trafik til/fra havnen
Udbygningen af havnen indebærer, at der kan forekomme mere trafik når
op- og nedtagningen af både og vinteropbevaring samt almindelig besøgstrafik, bliver samlet på det nye havneområde. Støjen ved boligerne
i det nordre havnebassin- vejen Havnen – vil samtidig blive reduceret.
Kørsel til/fra havnen skal ske primært fra Sdr. Ringvej, som vil skulle afvikle den øgede trafik og dermed også støj i forbindelse hermed. Den øgede
trafik vil være knyttet til særlige tidspunkter på året, specielt i forbindelse
med stævner og maritime aktiviteter. Det vurderes, at der ikke kommer
væsentlige gener for naboområderne i forhold til den nuværende situation.
Støjfølsom anvendelse på havnearealerne og støj fra eksisterende erhvervsejendomme
Jævnfør planlovens §15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsomme anvendelser, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger (som f.eks. støjskærm, støjisolering e. lign.) kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Desuden skal det sikres, at eksisterende lovlig anvendelse af de eksisterende
erhvervsejendomme ikke hindres som følge af støjfølsom anvendelse på
havnen.
Miljømæssigt betragtes Sæby Havn som et område for blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse. De vejledende grænseværdier for Ekstern støj fra
Erhverv i dagperioden, aftenperioden og natten vil her være 55, 45, 40
dB(A).
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Det vurderes, at den fremtidige anvendelse af de eksisterende erhvervsvirksomheder ikke vil give anledning til støjgener over de vejledende
grænseværdier. Dette begrundes med, at det er mere end tre år siden, at
der har været miljøgodkendte erhvervsaktiviteter i ejendommene. En ny
virksomhed kan derfor ikke uden forudgående godkendelse/anmeldelse
etablere sig på adressen. Støj fra de to erhvervsejendomme vil blive reguleret, så de overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for Ekstern støj fra Erhverv, jf. ovenstående.
Mod sydvest og nordvest grænser de eksisterende erhvervsejendomme op
til eksisterende boliger.
Desuden forventes det, at de eksisterende erhvervsejendomme på sigt vil
omdannes til boligformål og hotel. Der er ikke kendskab til aktuelle planer
om en ændret udnyttelse af de eksisterende erhvervsejendommes, som
kan øge støjbelastningen af havnen.
Støjende maritime aktiviteter på havnearealerne
Det nye vandaktivitetsområde, vil forventes at generere en ny type støj i
en afstand på ca. 60 meter fra boligerne på Sønderstrand.
Støjen fra vandaktivitetsområdet vurderes at være 40 dB i dagtimerne på
hverdage ved den nærmeste bolig (Sønderstrand), hvis aktivitetsområdet
benyttes i 20% af referencetiden og ud fra Miljøstyrelsens mest skærpede,
vejledende grænseværdi. Benyttes anlægget i 50% af referencetiden vurderes der at være et støjniveau på 44 dB ved den nærmeste bolig. De vurderede støjniveauer er gennemsnitsværdier. Dvs. der kan være perioder
med henholdsvis mindre og mere støj. Se miljørapporten kap 7.
Støj m.m. fra vandaktivitetsområde og andre marine aktiviteter reguleres
jf. reglement for overholdelse af ro og orden i danske lystbådehavne. Læs
mere om dette i miljørapporten kap 7.9.
Lugt, støv eller anden luftforurening
Jf. planlovens § 15b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra produktionsvirksomheder,
transport- og logistikvirksomheder og husdyrbrug til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål mv., hvis lokalplanen med bestemmelser
om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse
mod en sådan forurening.
Det vurderes, at lokalplanområdet ikke vil belastes af lugt, støv eller anden luftforurening fra omkringliggende virksomheder, der ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Lov om kystbeskyttelse
Efter lov om kystbeskyttelse må en række anlæg på søterritoriet ikke udføres uden tilladelse fra Kystdirektoratet. Det drejer sig bl.a. om anlæg af
lystbådehavne samt inddæmning, opfyldning og uddybning. Væsentlige
ændringer i projektet forudsætter fornyet tilladelse fra Kystdirektoratet.
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det
kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele-, TV-kabler, vandledninger,
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fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen 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.
Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende servitutter lyst inden for lokalplanområdet:
05.05.2004-7710-79 Lokalplan nr. 4.90.0, vedrører matr. nre. 216, 227a
begge Sæby Bygrunde
Dokumentet vedrører lokalplan nr. SAE.4.90.0 ”Område til erhvervsformål
ved Havnen 12 i Sæby”. Nærværende lokalplan er i strid med lokalplan nr.
SAE.4.90.0. Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, vil lokalplan nr. SAE.4.90.0 aflyses for den del, der indgår i nærværende lokalplan. Dokumentet bør aflyses for ejendommen.
06.10.1971-937212-79 Dokument om gangsti mv., vedrører matr. nre.
227a, 221a og 221c alle Sæby Bygrunde
Dokumentet omhandler 2 meter offentlig gangsti over daværende matr.
nr. 221 Sæby Bygrunde (nu matr. nr. 221c og 221a begge Sæby Bygrunde).
Det fremgår desuden af dokumentet at alle udgifter til anlæg og vedligehold af stien samt kystsikring der etableres øst og syd for stien, skal afholdes af Frederikshavn Kommune.
Med planlægningen sikres at stien kan opretholdes. Lokalplanen er derfor
ikke i strid med deklarationen.
29.09.2004-16417-79 Dokument om terrasseanlæg mv., vedrører matr.
nr. 227a Sæby Bygrunde
Omhandler etablering af terrasseanlæg m.m. samt bestemmelser ifm.
vedligehold, udvidelse m.m. Terrasseanlægget er beliggende på matr.nr.
219 Sæby Bygrunde: Deklarationen er lyst på matr.nr. 227a smst. ift. aftale
omkring udvidelse m.m.
Lokalplanen er ikke i strid med deklarationen.
20.03.1989-937214-79 Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.,
vedrører matr. nre. 221a Sæby Bygrunde
Deklarationen omhandler sikring af eksisterende kloakanlæg samt ret til
eftersyn, reparation og vedligehold. Deklarationen pålægger ledningen
et deklarationsbælte på 2 m til hver side af ledningsmidte. Ledningen går
langs den sti langs kysten på matr. 221a Sæby Bygrunde og krydser med
udløb i havet.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
03.04.1998-5808-79 Lokalplan nr. 4.67.0, vedrører matr. nre. 221a og
221c begge Sæby Bygrunde
Dokumentet vedrører lokalplan nr. SAE.4.67.0 ”Sønderstrand”. Nærværende lokalplan er i strid med lokalplan nr. SAE.4.67.0. Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, aflyses lokalplan nr. SAE.4.67.0 for den
del, der indgår i nærværende lokalplan. Dokumentet aflyses for ejendommen.
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14.07.1988-937213-79 Dokument om vej, vedrører matr. nre. 221a og 221c
begge Sæby Bygrunde
Dokumentet omhandler bestemmelser omkring eksisterende veje og parkeringsarealer ifm. matrikulær sag. Med lokalplanen sikres stiforbindelse
langs kysten. Lokalplanen er ikke i strid med deklarationen.
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Visualiseringer - påvirkning af kystlandskabet, Sæby Kirke
og byen
Visualiseringerne viser samspillet med kystlandskabet, Sæby Kirke og byen.
Visualiseringerne giver således et billede af det ønskede anlægs dimensioner og karakter i sammenhæng med de eksisterende anlæg og bebyggelsesforhold. Højder og placering af bebyggelserne på havnen svarer til de
rammer, der er fastlagt i lokalplanen. Bebyggelsernes detaljerede udtryk er
ikke vist på visualiseringerne, men i overensstemmelse med lokalplanens
krav anvendes der ikke reflekterende materialer og farver og facadekarakter, som forstærker den visuelle fremtoning.
Som grundlag for valg af standpunkter, hvorfra det ønskede anlæg er visualiseret, er anlæggets synlighed i kystlandskabet og samspil med byen vurderet. Kysten er karakteriseret af åbne, langstrakte kyststrækninger hvor
Sæby og Sæby Havn ligger markant og synligt placeret på et fremspring.
Kysten ved Sæby er lav, men bag byen hæver landskabet sig med højdedrag med skov, hegn og marker. Kirkens placering har en høj arkitektonisk
og kulturhistorisk fortælleværdi både i forhold til kystlandskabet og byen.
Vurderinger af påvirkningerne i forhold til volumen og højder er nærmere
beskrevet under de enkelte visualiseringer, jf. afsnit om visualiseringer.
Det fremgår heraf, at det er vigtigt, at bebyggelserne på de opfyldte arealer fastholdes lave og med et antal bygninger jf. lokalplanens bestemmelser.
De valgte visualiseringer viser, at de planlagte bebyggelser, bortset fra
Vandsportens Hus´ to store bygninger, er lavere og har et mindre volumen
end den eksisterende bebyggelse på havnen og kysten. Sønderstrandbebyggelsen er opdelt i alt 10 enheder, men fremstår som et samlet volumen. Bygningshøjden er ca. 13 meter. Industribygningerne ved Sdr. Ringvej/Havnen er opdelt i to store volumener med højder på op mod 8,5 meter.
Visualiseringerne viser samspillet mellem kystlandskab, kirke, eksisterende bebyggelser og det nye havneanlæg og ny bebyggelse.
Bebyggelseshøjden er fastlagt under hensyntagen til beskyttelseszonen
omkring Sæby Kirke. På eksisterende landarealer fastsættes bygningshøjden tættest på kirken til 4 meter. Bebyggelse nordøst for de eksisterende
erhvervsbygninger er op til 8,5 meter og på de opfyldte arealer er bebyggelseshøjden 4 meter bortset fra søsportscentret som kan opføres i op til
8,5 meter.
I alt ti visualiseringer er udvalgt, som karakteristiske for indvirkningen af
det ønskede anlæg, set:
• fra nord, fra kysten ved feriecenteret. Viser det åbne kystlandskab og
byens og kirkens synlige placering.
• fra syd, fra kysten syd for Sæby ved Solsbækvej 63. Viser de nyere bebyggelser som set herfra præger byens ellers velbevarede møde med
havet.
• fra syd, fra kysten syd for Sæby Miniby. Viser de nyere bebyggelser
som også set herfra præger byens ellers velbevarede møde med havet.
• fra syd ved Sæby Miniby. Viser samspillet mellem det nye havneanlæg
og den nyere boligbebyggelse.
• fra den eksisterende havns kyst ud for erhvervsbygningerne, set mod
syd. Viser samspillet mellem promenaden og de nye moler/landarealer
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•

•
•
•
•

i sommersituationen (hvor der er vinteropbevarede både på det nye
lystbådehavneanlæg).
fra en af altanerne i Sønderstrandbebyggelsen som viser sommersituationen og vintersituationen, hvor der er vinteropbevarede både på
det nye havneanlæg.
fra øst, fra søterritoriet med kirken og de høje, skovklædte bakker bag
byen.
fra Strandgade set mod havnen. Viser oplevelsen fra byens gadenet
set fra gaden lidt øst for kirkens kor, ned mod havnen.
fra vejen Havnen, set op mod Sæby Kirke, som viser samspillet mellem
havneområdet og bebyggelsen omkring Strandgade.		
fra vejen langs erhvervsbygningerne set mod sydøst mod det nye anlæg.

Note: For at få en realistisk oplevelse af påvirkningerne, er det vigtigt at se visualiseringerne med den
betragtningsafstand der er nævnt
under hver visualisering. De fleste visualiseringer har en betragtningsafstand på 15 cm, men enkelte er panoramabilleder, som skal
ses tæt på for at få en realistisk oplevelse - se mere herom på disse visualiseringer.

Fotostandpunkter
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Vurdering af visuelle påvirkninger - set fra nord
Billedet af de eksisterende forhold viser kirkens og byens samspil med kystlandskabet. Herfra opleves det velbevarede kulturmiljø med kirken beliggende
med sin oprindelige, tætte kontakt til kystlandskabet. Den ligger som et sømærke på kysten. Byens tage ligger lavere og lader både tårn og kirkeskib være
et dominerende element.
Billedet af de fremtidige forhold viser, at det nye havneanlæg og de nye bebyggelser ligger næsten skjult bag den eksisterende havns moler og bebyggelser. Billedet viser også vigtigheden af, at der på den ydre del af det nye havneanlæg kun etableres få, og lave bebyggelser.

Sæby Kirke

Eksisterende forhold, set fra nord, betragtningsafstand 15 cm

Nyt havneanlæg
Ny bebyggelse

Fremtidige forhold, set fra nord
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Vurdering af visuelle påvirkninger - set fra syd ved Solsbækvej 63
Billedet af de eksisterende forhold viser sammenhængen mellem by, kirken
og havn, hvor Sønderstrand og erhvervsbygningerne ligger helt ud til vandet.
Billedet af de fremtidige forhold viser, at det nye Vandsportens Hus vil ligge i
forlængelse af de eksisterende, dominerende bebyggelser på havnens nuværende landarealer. De nye bebyggelser på havneanlægget er ikke dominerende, kun det planlagte Vandsportens Hus markerer sig som en større bygning.
På denne afstand vil masterne ses tydeligt. Hvis de eksisterende erhvervsbygninger på havnen nedrives, forventes nye bygninger at blive opført med et tilsvarende volumen og omfang.

Sæby Kirke

Eksisterende forhold, set fra syd ved Solsbækvej 63, betragtningsafstand 15 cm

Eksisterende
erhvervsbygninger

Nyt havneanlæg
Ny bebyggelse

Fremtidige forhold, set fra syd ved Solsbækvej 63
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Vurdering af visuelle påvirkninger - set syd for Sæby Miniby
Billedet af de eksisterende forhold viser at bebyggelsen ved Sønderstrand og
industribygningerne ved siden af havnen set herfra næsten skjuler kirkens
møde med havet.
Billedet af de fremtidige forhold viser at de nye bebyggelser på de eksisterende landarealer på havnens nuværende landarealer vil ligge skjult bag de
eksisterende, dominerende bebyggelser. Kun det planlagte Vandsportens Hus
markerer sig som en større bygning.

Sæby Miniby

Eksisterende forhold, set syd for Sæby Miniby, betragtningsafstand 15 cm

Nyt havneanlæg
Ny bebyggelse

Fremtidige forhold, set syd for Sæby Miniby
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Vurdering af visuelle påvirkninger - set fra syd ved Sæby Miniby
Billedet af de eksisterende forhold viser hvordan Sønderstrand og erhvervsbygningerne ligger helt ud til vandet. Kysten er her sikret med stenkastninger
og en betonmur. De lavvandede områder tæt på kysten ses tydeligt.
Billedet af de fremtidige forhold viser vigtigheden af, at der på det nye havneanlægs ydre del kun etableres få, og lave bebyggelser. Det planlagte Vandsportens Hus er vist med sit maksimale volumen på op til 8,5 m. Med lokalplanen stilles krav til bebyggelsens udseende, der skal sikre, at den nye bebyggelse tilpasses omgivelserne.

Sæby Miniby

Eksisterende forhold set fra syd ved Sæby Miniby, betragtningsafstand 15 cm

Nyt havneanlæg
Planlagt
Vandsportens Hus

Fremtidige forhold set fra syd ved Sæby Miniby
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Vurdering af visuelle påvirkninger - set mod syd langs promenaden
Billedet af de eksisterende forhold viser sammenhængen mellem de eksisterende erhvervsbygninger, kystpromenaden og bebyggelsen ved Sønderstrand.
Billederne af de fremtidige forhold viser, at det nye havneanlæg muliggør, at den høje mur kan reduceres i højden og udstrækning og åbne for
udvikling af en rekreativ kyst. Både sommer og vinter sikrer placeringer af
det nye landareal, at de vigtige kig langs kysten bevares.
På det nye landareal vil parkering, vinteropbevaring og skure begrænse
udsynsmulighederne mod øst.
Eksisterende erhvervsbygninger

Eksisterende forhold, set mod syd langs promenaden - sommer. Denne visualisering bygger på et panoramabillede og skal derfor ses tæt på, i en afstand af kun 7 cm
Nyt havneanlæg
Nyt havneanlæg

Fremtidige forhold, set mod syd langs promenaden - sommer

Nyt havneanlæg
Vinteropbevaring
Nyt havneanlæg

Fremtidige forhold, set mod syd langs promenaden - vinter
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Vurdering af visuelle påvirkninger - set fra øst på søterritoriet
Billedet er taget forholdsvis tæt på kysten, i en afstand på ca. 350 m. Højdedragene bag byen markerer sammen med kirkens tårn byens fremtoning
mod vandet. Kirken fremstår næsten som et sømærke. Erhvervsbygningerne
og Sønderstrands boligbebyggelse ligger som store volumener og adskiller sig
markant fra den ældre bys mange, små huse. Billedets modlys (billedet er taget om eftermiddagen) slører bebyggelsernes synlighed. Oplevet med solen
fra øst vil de nyere eksisterende bebyggelser stå markant mere dominerende.
Billedet af de fremtidige forhold viser, at samspillet mellem kirken, landskabet og byen ikke ændres eller forringes af ny bebyggelse, men masterne vil
blive synlige. De nye bebyggelser på havnen er tilsvarende eller lavere end de
eksisterende. Det nye moleanlæg og masterne er, oplevet tæt på, et stort element, men set i større afstand fra kysten vil kirken og landskabet få en større
dominans.
Sæby Kirke

Eksisterende forhold, set fra øst – søterritoriet, betragtningsafstand 15 cm

Nyt havneanlæg
Sæby Kirke
Ny bebyggelse

Fremtidige forhold, set fra øst – søterritoriet
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Vurdering af visuelle påvirkninger - set fra Strandgade mod havnen
Strandgades forløb har stor kulturhistorisk kvalitet og fortælleværdi med sit
snoede forløb. Billedet af de nuværende forhold viser udsigten mod øst i den
nederste del af Strandgade. Det oprindelige møde mellem byens østligste huse, stranden og havet er næsten skjult af senere opfyldninger og bebyggelser.
Billedet af de fremtidige forhold viser hvordan der skabes et snoet gadeforløb
ud mod kysten, der fortsætter Strandgades spændingsfyldte, slyngede forløb
med Kirken som en vigtig del af oplevelsesforløbet. Den eksisterende servicebygning nedrives og der skabes et nyt, sammenhængende gadeforløb, som får
mødet med det nye havnebassin, jollepladsen ved Vandsportens Hus og den
nye østmole som attraktion.

Eksisterende forhold, set fra Strandgade mod havnen, betragtningsafstand 15 cm
Nyt havneanlæg

Ny bebyggelse

Fremtidige forhold, set fra Strandgade mod havnen
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Vurdering af visuelle påvirkninger - set fra havnen mod Sæby Kirke
Billedet af de eksisterende forhold viser samspillet mellem Sæby Kirke, havneområdet og bebyggelsen omkring Strandgade og vejen Havnen.
Billedet af de fremtidige forhold viser det nye forløb af vejen Havnen, som skal
åbne en visuel forbindelse mellem by, kirke og havn. Den nye bebyggelse mellem redningsstationen og de ældre bebyggelser er lave og med en stor åbenhed, så kirkens markante fremtoning understøttes.

Eksisterende
erhvervsbygning

Sæby Kirke

Eksisterende forhold, set fra havnen – mod Sæby Kirke, betragtningsafstand 15 cm

Nyt masteskur

Ny værkstedsbygning

Fremtidige forhold, set fra havnen – mod Sæby Kirke
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Vurdering af visuelle påvirkninger - set fra altan i Sønderstrand bebyggelse
Billedet af de nuværende forhold viser udsigten mod nordøst fra en altan
på 1. sal i Sønderstrandbebyggelsen, tæt på det nye havneanlæg.
Billederne af de fremtidige forhold viser det nye havnelæg i to situationer
– om sommeren hvor bådene ligger ved broerne og det nye landareal bruges til parkering og rekreative formål. Det andet billede viser situationen
om vinteren hvor der er vinteropbevarede både på det nye landareal. Vinteropbevaringen sker i 150 – 250 m afstand fra den nærmeste bygning på
Sønderstrand. I både sommer- og vintersituationen bevares det frie udsyn
til horisonten. Billedet viser det nye Vandsportens Hus længst til venstre,
som er den eneste højere (2 etager) bygning. Den øvrige bebyggelse er lav.
Masterne er synlige med en større tæthed når havnen i sejlsæsonen er
fyldt med gæstesejlere.
De vinteropbevarede både er vist med største højde på 4 m (inkl. eventuelle overdækninger) De større både er placeret mod nord for at påvirke
udsigten mindst muligt.

Eksisterende forhold, set fra boligbebyggelse ved Sønderstrand, betragtningsafstand 15 cm
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Nyt havneanlæg
Planlagt Vandsportens Hus

Skure

Fremtidige forhold, set fra boligbebyggelse ved Sønderstrand - sommer

Nyt havneanlæg
Planlagt Vandsportens Hus

Skure

Vinteropbevaring

Fremtidige forhold, set fra boligbebyggelse ved Sønderstrand - vinter
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Vurdering af visuelle påvirkninger - set mod sydøst
Billedet af de eksisterende forhold viser udsigten fra promenaden ved de
eksisterende erhvervsbygninger – set mod sydøst.
Billederne af de fremtidige forhold viser, at det nye havneanlæg muliggør,
at den høje mur kan reduceres i højden og udstrækning og åbne for udvikling af en rekreativ kyst med trapper og opholdsmuligheder. Aktivitetsområdet for vandsport afgrænses mod bådpladser og sejlløb med gule bøjer. Aktivitetsområdet vil blive brugt af mange, skiftende aktiviteter. Både
sommer og vinter sikrer placeringer af det nye landareal, at de vigtige kig
langs kysten bevares.
På det nye landareal vil parkering, vinteropbevaring og skure begrænse
udsynsmulighederne direkte mod øst. Aktivitetsområdet og dets afmærkning begrænser ikke udsynsmulighederne.
Om sommeren vil skure og parkering stadig muliggøre kig mod horisonten
og Kattegat. Om vinteren vil de vinteropbevarede både delvis afskære udsigtsmulighederne til horisonten.
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Eksisterende forhold - panoramabillede, set mod sydøst. Denne visualisering bygger på et panoramabillede og
skal derfor ses tæt på, i en afstand af kun 7 cm
Nyt havneanlæg
Skure

Fremtidige forhold - panoramabillede, set mod sydøst - sommer
Nyt havneanlæg
Skure

Fremtidige forhold - panoramabillede, set mod sydøst - vinter
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Lokalplanforslagets 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 indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte
som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra xx.xxx 2020 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil xx.xxx 2020.
Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Der er en række betingelser:
•
Lokalplanen skal være offentligt bekendtgjort
•
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af eks-		
propriationsformålet skal være meddelt på ekspropriationstids-		
punktet
•
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre ind gribende midler
•
Der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelsen
•
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel
•
Skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, 		
som ønskes med ekspropriationen.
For lokalplaner, hvortil forslag er offentliggjort efter 1. januar 2019, gælder, at kommunalbestyrelsens adgang til at foretage ekspropriation bortfalder, hvis beslutning om ekspropriation ikke er truffet af kommunalbestyrelsen inden 5 år efter lokalplanen er offentliggjort.
For yderligere oplysninger henvises til ”Vejledning om gældende ret om
ekspropriation efter planloven”.
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af
en lokalplan. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§
99 - 102. For yderligere oplysning om ekspropriationsproces henvises til
Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter vejlovens regler.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april
2018) fastsættes følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område
i Frederikshavn Kommune.

1. Formål
Lokalplanens formål er,
1.1

at sikre, at området udlægges og indrettes til havneformål med
publikumsrelaterede, rekreative funktioner, som understøtter
funktionen som lystbådehavn og havnens funktion som maritimt
udflugtsmål,

1.2

at muliggøre en udvidelse af Sæby Havn med nye havnebassiner
og landareal,

1.3

at sikre fastlæggelse af områdets anvendelse til havnerelateret 		
erhverv,

1.4

at fastlægge vinteropbevaring, promenader og stier,

1.5 	at sikre, at udkig og indkig til Sæby kirke er tilgodeset ved disponering af området og dets bebyggelser.

2. Område og zonestatus
N

2.1 	Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
del af matriklerne nr. 227a, 221c, 221a samt matrikel 216 alle Sæby
Bygrunde, umatrikuleret søterritorium, samt alle parceller der efter den 15. august 2019 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden
for lokalplanens område, eller som følge af opfyld på søterritoriet.

162a
16
7a
16
7
16 c
7a
2 1c

3c

227a

219

169b

169a
227b

216

3a

”ag”
ej

3e

A
221d

Sdr.

Ringv

221a
Sæby bygrunde

227a

B

C
D

221c
”ch”
343l

2.2 	Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C og D som vist på
kortbilag 1.

343k 221b

343h

343i
0

343b

Sæby Markjorder
50

100

meter

Lokalplan og delområder på
matrikelkort.

2.3 	Lokalplanområdets delområde A og B, samt del af delområde C og
D, er beliggende i byzone og vil forblive i byzone. Den del, der omfatter de nye landarealer (opfyldt), i delområde B, C og D, overføres med bekendtgørelsen af den endelige vedtagne lokalplan til
byzone. Der henvises til kortbilag 1.
Den øvrige del af lokalplanområdet, som er en del af søterritoriet,
forbliver del af søterritoriet.

3. Arealanvendelse
3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til rekreative formål i form af
lystbådehavn med dertil hørende funktioner som understøtter
områdets anvendelse som lystbådehavn og havnens funktion som
offentligt maritimt udflugtsmål.
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Indenfor de enkelte delområder kan der etableres følgende anvendelser, hvis de er forenelige med lokalplanens hovedanvendelse:
Delområde A:
Delområde A må alene anvendes til:
•
Rekreativt område i form af lystbådehavn med tilhørende nødvendige faciliteter, bygninger og anlæg.
•
Havnerelaterede erhvervsformål som f.eks. værksted, mastehus,
kraner, brændstoftank, kloakpumpestation o. lign.
Delområde B:
Delområde B må alene anvendes til:
•
Rekreativt område i form af lystbådehavn med tilhørende nødvendige faciliteter, bygninger (herunder skure med mulighed for
opbevaring af grej) og anlæg, udendørs sports- og idrætsanlæg.
•
Havnerelaterede erhvervsformål som f.eks. redningsstation, 		
værksted, mastehus, kraner, brændstoftank, kloakpumpestation
o. lign.
•
Havnerelaterede kontor- og serviceerhverv som f.eks. havnekontor o. lign.
•
Publikumsorienterede serviceerhverv som restauranter, cafeer o.
lign.
•
Offentlige formål i form af foreningsformål, undervisning,
kulturelle institutioner som f.eks. multihal for Vandsportens Hus
o. lign.
•
Mindre butikker, markeder o. lign. med tilbagevendende korte 		
åbningstider.
Delområde C:
Delområde C må alene anvendes til:
•
Rekreativt område i form af lystbådehavn med tilhørende nødvendige faciliteter, bygninger (herunder skure med mulighed for
opbevaring af grej) og anlæg, udendørs sports- og idrætsanlæg
med et maritimt indhold.
•
Publikumsorienterede serviceerhverv som cafeer o.lign.
•
Offentlige formål i form af foreningsformål, undervisning, kulturelle institutioner som f.eks. Vandsportens Hus o. lign.
•
Mindre butikker, markeder o. lign. med tilbagevendende korte		
åbningstider.
Delområde D:
Delområde D må alene anvendes til:
•
Rekreativt område i form af lystbådehavn med tilhørende nødvendige faciliteter, bygninger (herunder skure med mulighed for
opbevaring af grej) og anlæg, udendørs sports- og idrætsanlæg,
grønne områder, parker, strande o. lign.
3.2
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Indenfor lokalplanområdet kan der desuden opføres bygninger til
områdets tekniske forsyning, såfremt de placeres under hensyntagen til omgivelserne. Eventuelle bygninger må gives et maksimalt areal på 15 m² og en maksimal højde på 3 meter.

Ad 3.1, delområde B og C:
Lokalplanområdet ligger uden for
område udpeget til detailhandel
i kommuneplanen. Markeder med
tilbagevendende kortvarige åbningstider eller hvor benyttelsen
ikke sker regelmæssigt hen over
året med faste, daglige åbningstider, er ikke omfattet af planlovens
detailhandelsregler. Sådanne aktiviteter i form af markeder i bygninger mv. kan således være regelmæssigt tilbagevendende uden
at skulle lokaliseres i et butiksområde efter planlovens detailhandelsbestemmelser.
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4. Udstykning
Ad 4.1:
Hvis området udstykkes i sokkelparceller, skal rummeligheden fordeles mellem de enkelte sokkelparceller.

4.1

Der kan ske udstykning af sokkelparceller. Hvis der foretages udstykning af sokkelparceller, skal udstykningen foretages således,
at de enkelte bygninger eller dele af bygninger udstykkes til én 		
selvstændig ejendom.

5. Bebyggelsens placering og omfang
5.1	Ny bebyggelse, herunder også skure til f.eks. opbevaring af grej,
mindre butikker og mindre sekundære bygninger som f.eks. miljøstationer, bygninger til teknisk forsyning, o. lign., skal placeres
inden for de byggefelter, som er vist på kortbilag 2.

Ad 5.2:
Installationer skal højvandssikres
til kote 2.0 (DVR 90), dog skal elektriske sløjfninger i f.eks. elstandere
være i mindst kote 2,2 (DVR 90).

5.2 	Ny bebyggelse skal opføres med en sokkelkote på mindst +2.3 (DVR
90), dog kan skure opføres med en lavere sokkelkote.
5.3

Ad 5.3:
Bygningshøjden måles fra terræn
eller fra et af kommunen godkendt
niveauplan. Niveauplan fastsættes
ift. eksisterende terræn eller nyt
terræn (moleanlæggene anlægges i kote 2,0 og 2,2 DVR 90), som
et gennemsnit af koterne ved bygningernes hjørner.

Større, primærbebyggelser inden for delområde B og C kan opføres i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.
Indenfor delområde C og D må der opføres maksimalt, i alt 95 		
mindre skure med hver en maksimal størrelse på 20 m².
Maksimalt 10 af skurene må indrettes til mindre butikker. Øvrige
skure kan anvendes til grej, depoter for maritime aktiviteter,
lokaler til foreningershjemsteder o. lign. havnerelaterede funktioner.

Alle offentlige bygninger skal sikres niveaufri adgang.
Ad 5.4:
Et etageareal på 4.500 m2 svarer
til en bebyggelsesprocent beregnet
for områdets landarealer som helhed på 15%.

Ny bebyggelse, herunder skure til opbevaring af grej, mindre
butikker, mindre sekundære bygninger som f.eks. miljøstationer,
skal opføres i 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 4 		
meter.

5.4

Det samlede etageareal må ikke overstige 4.500 m2 for lokalplanområdet som helhed. Etagearealet skal fordeles mellem delom-		
råderne som følgende:
Delområde A: maksimalt 700 m²
Delområde B: maksimalt 2.000 m² inkl. eksisterende redningsstation på ca. 250 m²
Delområde C: maksimalt 1.300 m²
Delområde D: maksimalt 500 m m²
Mellem de enkelte delområder kan etagearealet justeres med +/10 pct. i forbindelse med detailprojekteringen. Krav om afvigelse
med +/- 10 pct. ift. det fastsatte etageareal for de enkelte delområder, skal også kunne opfyldes for det delområde, der bebygges sidst.

6. Bebyggelsens og anlæggets ydre fremtræden
6.1

Bygningernes primære facademateriale skal være træ. Farver på
bygningerne skal fremstå afdæmpede. Der kan på særlige byg-		
ningsdele som f.eks. porte og døre anvendes signalfarver. Facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende.

6.2

Tage på ny bebyggelse skal fremstå med en taghældning på
maksimalt 35 grader, tagmaterialer må ikke være reflekterende 		
eller blændende.
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Ved evt. etablering af solceller/solfangere skal disse integreres i
bygningen således, at der opstår en arkitektonisk helhed. Solfangere og solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer eller
genboer.
6.3

Opsætning af skilte og belysning skal i form, farve og størrelse 		
tilpasses den enkelte bygning, og skal placeres på facaden.
Der må kun opsættes ét skilt pr. virksomhed. Skilte skal placeres
på bebyggelsens facade og med en størrelse på op til 2 m².
Belysning af facader må ikke ske med blinkende eller blændende
lys, der kan medføre gener for omgivelserne, herunder for trafikken på land eller vand.

6.4

Bebyggelsers konstruktion, der indrettes til støjfølsom anvendelse, skal udføres således, at det sikres at bygningsreglementets 		
rammer for indendørs støj kan overholdes.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Arealet, som vist i princippet med sort skravering på kortbilag 3,
skal udlægges til rekreativt område i form af udendørs maritimt
sports- og idrætsanlæg som f.eks. vinterbad, svømmebaner, 		
vandlegeplads, kajak polobaner o. lign. og de til anlæggets nødvendige faciliteter i form af mål, net mv.

7.2

Arealet, som vist i princippet med grøn farve på kortbilag 2, skal
udlægges til friarealer i form af strand, park o. lign. Friarealerne
skal fremstå som en kombination af åbne græsarealer og strand
med spredt lav beplantning. Der må inden for de udlagte friarealer opsættes inventar som borde, bænke, affaldsstativer o. lign.
Der kan desuden indrettes legepladser, beachvollybaner, petanquebaner o. lign. rekreative anlæg.

7.3

Arealet, som er angivet med sorte tern på kortbilag 3, skal udlægges til vinteropbevaring af både, parkering, events o. lign.

7.4 	Der skal indenfor lokalplanområdet udlægges et areal til sortering, opbevaring og transport af affald. Arealet anlægges i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes regulativ.
7.5 	Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer
i direkte tilknytning til bebyggelserne.

8. Bygværker
8.1

Der skal udlægges areal til en vejdæmning med vej/gangbro, som
vist på kortbilag 3, der skal forbinde den eksisterende havn med
det nye landareal. Vej/gangbro skal anlægges i en bredde af 12 		
meter. Frihøjden under broen skal være mindst 3,0 meter (ved DVR
90).

8.2

Der skal udlægges areal til nye moler og stensætninger, som vist
på kortbilag 2 og 3. Stensætningerne skal udlægges langs ydersiden af de nye moler efter principperne på bilag 5a og 5b. Mo-
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lerne skal anlægges i kote 2.0 (DVR90) og 2.2 (DVR90) i varierende bredde. Langs hhv. ydersiden og indersiden af molerne mod
øst skal der anlægges en bølgeskærm med et toppunkt i kote 3.0
(DVR90) og 3.5 (DVR90) efter principperne på bilag 5a og 5b.
8.3

Der skal udlægges areal til broanlæg som flydebroer og stibro, 		
som angivet på kortbilag 3. Flydebroer skal anlægges i beton med
trædæk og i en bredde på min. 2,4 meter. Stibroen skal anlægges
i en bredde på 3 meter i træ.

8.4

Der kan anlægges fiskepladser på stenkastningen, som vist på bilag 5a.

9. Vej-, promenade-, sti- og parkeringsforhold
Ad 9.1:
Veje, stier og promenader inden
for lokalplanområdet vil være offentlige tilgængelige, jf. færdselslovens almindelige bestemmelser.

Ad 9.3:
Adgangsvejen A - B, der anlægges langs sydsiden af delområde A,
skal etableres så der skabes en naturlig sammenhæng mellem byen
og havneområdet.

9.1 	Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Sdr. Ringvej, i princippet som vist på kortbilag 3.
9.2

Veje, stier og promenader og befæstede opholdsarealer skal hver
for sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion.

9.3

Der skal udlægges areal til adgangsvejen A-B med placering som
vist i princippet på kortbilag 3. Adgangsvejen A-B skal udlægges
med en bredde på mindst 11,6 meter - bestående af en dobbeltrettet kørebane på mindst 7 ,0 meter. Der skal anlægges fortov i
begge sider af kørebanen i en passende bredde.
Der skal udlægges areal til vejen B-C med placering som vist i
pricippet på kortbilag 3. Vejen B-C skal anlægges i med en kørebanebredde på mindst 6 meter med fortov i begge sider af kørebanen på en passende bredde. På vejbroen kan kørebanen indsnævres til en samlet bredde på 6 meter med et fortov i begge
sider af kørebanen i en passende bredde.

Ad 9.3-9.5:
Lokalplanen stiller ikke krav om,
at der skal befæstes på en bestemt
måde, men det skal sikres, at der
er en gennemgående linje i valg af
befæstelse gennem udarbejdelse
af en belægningsplan i forbindelse
med realisering.

Der skal anlægges areal til manøvre- og vendeplads for redningskøretøjer ved punktet mærket D, som vist på kortbilag 3.
Kørebaner skal anlægges i fast belægning som asfalt eller betonstensbelægning. Fortov skal anlægges i betonstensbelægning.
9.4

9.5

Der skal udlægges arealer til sammenhængende promenader
a-b, b-h, b-c, c-d samt d-e, som angivet i princippet på kortbilag 3.
Promenaderne skal udlægges med en bredde på mindst 2 meter
og skal anlægges i beton.
Der skal udlægges arealer til stier med placering som vist i princippet på kortbilag 3.
Stierne skal udlægges i en bredde på mindst 2 m og skal anlægges i en bredde på mindst 1 meter. Stierne skal anlægges i betonstenbelægning eller grus.

9.6 	Der skal udlægges areal til parkering som vist på kortbilag 3.
9.7	Der skal udlægges areal til handicapparkering i forbindelse med
parkeringsarealerne. Antallet af handicapparkeringspladser fastlægges efter håndbogen ”Tilgængelighed for alle”.
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9.8	Alle adgangsveje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal udformes med ramper og lignende, så der er fuld tilgængelighed for
alle.
9.9 	Belysning af veje og stier, parkeringsarealer, friarealer og moler
skal udføres med afskærmede lyskilder med en maksimal højde
på 4 meter eller som pullertbelysning med afskærmede lyskilder
med en maksimal højde på 1,2 meter.

10. Tekniske anlæg
10.1	
Ledninger til el, telefoni, fibernet, antenner og lignende skal
fremføres under terræn.
10.2	Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt
6 om bebyggelsens udseende.
10.3

Der må ikke opsættes individuelle udvendige antenneanlæg på 		
bygningsfacader og tage, dog undtaget når disse er nødvendige
for havnekontorets og redningsstationens drift.

10.4

 y bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandsnet efter
N
Frederikshavn Spildevands anvisninger.

11. Betingelser for at nye anlæg og bebyggelse må tages i 		
brug
11.1 	Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug, før moler, bølgeskærm og broer er anlagt, jf. punkt. 8.1 og 8.2.
11.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Spildevands anvisninger.

11.3

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug, før parkering er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens
punkt 9.6 og 9.7.

12. Ophævelse af lokalplan
12.1

Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses
lokalplan nr. SAE.4.90.0 i sin helhed, mens lokalplan nr. SAE.4.66.0,
lokalplan nr. SAE.H.01.01.01 og lokalplan nr. SAE.4.67.0 aflyses for
den del af området, der indgår i nærværende lokalplan.

13. Tilladelser fra andre myndigheder
13.1

Lokalplanens vandarealer vil fortsat være en del af søterritoriet og
alle anlæg forudsætter Kystdirektoratets tilladelse, fastlagt i Kystdirektoratets administrationspraksis.

13.2

Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages opfyldning på søterritoriet før der er opnået tilladelse hertil fra:
- Kystdirektoratet
- Erhvervsstyrelsen
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Ad 9.6:
Antallet af parkeringspladser er
fastsat med udgangspunkt i en panalyse af det faktiske behov inden
for delområderne og Frederikshavn
Kommunes parkeringsnorm samt
et vurderet behov for øvrige maritime anvendelser samt havnens
funktion som udflugtsmål.
Det vurderes, at de udlagte parkeringsarealer (delområde A, B, C
og D) kan rumme i alt ca. 146 permanente parkeringspladser. Derudover udlægges inden for delområde D et areal til vinteropbevaring af både, parkering, events
o.lign., jf. § 7.3, som i sommerperioden, hvor arealet ikke anvendes
til opbevaring af både o.lign., kan
anvendes til bl.a. parkeringsareal.
Arealet forventes at kunne rumme
ca. 170 parkeringspladser.

Forslag til Lokalplan SAE.F.01.51.01 ● Vedtagelsespåtegning

14. Lokalplanens retsvirkninger
14.1 	Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens 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 dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 18.12.2019 i
henhold til planlovens § 24.

Birgit S. Hansen				
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Lokalplanen er endeligt vedtaget den xx.xx.2020 i henhold til planlovens
§ 27.

Birgit S. Hansen				
Mikael Jentsch
borgmester				kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse
Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den xx.xx.2020
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Kortbilag 1
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Kortbilag 2
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Kortbilag 3
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Målforhold ca 1:200

Snit - ydremole, nord
Lokalplan SAE.F.01.51.01
Udvidelse af Sæby Havn
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Målforhold ca 1:200

Snit - ydremole, syd
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Målforhold ca 1:200

Snit - vejbro
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Målforhold ca 1:200

Snit - Kajanlæg, sydvest
Lokalplan SAE.F.01.51.01
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15.58 - Udvidelse af Sæby Havn

15.58 - Udvidelse af Sæby Havn
Kommuneplantillæg nr. 15.58 blev godkendt som forslag den 18. december 2019.
Tillægget er i offentlig høring i perioden fra den 19. marts 2020 til den 14. maj
2020.

Indholdsfortegnelse
Kommuneplanramme SAE.F.01.51 - Udvidelse af Sæby Havn
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SAE.F.01.51 - Udvidelse af Sæby Havn

Type og status
Plantype

Kommuneplanramme

Rammeområdenummer

SAE.F.01.51

Områdenavn

Udvidelse af Sæby Havn

Lokalområde
Planstatus

Forslag den 18. december 2019

Anvendelse
Overordnet anvendelse

Rekreativt område

3

Anvendelse

Rekreative formål i form af lystbådehavn med
dertilhørende funktioner som understøtter områdets
anvendelse som lystbådehavn med tilhørende
nødvendige faciliteter, bygninger og anlæg og havnens
funktion som offentlig maritimt udflugtsmål.
Udendørs sports- og idrætsanlæg, parker, strande o.
lign.
Havnerelaterede erhvervsformål som f.eks.
redningsstation, værksted, masteskur, kraner,
brændstoflager mv.
Havnerelaterede kontor- og serviceerhverv som f.eks.
havnekontor o. lign.
Publikumsorienterende serviceerhverv som
restauranter, cafeer o. lign.
Offentlige formål i form af foreningsformål,
undervisning, kulturelle institutioner som f.eks.
udstillingshus, museum o. lign.
Mindre butikker, markeder o.lign. med tilbagevendende
korte åbningstider.

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

Detailhandel
Detailhandel
Markeder med tilbagevendende kortvarige åbningstider, eller hvor benyttelsen ikke
sker regelmæssigt henover året med faste daglige åbningstider, er ikke omfattet af
planlovens detailhandelsregler.

Zonestatus
Fremtidig zonestatus

Byzone

Bebyggelse
Bebyggelsesprocent
Maks. 15 % for området som helhed
Etageantal og bygningshøjde
Maks. 2 etager
Maks. 8,5 m
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Bygningsforhold i øvrigt
Opførelse af ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til Sæby Kirke og
kystlandskabet.
Moleanlæg skal udføres således, at de fremstår med en minimum topkote på 2,0 2,2 (DVR90), der kan suppleres med en bølgeskærm med en maksimal topkote 3,0
- 3,5 (DVR90).

Parkering
Se de generelle rammebestemmelser for parkering.

Andre forhold
Bevaringsværdige bygninger
En bygning, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, må ikke nedrives, før
en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort, relevante
høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til
nedrivningen, og Byrådet har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 vil
nedlægge forbud mod nedrivning. Det er alene Byrådet, der beslutter, om bygningen
må nedrives eller skal bevares. Registrering af bygningernes bevaringsværdi kan
ses i det det centrale register over fredede og bevaringsværdige bygninger. Eventuel
ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.
Der er skilteregulativ for Sæby Havn
Trafik
Området skal vejbetjenes fra Sdr. Ringvej.

5

Redegørelse
Baggrund
Kommuneplantillægget omfatter et ca. 9,1 ha stort område ved Sæby
Havn. Frederikshavn kommune ønsker at muliggøre en udvidelse af Sæby Havn som en
rekreativ havn med et nyt havnebassin, der giver en kapacitetsudvidelse af bådpladser
samt kan styrke de maritime tilbud og turisme.
Lokalplan SAE.F.01.51.01 for "Udvidelse af Sæby Havn" udarbejdes sideløbende med
kommuneplantillæg 15.58. Med kommuneplantillægget sikres den nødvendige
overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Desuden følges
kommuneplantillægget og lokalplanen af miljørapport for udvidelse og omdannelse af
Sæby Havn. Miljørapporten er udarbejdet som en samlet rapport, der omfatter både en
miljøkonsekvensrapport af projektet og en miljøvurdering af lokalplan SAE.F.01.51.01 for
"Udvidelse af Sæby Havn" og kommuneplantillæg nr. 15.58.
Foroffentlighedsfase
Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen, har der fra den 15.
juni til den 31. juli 2018 været gennemført en foroffentlighedsfase. Der har den 23.
maj 2018 været afholdt et borgermøde.
Kommunen modtog 19 høringssvar i foroffentlighedsfasen. Hovedparten af
høringssvarene var overvejende for en udvidelse af havnen og var primært input og
ideer fra myndigheder og borgere, til hvad der skal undersøges og arbejdes videre med i
planprocessen. Bl.a. peges på, at der i den videre planlægning skal undersøges
nærmere, hvilken visuel påvirkning en udvidelse af havnen kan have på Sæby Kirke,
hvordan trafikafviklingen håndteres i området, behov for antallet af bådpladser mv.
Opfølgning på foroffentlighedsfasen blev politisk behandlet den 4. september 2018, hvor
det blev besluttet, at der arbejdes videre med planlægningen og at de indkomne
høringssvar indgår i det videre arbejde.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
Formålet med dette forslag til kommuneplantillæg er, at udvide afgrænsningen for
rammeområde SAE.F.01.51 og samtidig opdatere rammebestemmelserne, da nogle af
dem ikke længere er relevante.
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Gældende kommuneplanrammer
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Ny kommuneplanramme efter vedtagelsen af tillæg nr. 15.58
Med kommuneplantillægget udvides afgrænsningen af rammeområde SAE.F.01.51 for
Sæby Havn således, at rammeområde SAE.C.01.03 i sin helhed, del af rammeområde
SAE.E.01.35 og del af rammeområde SAE.H.01.01 fremtidigt indgår i rammeområdet for
Sæby Havn. Rammeområde SAE.E.01.35 og rammeområde SAE.H.01.01 indskrænkes
tilsvarende. Rammeområdet SAE.C.01.03 aflyses i sin helhed.
Tillægget ændrer desuden rammebestemmelserne for rammeområde SAE.F.01.51.
Tillægget ændrer omfangsbestemmelserne og anvendelsesbestemmelser for
rammeområde SAE.F.01.51. Der foretages ingen ændringer af rammebestemmelserne
for rammeområde SAE.E.01.35 og rammeområde SAE.H.01.01.

Forhold til anden planlægning
Klimatilpasning
Med planlovsændringen, der trådte i kraft i 2018, blev det indført, at kommunerne i deres
planlægning i større omfang skal understøtte forebyggelse af skader som følge af
oversvømmelser og erosion på grund af klimaændringer. Kommunerne skal bl.a. i
kommuneplanen udpege områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion.
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Oversvømmelseskort fra Klimatilpasningsplanerne erstatter midlertidigt kommunernes
udpegning af oversvømmelsesområder i kommuneplanen. Der bør i forbindelse med
udarbejdelse af et kommuneplantillæg, inden for et område, der er
oversvømmelsestruet, overvejes konsekvenser af evt. afværgeforanstaltninger.
Jf. klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune ligger planområdet inden for
risikoområde, hvor højvandshændelserne kan medføre oversvømmelser af store dele af
Sæby Havn. Langs kysten forventes en havvandsstigning på op til 0,5 meter frem til
2050. Det betyder, at nye kajanlæg i Sæby Havn skal klimasikres.
Med kommuneplantillægget stilles krav om, at moleanlæg skal udføres således, at de
fremstår med en minimum topkote 2,0 - 2,2 (DVR90), der kan suppleres med en
bølgeskærm med en maksimal topkote 3,0 - 3,5 (DVR90).
Yderligere stilles krav om, at der i lokalplanlægningen skal foretages en konkret
vurdering af, hvilke krav, der skal stilles til minimum sokkelkote for nye bebyggelser på
havnearealerne.
Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen
Området ligger inden for kystnærhedszonen samt de kystnære dele af byzonen, og der
skal derfor redegøres for den visulle påvirkning af kysten. Det skal begrundes, hvis
bebyggelsen afviger væsentlig i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse.
Der er udarbejdet visualiseringer fra standpunkter på landsiden og vandsiden for at
kunne vurdere indvirkningen på bl.a. byen, naboer og kystgrundejere. For
visualiseringerne og den detaljerede vurdering af indvirkningen, henvises til
miljørapporten for udvidelse og omdannelse af Sæby Havn, marts 2020.
Visualiseringerne viser, at selve havneanlægget vil underordne sig dimensionerne i
kystlandskabet, og at Sæby Kirke fortsat vil være et karakteristisk, dominerende element
i Sæbys møde med havet. Visualiseringerne viser, at de planlagte bebyggelser er lavere
og har et mindre volumen end den eksisterende bebyggelse på havnen og kysten.
Visualiseringerne viser, at de nye bebyggelsers placering, højder og dimensioner har
betydning for de visuelle virkninger af det ønskede anlæg. De bebyggelsesregulerende
bestemmelser i lokalplan SAE.F.01.51.01 "Udvidelse af Sæby Havn", med en nærmere
fastlæggelse af facadekarakter, vil være væsentlige for at fastholde stedets kvaliteter.
Visualiseringerne viser også, at det er væsentligt, at ny bebyggelse på den ydre del af
det nye havneanlæg (der etableres på søterritoriet) begrænses i omfang og højde.
Bilag IV-arter
Bilag IV arter, der potentielt kunne påvirkes, omfatter marsvin og flagermus.
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I anlægsfasen vil der være risiko for, at marsvin, der befinder sig inden for en radius af
højst 260 meter fra et område, hvor der nedvibreres spuns, vil flygte fra området.
Derimod kan det ikke udelukkes, at flugtreaktioner hos marsvin kan forekomme ud til en
afstand af ca. 2,7 km under nedramning af spuns. Det vurderes imidlertid at være uden
betydning for forekomsten af marsvin i farvandene ved Sæby Havn. Det er erfaringen fra
undersøgelser i forbindelse med nedramning af vindmøllefundamenter, (hvor
undervandsstøjen er markant større i forhold til nedramning/nedvibrering af spuns), at
dyr, der er flygtet, vender tilbage, når arbejdet er ophørt. Støj gennem vandet fra
ramning af spuns og pæle begrænses ved anvendelse af "soft start" for at undgå
påvirkning af marsvin.
Da flagermus er nataktive, og da anlægsarbejdet fortrinsvis vil blive udført i dagtimerne,
vurderes det, at flagermus ikke vil blive påvirket i anlægsfasen.
I driftsfasen af lystbådehavnen vil bestanden af marsvin ikke blive påvirket, idet det
areal, der beslaglægges af det nye havneareal, ikke er af betydning for marsvin og i
øvrigt er meget lille i forhold til marsvinets samlede udbredelsesområde i farvandet
omkring Sæby.
Øget sejlads kunne teoretisk set tænkes at ville forstyrre marsvinene i området. DCE Nationalt Center for Miljø og Energi undersøgte, om undervandsstøj og forstyrrelse fra
fartøjer ved Korsør lystbådehavn og havnen i Kerteminde påvirker forekomsten af
marsvin i forskellig afstand fra havnene vha. C-PODs (der registrerer marsvinenes
kliklyde og dermed forekomsten af marsvin i området) og støjloggere, der registrerer
støjniveauet. Det var imidlertid ikke muligt at påvise en overordnet sammenhæng
mellem antallet af marsvinedetektioner, antallet af både og målte støjniveauer.
Flagermus påvirkes ikke i driftsfasen, idet projektet ikke vil ødelægge hvile- og
overvintringshabitater for flagermus som f.eks. hule træer og bygninger. Det vurderes, at
en planlægning for projektet - herunder kommuneplantillæg ikke vil påvirke bilag
IV-arterne væsentligt. For yderligere oplysninger henvises til ovennævnte
miljøkonekvensrapport.
Natura 2000-område
Det vurderes, at habitatområde H4 - "Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb",
der ligger 1,5 km nord for havnen, ikke vil påvirkes af tilstedeværelsen af det nye
havneanlæg. Det er således vurderet, at strømforhold og kystmorfologi nord for
lystbådehavnen ikke vil påvirkes af det nye anlæg og de nye planer for området.
Habitatområde H11 - "Solsbæk" er beliggende 5 km syd for Sæby Havn.
Udpegningsgrundlaget for dette område omfatter især forskellige typer klithabitater. Det
vurderes, at dette område ikke vil påvirkes af det nye anlæg og planlægningen for
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området, da det ikke vil give anledning til øget erosion. For yderligere oplysninger
henvises til ovennævnte miljørapport.

Miljøvurdering
Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag inden den endelige vedtagelse.
Det fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM).
Planforslagene, herunder både kommuneplantillæg 15.58 og lokalplan SAE.F.01.51.01,
er ifølge miljøvurderingsloven § 8, stk. 1, omfattet af kravet om miljøvurdering, da
planforslagene omfatter projekter opført på bilag 2, pkt. 12, b, pkt. 10k og pkt. 10l og
omhandler fysisk planlægning. Planforslagene er ikke omfattet af lovens
undtagelsesbestemmelse, § 8, stk. 2. Planforslagene påvirker ikke et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Planlægningen giver mulighed for udvidelse af Sæby Havn, der kan medføre krav om en
screening af projektet og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport. Ansøger har
besluttet og søgt om at gennemføre en miljøvurdering af projektet og derved ikke
indlede processen med en screening.
Der er udarbejdet en samlet miljørapport, der beskriver planforslagenes og projektets
indvirkning på miljøet. Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene.
Der vil ved den endelige vedtagelse af planforslagene blive udarbejdet en
sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, og
hvordan miljørapporten og evt. høringssvar er taget i betragtning.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget til offentlig fremlæggelse i
henhold til planlovens § 24, af Frederikshavn byråd den 18. december 2019.

Birgit S. Hansen

Mikael Jentsch

Borgmester

Kommunldirektør
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Debatoplæg – Udvidelse af Sæby Havn
Kom med ideer og forslag til miljørapport og planforslag
fra den 15.06.2018 til den 31.07.2018

Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet indkalder ideer og forslag i forbindelse med planlægning
og miljøvurdering for udvidelse af Sæby Havn.
Udvidelsen skal bidrage til at styrke de
maritime tilbud i Sæby og dermed øge
de rekreative muligheder og den maritime turisme i byen.
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Projektet blev præsenteret og drøftet
på et offentligt møde i Sæby den 23.
maj 2018, hvor ca. 250 borgere deltog.
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Formålet med debatoplægget er at sikre, at alle borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede får
mulighed for at komme med idéer og
bemærkninger til projektet tidligt i
processen. Det er også muligt at komme med ønsker til emner eller spørgsmål, som kan belyses i den kommende
miljørapport.
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Yderligere materiale kan ses fra den 15.
juni
2018 på kommunens hjemmeside
Bilag 3 - Plan over det samlede
anlæg
http://kortlink.dk/u7eu på
Kystdirektoratets hjemmeside
http://kortlink.dk/u99k og på
hjemmesiden for Sæby Havn,
http://kortlink.dk/u99m
Frederikshavn Kommune er planmyndighed samt myndighed for ændringerne på land og Kystdirektoratet er
myndighed på søterritoriet og dermed myndighed for etablering af det
nye havneanlæg. Det skal bemærkes,
at Frederikshavn Kommune varetager
både rollen som ansøger/bygherre og
som myndighed. I den forbindelse er
der en klar opdeling af rollerne.
Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet opfordrer alle til at indsende idéer og bemærkninger til projektet
i perioden fra den 15.06.2018 til den
31.07.2018.

Eks. stenkastning

Eks. strand
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Idéer og bemærkninger skal sendes til:
tf@frederikshavn.dk eller Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og
Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.

Spørgsmål vedrørende projektets landdel, samt den planmæssige del af projektet kan rettes til Frederikshavn Kommune, Center for Teknik & Miljø, Jesper Ø. Christensen og Dennis Ngo, mens spørgsmål
vedrørende søterritoriet kan rettes til Kystdirektoratet, Lotte Beck Olsen.

Baggrund, projekt og vision
Udvidelsen af Sæby Havn omfatter etablering af et nyt havnebassin og havneområde syd for den eksisterende indsejling til havnen. Der skal desuden ske ændringer i den nuværende anvendelse af dele af
Frederikshavn
Kommune - Sæby havneudvidelse
det eksisterende
havneareal.
D. 23.05.2018
Baggrunden for udvidelsen er, at Sæby Havn oplever en øget efterspørgsel efter bådpladser til såvel
hjemmehørende både som gæstesejlere. En efterspørgsel som havnen ikke kan imødekomme i dag. Den
nuværende kapacitet på ca. 200 pladser er opbrugt, og der forventes en efterspørgsel efter nye bådpladser på ca. 10-15 pladser pr. år.

Slide 7/25

Frederikshavn Kommune - Sæby havneudvidelse
D. 23.05.2018
Den eksisterende havn rummer plads til ca. 40 gæstesejlere. I højsæsonen er der imidlertid op mod 200
gæstende lystbåde i havnen, hvilket skaber meget pressede forhold og et behov for flere gæstepladser
for atSpørgsmål
understøtte havnens
vigtige rolle som anløbshavn for de mange lystbåde, der i sommersæsonen
og kommentarer
besejler Vendsyssels østkyst.

Slide 25/25
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Projektet omfatter derfor et nyt havnebassin med i alt ca. 255 pladser og 2 skonnert-pladser. En del af
det nye bassins kapacitet skal også muliggøre, at bådpladser ved broer i den eksisterende havn kan ændres, så der bliver flere pladser til større både, og at eksisterende jollepladser i Å-havnen flyttes til det
nye havnebassin. Her vil besejlingsforholdene med en ny indsejling specielt for småbåde være bedre og
sikrere. Dette skaber et behov for ca. 95 nye jollepladser i det nye havnebassin.
Den reelle kapacitetsudvidelse i Sæby Havn er derfor på ca. 100 nye pladser til hjemmehørende både, og
60 nye, permanente gæstepladser.
Derudover er der behov for at udbygge havnens landarealer med i alt ca. 15.000 m2 eksklusiv moler og
broer. Landarealerne skal skabe mulighed for at øge arealet til vinteropbevaring, og muliggøre parkering i forbindelse med de havnerelaterede aktiviteter. Desuden skal de nye landarealer i begrænset omfang rumme havnerelaterede bebyggelser som servicebygninger og depoter for maritime aktiviteter samt
rampeanlæg, veje og promenader.
Større nye bebyggelser på havnen placeres på eksisterende havnearealer og skal imødekomme et behov
for et nyt, samlet foreningshus for de maritime aktiviteter, et nyt havnekontor, skure for de maritime
brugere og en mulig flytning af roklubben fra den nuværende placering ved åen.
Det er Frederikshavn Kommune mål, at en udvidelse af Sæby Havn skaber et øget og mere varieret liv på
havnen. Havnen har en væsentlig betydning for byen og udgør allerede i dag et af de mest attraktive og
besøgte områder for byens borgere og turister.

Plangrundlag og miljømæssige vurderinger
Udvidelsen af Sæby Havn forudsætter et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan. Da der skal
ske ændringer i den igangværende anvendelse på dele af det eksisterende havneareal, vil den nye lokalplan også omfatte dele af de eksisterende landarealer.
Bygherre har bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Derudover skal
der udarbejde en miljørapport for planen. Det er besluttet, at der skal udarbejdes en fælles miljørapport for projektet og planen, der skal belyse de miljømæssige konsekvenser. Myndighederne skal i den
forbindelse foretage en afgræsning af, hvad miljørapporten skal indeholde.
Det forventes, at miljørapporten bl.a. vil omhandle følgende emner:
•	Hvordan vil havneudvidelsen påvirke de trafikale forhold på og omkring Sæby Havn i anlægsog driftsfasen?
•
Vil havneudvidelsen påvirke de omkringliggende kulturmiljøer?
•
Vil havneudvidelsen medføre øget støj for naboer i anlægs- og driftsfasen?
•
Hvilke visuelle påvirkninger vil der være af havneudvidelsen?
•
Vil havneudvidelsen påvirke naturområder og arter?
•
Hvordan påvirker havneudvidelsen de rekreative interesser, herunder lystfiskeriet?
•
Hvordan påvirker havneudvidelsen de kysttekniske forhold?

Derudover giver myndighederne med dette debatoplæg andre myndigheder og offentligheden mulighed for at komme med deres forslag til, hvad der skal behandles i rapporten.
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Det videre forløb
Denne offentlighedsfase er den første af to offentlige høringer. Forslag og idéer fra denne fase vil
indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af planforslag og miljørapport.

e - Sæby havneudvidelse
Nuværende vinteropbevaring der ønskes flyttet.
Fremtidig anvendelse som parkering.

Nuværende trailerrampe med utilstrækkeligt baglandsareal ønskes flyttet.

Transportrute for bådtransporter og trailertræk
der ønskes flyttet af hensyn til den rekreative promenade

Nuv
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nde

/ fre

mtid
ig

Serv

icek

aj

Nuværende vinteropbevaring der ønskes flyttet.
Arealet udnyttes fremtidigt til andre havnerelaterede anvendelser.

Ny og sikkerhedsmæssigt bedre
transportrute for bådtransporter
Ny trailerrampe med tilstrækkeligt
baglandsareal

Ny vinteropbevaringsplads

Efter politisk behandling vil planforslag og miljørapport komme i ny offentlig høring. Det forventes, at den nye høring vil finde sted i januar og februar 2019. Her vil der være mulighed for at komme
med bemærkninger og indsigelser til miljørapporten.
Eventuelle bidrag fra offentligheden vil indgå i den politiske beslutning om den endelige vedtagelse
af planforslagene, samt i Kystdirektoratets vurdering af, om der kan gives tilladelse til projektet efter
kystbeskyttelsesloven.
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Venlig hilsen
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Dennis Ngo
+ 45 98 45 63 74
DENG@frederikshavn.dk
Eller
Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Jesper Ø. Christensen
+45 98 45 63 58
jecr@frederikshavn.dk
og
Kystdirektoratet
Kystzoneforvaltning
Lotte Beck Olsen
+45 91 33 84 32
lbo@kyst.dk
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Sæby Havn

Kystdirektoratet
J.nr. 16/05120-5
Ref. Anni Lassen
06-01-2017

Tilladelse til bypass af oprenset sediment fra indsejling til Sæby Havn,
Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af ca. 26.000 m3
oprensningssediment fra Sæby Havn. Mængden af det oprensede sediment
fordeler sig således at der må bypasses op til ca. 6.000 m3 fra område 6 og ca.
20.000 m3 fra område 7, se kortbilag 2. Tilladelsen gives på de vilkår som fremgår
nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering
for projektet.
Lovgrundlag
Bypass af oprensningsmateriale kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16b, stk.
1 nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 15 af 08/01/2016).
Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentlig, jf. § 3 i
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelsesforanstaltninger samt etablering af og udvidelse af visse anlæg på
søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1. Tilladelsen er gældende fra datoen for udstedelsen af denne tilladelse og
indtil 15. februar 2027.
2. Tilladelsen gælder bypass af oprenset sediment fra Sæby Havn område 6
og område 7, se kortbilag 2
3. Der må årligt bypass med op til
a. 6.000 m3 rent sediment fra område 6 i Sæby Havn, se korbilag 2
b. 20.000 m3 rent sediment fra område 7 i Sæby Havn, se kortbilag
2.
4. Bypass mængden skal som udgangspunkt fordeles jævnt på søterritoriet så
kystnært som muligt syd for havnen inden for nedenstående koordinator,
se kortbilag 3.
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NV punkt
NØ punkt
SV punkt
SØ punkt
5.

6.
7.

8.

9.
10.

X-koordinat
592.231,504
593.481,284
592.757,301
594.306,381

Y-koordinat
6.354.933,297
6.355.459,094
6.353.416,574
6.354.168,199

Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse ske en forøgning af
mængder, ændringer af placering eller arbejdsmetoderne i forhold til det
ansøgte.
Tilladelsen til at foretage bypass må ikke uden tilladelse fra
Kystdirektoratet overdrages til andre.
De fartøjer, der udfører oprensning og bypass, skal være udstyret med
elektroniske positioneringsudstyr, hvor positionen løbende registreres.
Skibets position skal være tilgængelig via det nationale
overvågningssystem for skibsfart: AIS. Senest 5 hverdage før der foretages
bypass skal der til Kystdirektoratet på mail til kdi@kyst.dk fremsendes
oplysninger om fartøjets navn og AIS-identifikation (MMSI-nummer).
Husk at påføre tilladelsens journal nummer (16/05120). AIS-udstyret skal
til enhver tid være tændt så længde der oprenses og foretages bypass.
Såfremt der sker nedbrud af AIS-udstyret skal oprensningen/bypass
standes og Kystdirektoratet underrettes.
Der skal senest 1. februar ske en indberetning af det foregående års bypass
mængde til Kystdirektoratet. Indberetningen skal ske på mail til
kdi@kyst.dk. Husk at påføre tilladelsens journal nummer (16/05120).
Såfremt der dokumenteres skadelige virkninger af den foretaget bypass,
forpligter tilladelsens indehaver sig til at ophør med disse straks.
Tilladelsen eller dele heraf kan af Kystdirektoratet inddrages, såfremt:
• Det er påkrævet af hensyn til miljøet
• Vilkår for tilladelse ikke opfyldes eller overholdes.

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at skulle der under arbejdet påtræffes
spor af fortidsminder eller vrag skal dette straks anmeldes til Kystmuseet i
henhold til museumslovens §29 h:
§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden spor af
fortidsminder eller vrag, skal fundet anmeldes til Kulturministeren efter reglerne
i § 28 og arbejdet skal standses.
Kystdirektoratet skal endvidere gøre opmærksom på, at tilladelsen fortabes, hvis
nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.
Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og
godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold
til anden lovgivning.
Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer,
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager indehaveren af
tilladelsen for et, i forbindelse med bypass, opstået civilretligt ansvar.
Begrundelse for tilladelsen
Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig
Tlf. 99 63 63 63• CVR 36876115 • EAN (drift) 5798000893313 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk

2

blandt andet med den begrundelse, at sedimentet der ansøges om tilladelse til
bypass af, anses for at være rent. Sedimentet er blevet miljømæssigt vurderet af
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen (SVANA), som har oversendt sagen til
behandling efter Kystbeskyttelseslovens regler om bypass. I forbindelse med
behandling af disse typer af sager, foretager SVANA først og fremmest en
miljømæssig vurdering af, om sedimentet er egnet til at kunne blive placeret i den
bølgeaktive zone og dermed forblive så tæt på kysten, at det også fremover vil
indgå i den naturlige sedimenttransport.
Kystdirektoratet finder det som udgangspunkt positivt, at rent
oprensningssediment føres videre i den naturlige materialevandring langs kysten.
Kystdirektoratet finder det som udgangspunkt positivt, at rent
oprensningssediment føres videre i den naturlige materialevandring langs kysten.
Der er i dette tilfælde tale om rent sand fra lokaleområdet, der ophobes i
indsejlingen (område 7) og forhavnen (område 6) til Sæby Havn. Ved at bypasse
sedimentet og placere det nedstrøms vil sedimentet indgå i den naturlige
sedimentation i området. Sedimentet bibeholdes dermed i det naturlige
sedimentbudget og vil være med til at modvirke eventuel erosion langs
kyststrækningen.
Kystdirektoratet vurderer, at der er tale om bypass af rent naturligt
oprensningssediment. Med baggrund i analyser og kornkurver vurderes det, at
sedimentet er egnet til bypass.
Kystdirektoratet har derfor bl.a. vurderet, at der ikke er væsentlige naturhensyn
som taler imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler
imod projektet.
I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de
indkomne høringssvar samt at ansøger har oplyst, at sedimentet vil blive videreført
på kysten. Kystdirektoratet har tillagt det væsentligt betydning, at sedimentet ikke
fjernes fra den naturlige sedimenttransport.
Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til bypass af op til 26.000
m3 rent oprenset sediment fra område 6 og område 7 i Sæby Havn.
Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering
Det kan oplyses, at projektet ligger udenfor Natura 2000-områder.
Natura 2000-område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord ligger
ca. 6-7 km syd for bypass området.
Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at
projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet
art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.
For at vurdere om projektet kan have en indflydelse på Natura 2000-området 6-7
km syd for bypass området er de kumulerede effekter af bypass foretaget.
Baggrunden er, at der i analyserne fra område 6 er fundet kobber og cadmium på
et niveau lidt over klapvejledningens nedre aktionsniveau.
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I forbindelse med overdragelsen af sagen til Kystdirektoratet har Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning som den miljømæssige myndighed for renheden af
sedimentet til kystnær placering vurderet, at der ikke sker en nettotilførsel af
miljøfarlige stoffer.
Kystdirektoratet vurderer derfor, at da indholdet af miljøfarlige stoffer er tæt på
klapvejlednings nedre aktionsniveau ikke bidrager væsentlig til den akkumulerede
mængde af miljøfarlige stoffer i området syd for Sæby Havn. Endvidere vil bypass
kun foregår ganske kortvarig og er dermed ikke er en kontant tilførsel af sediment
til systemet.
I forbindelse med bypass vurderer Kystdirektoratet, at bypasses mængde hurtigt
vil spredes ud i det naturlige sedimentbudget. Da der ikke vurderes, at ske en
nettotilførsel af miljøfarlig stoffer i forbindelse med bypass, så vurderes det ikke at
bypass vil ændre væsentlig på de miljømæssige forhold i området. Det vurderes
endvidere ikke at bypass af det oprensede sediment fra område 6 og område 7 i
Sæby Havn vil bidrage væsentlig til de akkumulerede miljømæssige effekter på
Natura 2000-område nr. 14.
Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en
væsentlig påvirkning af det nærliggende Natura 2000-områder eller bilag IV arter.
Kystdirektoratet vurderer således, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af
naturtyper og levesteder eller, at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der
har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for, samt for bilag IV
arte.
Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af indkomne høringssvar
samt egen vurdering.
Kystdirektoratet vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en
konsekvensvurdering for projektet.
Projektbeskrivelse:
Sæby Havn søger om tilladelse til bypass af i alt ca. 26.000 m3
oprensningssediment fra område 6 og 7, se figur 1 næste side.
Område 6
Der søges om tilladelse til by-pass af i alt 6.000m3 pr. år.
Der er analyseret for TBT, tungmetaller og kornstørrelse.
TBT ligger under nedre aktionsniveau. Kobber og Cadmium ligger dog lidt over –
Det er dog så tæt på nedre grænse, at det ikke bør stå i vejen for en by-pass
tilladelse.
Område 7
Der søges om tilladelse til by-pass af i alt 20.000 m3 pr. år.
Der er ikke foretaget analyser, da materialet består af rent sand.
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Figur 1: Kortbilag fra ansøgningen

Sagsgennemgang
Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos
Søfartsstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, NaturErhvervstyrelsen,
Mosegaard Museum, Frederikshavn Kommune samt sendt til orientering til
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet,
Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og
Geodatatstyrelsen.
Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen skrev den 12. december 2016 i
forbindelse med videre sendelsen af sagen følgende:
”SVANA har vurderet på analyseresultater fra et område i Sæby Havn, hvorfra
havnen ønsker mulighed for at bypasse 6.000 m3/år, jf nedenstående mail fra
ansøger. Området fremgår af det vedhæftede oversigtskort som område 6.
Til brug for jeres sagsbehandling er desuden vedhæftet kornkurver samt et
beregningsskema, hvoraf det fremgår, at der ikke vil ske en nettotilførsel af
miljøfarlige stoffer, selvom analysen fra område 6 viser, at der er en mindre
overskridelse af cadmium og kobber i forhold til klapvejledningens nedre
aktionsniveau.
Jeg er usikker på, om materialets kvalitet er egnet til kystnær bypass. Jeg håber, at
I med jeres viden om kystdannelse kan vurdere det ud fra de kornkurver der
foreligger.
Havnen ønsker desuden at have mulighed for årligt at kunne bypasse 20.000 m3
materiale fra indsejlingen til havnen. Da dette materiale formodes at være af
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samme kvalitet som den omgivende bund, har vi ikke yderligere bemærkninger fra
klapteamet til havnens ønske om at få tilladelse til at bypasse dette.
Materialet fra resten af havnen vurderes ikke at være egnet til bypass.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen skrev endvidere den 6. januar 2017:
”Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har ingen bemærkninger til det ansøgte”.
Danmarks Naturfredningsforening skrev den 5. januar 2017:
”Nedenstående er Danmarks Naturfredningsforeningsforenings kommentarer til
ansøgningen om tilladelse til bypass af 26.000 m3 sediment fra Sæby Havn.
Af det tilsendte materiale fremgår, at de 20.000 m3 uden videre er egnet til
bypass, hvorimod de 6.000 m3 fra område 6 overskrider grænseværdierne for
kobber og cadmium. Dog ikke mere, end at SVANA vurderer, at materialet er
bypass-egnet, hvis kornstørrelsen også er tilfredsstillende.
DN’s holdning er, at bypass som udgangspunkt er en udmærket måde at håndtere
oprenset sediment på, da det vil medføre et mindre indgreb i den naturlige
materialevandring end en klapning længere til havs. Og vi har i øvrigt ingen grund
til at betvivle SVANA og KDI’s vurderinger af sagen.
Men vi vil anmode om, at KDI forinden en evt. godkendelse af ansøgningen
vurderer den akkumulerede effekt af de belastningsfaktorer, som strækningen fra
Sæby til Stensnæs er udsat for. Efter vores vurdering er vandkvaliteten på
strækningen problematisk, med for ringe sigtedybde ved visse vindretninger.
Foruden sedimentflytningen tænker vi på udledningen af mere eller mindre
belastet vand fra Sæby Å, bække langs kysten samt udløbsledningen fra Sæby
Renseanlæg. Alt sammen noget, som må formodes at forholdene i Natura 2000
område nr. 14, som mod nord strækker sig til kysten ved Lyngså”.
Som svar til dette kan Kystdirektoratet oplyse, at de kumulerede effekter i forhold
til Natura 2000-område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord er
vurderet i afsnittet ”Begrundelsen for ikke at kræve konsekvensvurdering”.
Søfartsstyrelsen skrev den 14. december 2016:
”Søfartsstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte”.
Kystmuseet skrev den 6. januar 2017:
”Kystmuseet har modtaget materialet vedr. ovennævnte sag, og har foretaget en
arkivalsk kontrol af området. Vi har ingen bemærkninger til det påtænkte arbejde.
Skulle der under arbejdet findes spor af fortidsminder, herunder vrag skal museet
kontaktes ifølge Museumsloven §29h
Museumsloven § 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på
havbunden spor af fortidsminder eller vrag omfattet af § 29 g, stk. 1 og 2, skal
fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28, og arbejdet skal
standses.
Stk. 2. Kulturministeren beslutter inden 4 uger fra anmeldelsen, om arbejdet kan
fortsætte, eller om det skal være indstillet, indtil der er foretaget en
marinarkæologisk undersøgelse. En marinarkæologisk undersøgelse skal
gennemføres hurtigst muligt. Der kan fastsættes vilkår for genoptagelsen af
arbejdet.
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Stk. 3. Udgiften til undersøgelser og eventuel sikring af det påtrufne fortidsminde
eller vrag afholdes af den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten”.
Klagevejledning
Dette dokument indeholder to afgørelser:
• Afgørelse om at give tilladelse til bypass af oprenset sedimentet fra område
6 og område 7 i Sæby Havn
• Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering
Begge afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet
For begge afgørelser gælder følgende:
• Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår retlige
forhold.
• Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
• Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Det koster 500 kr. i gebyr at indgive en klage. Gebyret
betales med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning
til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videresender herefter anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan
imødekommes.

Med venlig hilsen

Anni Lassen
+45 91338422
Anni.Lassen@kyst.dk

Kopi til: Søfartsstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
NaturErhvervstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen, Moesgård Museum,
Frederikshavn Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet,
Ejendomsforeningen Danmark, Fritidshusejernes Landsforening, Dansk
Ornitologisk Forening og Geodatastyrelsen.
Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.
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Kortet er taget direkte fra ansøgningen

Sæby Havn, Frederikshavn Kommune
Bilag 7, Visualiseringsrapport
Hasløv & Kjærsgaard
Dato 06.09.2019

Architects | Consultants
Planners | Landscape architects

Som bilag til miljøkonsekvensvurdering og miljøvurdering
for udvidelse og omdannelse af Sæby Havn er udarbejdet
10 visualiseringer af det ønskede anlæg.
Vedrørende beskrivelse og vurderinger af visualiseringerne henvises til miljørapporten, kap. 7.5 Landskab.

Set fra nord

Set fra Strandgade mod havnen

Set fra havnen mod - Sæby Kirke
Ny visualisering set fra Promenade mod SØ
Set fra Promenade mod SØ og S
Set fra boligbebyggelse ved Sønderstrandsyd

Set fra øst
- søterritoriet

Set fra syd ved Sæby Miniby

Set syd for Sæby Miniby

Set fra syd ved Solsbækvej 63

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Fotostandpunkter

04

02
50mm FF lens
øjepunkt k. 34,70
tidspunkt 17.08.2016, kl. 8.50

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra syd ved Solsbækvej 63

Eksisterende forhold

04

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra syd ved Solsbækvej 63

Fremtidige forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set syd for Sæby Miniby

Eksisterende forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set syd for Sæby Miniby

Fremtidige forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra syd ved Sæby Miniby

Eksisterende forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra syd ved Sæby Miniby

Fremtidige forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra havnen mod - Sæby Kirke

Eksisterende forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra havnen mod - Sæby Kirke

Fremtidige forhold

Støjskærm, 3,20 m høj

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra Strandgade mod havnen

Eksisterende forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra Strandgade mod havnen

Fremtidige forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra Øst - søterritoriet

Eksisterende forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra Øst - søterritoriet

Fremtidige forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra Nord

Eksisterende forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra Nord

Fremtidige forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Ny visualisering set fra promenade mod SØ

Eksisterende forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Ny visualisering set fra promenade mod SØ

Fremtidige forhold sommer

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Ny visualisering set fra promenade mod SØ

Fremtidige forhold vinter

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra promenade mod SØ og S

Eksisterende forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra promenade mod SØ og S

Fremtidige forhold sommer

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra promenade mod SØ og S

Fremtidige forhold vinter

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra boligbebyggelse ved Sønderstrand

Eksisterende forhold

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra boligbebyggelse ved Sønderstrand

Fremtidige forhold sommer

Sæby Kommune, Bilag 7, Visualiseringsrapport

Set fra boligbebyggelse ved Sønderstrand

Fremtidige forhold vinter

Forslag - Tillæg nr. 15 til
Frederikshavn Kommunes
Spildevandsplan 2012 – 2016
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BILAGSFORTEGNELSE
Bilag 1: "Miljøkonsekvensvurdering og miljøvurdering for udvidelse og omdannelse af Sæby
Havn", Frederikshavns Kommune, september 2019 (benævnes i det følgende "Miljørapporten")
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1

FORORD

Dette tillæg nr. 15 til gældende "Spildevandsplan 2012-2016" for Frederikshavn Kommune omhandler
etablering af nyt kloakopland i forbindelse med udvidelse af Sæby Havn.
Med nærværende tillæg bliver det muligt at lede spildevand til offentlig kloak fra dele af arealet, der
anlægges i forbindelse med havneudvidelsen. Regnvand fra arealet, der anlægges ved havneudvidelsen nedsives lokalt eller ledes til havnebassin.

2

BEHANDLING OG VEDTAGELSE

I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til ”Spildevandsplan 20122016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring.
Spildevandstillæg nr. 15 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk
I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremsendte forslag.
Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager stilling til, om
indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan tillægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.
Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse.
Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens
§ 32 stk. 4.

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
post@frederikshavn.dk
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3

BAGGRUND

Den eksisterende havn undtagen moler er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Dele
af det nye havneområde optages i spildevandsplanen ved udarbejdelsen af nærværende spildevandstillæg.
Landområdet i det nye havneområde udgør 20.765 m³, heraf optages 3.237 m³ i spildevandsplanen
som separatkloakeret opland med privat regnvandshåndtering og op til 15.462 m³ som regnvandskloakeret opland med privat regnvandshåndtering.
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4

TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT
Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan 2012-2016
gælder følgende:
o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der
tilhører spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

o

For ejendomme, der er beliggende i et kloakopland med privatejet kloaksystem,
er der tilslutningspligt, når stikledning er ført frem til tilslutningspunktet for det
privatejede kloaksystem. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

o

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE
eller derunder, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.

o

Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland med privatejet kloaksystem
er grundejeren forpligtet til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne
gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til tilslutningspunktet
for det privatejede kloaksystem, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 12.

o

Inden for et kloakopland med privatejet kloaksystem er det tilslutningspunktet,
der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg.
Forsyningsselskabet skal således føre stik frem til tilslutningspunktet for det privatejede kloaksystem for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter udføre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes
korrekt.

o

Inden for et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og
spildevand afledes i hver sin ledning.

o

Såfremt et privatejet kloaksystem skal overgå til et fællesprivat kloaksystem med
flere ejere, skal der etableres et spildevandslaug med vedtægter, som tinglyses
på de berørte ejendomme.
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LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG

5.1

LOVGIVNING

Nærværende tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens
§ 32, samt ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og
4”.
Ifølge ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”,
skal der ved ændringer i planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen ske en revision af den
gældende spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen.
Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser, vejledninger og planer:
Love:

o

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 681 af 2. juli 2019 (Miljøbeskyttelsesloven).

o

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010
(Betalingsloven).

o

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 119 af 26. januar 2017 (Miljømålsloven).

o

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr.
1225 af 25. oktober 2018.

o

Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 1323 af 11. november 2016 (Spildevandsafgiftsloven).

o

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet, LBK nr. 1033 af 4. september 2017

Bekendtgørelser:

o

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 951 af 13.
september 2019 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Vejledninger:

o

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, VEJ
nr. 28 af 15. juni 2018 (Spildevandsvejledningen).

o

Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, VEJ nr. 12414 af 1. januar 2001.

o

Vejledning om VVM i planloven, VEJ nr. 9339 af 12. marts 2009.

o

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006.

Planer:

o

Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn
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FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING

Ifølge ”Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4” skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med øvrig lokal og regional
planlægning på området.

6.1

MILJØVURDERING

Projektet, der omfatter udvidelse af Sæby Havn, samt kommuneplantillæg og lokalplan for projektet,
er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Bygherre har i samarbejde med kommunen og Kystdirektoratet udarbejdet en samlet miljørapport (bilag), der omfatter både en miljøkonsekvensvurdering af projektet og en miljøvurdering af den tilhørende planlægning – herunder spildevandsplantillægget. Miljørapporten er udarbejdet på baggrund af
et afgrænsningsnotat udarbejdet af Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet.
Rapporten beskriver og vurderer de forventede miljøeffekter af planerne og projektet.
Det er i den forbindelse vurderet, at effekterne af havneudvidelsen udgør en lille eller ubetydelig miljørisiko. Det er desuden vurderet, at habitatnaturtyper og –arter i udpegningsgrundlagene for habitatområde H4, der ligger 1,5 km nord for havnen, samt habitatområde H11 beliggende 5 km syd for
Sæby Havn, ikke påvirkes af det nye havneanlæg.
Miljørapportens forudsætninger og afværgeforanstaltninger vil danne baggrund for Kystdirektoratets
anlægstilladelse og Frederikshavn Kommunens VVM-tilladelse til projektet. De væsentligste forhold er
sammenfattet i miljørapportens kapitel 9. I forhold til spildevandsområdet er det i miljørapporten forudsat, at
”Regnvandssystemet opbygges med udløb til havnebassin. Udledningstilladelse gives af Frederikshavn
Kommune.."
og endvidere:
"På arealer hvor der er særligt forurenende aktiviteter eller risiko for afledning af miljøfarlige stoffer,
skal regnvandet afledes gennem passende renseforanstaltning til havnebassin eller til Sæby Renseanlæg eller opsamles til bortskaffelse. Udledningen reguleres og kontrolleres gennem miljømyndighedens
tilladelse."
"Afvandingssystem for tagvand samt arealer uden parkering og miljøbelastende aktiviteter udledes
direkte til havnebassiner. Der anvendes sandfang i nedløbsbrønde.
Arealer med parkering og vinteropbevaring af både anlægges enten som ubefæstet grusplads/græsarmering eller befæstet beton/asfalt. Såfremt arealerne anlægges som befæstet beton/asfalt oprettes
afvandingssystem med udledning via sandfang og evt. olieudskiller til havnebassin. Der anvendes
sandfang i nedløbsbrønde."
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6.2

KOMMUNEPLAN

Da projektområdet ligger inden for flere kommuneplanrammer med forskellige anvendelser, er der udarbejdet forslag til nyt kommuneplantillæg 15.58, der sikrer, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

6.3

LOKALPLAN

Der er for udarbejdet forslag til lokalplan SAE.F.01.51.01 for området.
Af miljørapporten fremgår at:
"Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og et tillæg til spildevandsplanen
vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens formål, planstrategi, klimatilpasningsstrategi og den overordnede spildevandsplan."

6.4

VANDOMRÅDEPLAN 2015-2021

Danmark er forpligtet til at følge vandrammedirektivet (VRD), som blandt andet skal sikre god vandkvalitet og et sundt miljø i de danske kystnære farvande. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning og forvaltningen af direktivet sker via en række vandområdeplaner for konkret vandområder. I
en vandområdeplan er der defineret et mål for tilstanden af de kystnære farvande, den eksisterende
tilstand er beskrevet, og et eventuelt tilstandsbehov og medfølgende virkemiddel er angivet. Kystnære
farvande er i denne sammenhæng defineret som ud til 1 sømil fra land.
Dette projekt er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, hovedvandopland 1.1 for Nordlige Kattegat og Skagerrak.
Når der gives tilladelse til nye udledninger til vandområder, er der beskrevet retningslinjer i Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, som myndigheden tager udgangspunkt i.
Der vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med vandområdeplanen.

6.5

KLIMATILPASNINGSPLAN

Af miljøvurderingen fremgår at:
"Der er udarbejdet en klimatilpasningsplan for Frederikshavn Kommune. I planen har man vurderet, at
der langs kysten ved havnen kan forventes en havvandsstigning frem til 2050 (Miljøstyrelsen 2016) på
op til 0,5 meter. Det betyder at nye kajanlæg, bebyggelse mv. i Sæby Havn skal klimasikres."
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7

NUVÆRENDE OG PLANLAGT UDLEDNINGSTRUKTUR

I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og regnvand i området.

7.1

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016

Det nuværende spildevandsplanforhold for Sæby Havn fremgår af figur 1. I den gældende Spildevandsplan 2012-2016 fremgår det nye havneområde ikke.

Figur 1: Placering af eksisterende ledninger og spildevandsplanoplande på Sæby Havn.

7.2

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG

Med nærværende tillæg tilføjes oplandene SB29, SB30 og SB31 til STATUS i spildevandsplanen.
SB29 oprettes som separatkloakeret opland med offentlig spildevandshåndtering og privat regnvandshåndtering.
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SB30 oprettes som regnvandskloakeret opland med privat regnvandshåndtering.
SB31 oprettes i STATUS som opland med nedsivning af spildevand og i PLAN som regnvandskloakeret
opland med privat regnvandshåndtering.
Oplandsgrænsen for opland SB25 ændres, så den afspejler den fremtidige afledningsstuktur. Der tilføjes således et mindre område angivet som "Havnekontor og toilet".
Der tilføjes nyt regnvands-udløb SB30RU01 i STATUS i spildevandsplanen.
Beliggenheden af nye oplande og udløbsledninger fremgår af hhv. figur 2 (STATUS) og figur 3 (PLAN).

Figur 2: Nye oplande og udløbspunkter (STATUS) efter etablering af havneudvidelsen.
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Figur 3: Nye oplande og udløbspunkter (PLAN) efter etablering af havneudvidelsen.

7.2.1 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB
Regnvandshåndteringen i det nye havneområde etableres, ejes og drives af Sæby Havn.
Regnvand fra område SB29 og SB30 udledes direkte til havnebassin via udløbet SB30RU01 og evt.
overfladeafstrømning. Der anvendes sandfang i nedløbsbrønde.
Såfremt der oprettes afvandingssystem for oplandet SB31, udledes med udledning via sandfang og
evt. olieudskiller til havnebassin. Der anvendes sandfang i nedløbsbrønde.
Der ansøges om udledningstilladelse hos Frederikshavn Kommune.
Oplysninger for de nye oplande fremgår af bilag 2 Oplandsskema. Oplysninger for de nye udløb fremgår af bilag 3 Udløbsskema.
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De øvrige nye havneområder optages ikke i spildevandsplanen med nærværende tillæg, idet disse er
ubefæstede.

7.2.2 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG
Spildevand fra servicebygning, morgen-/vinterbaderbygning og søsportscenter på det nye havneområde ledes til en ny pumpestation. Herfra vil spildevandet blive pumpet til det offentlige spildevandssystem via opland SB25.
Spildevandsledningen frem til offentligt system etableres i vejrabatter og føres over havnebassinet ophængt under vejbro.
Oplysninger for det nye opland fremgår af bilag 2 Oplandsskema.
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8

AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNING

Der vil blive behov for at etablere offentlige ledninger, brønde og pumpestation på arealer ejet af
Sæby Havn. Ledninger og brønde etableres i størst muligt omfang i vejarealer. Den nye pumpestation
etableres efter aftale med Sæby Havn på et areal ved servicebygningen.
I nødvendigt omfang vil der blive tinglyst en servitut om det offentlige kloakanlæg på arealerne.
Frederikshavn Forsyning A/S vil indledningsvis tilstræbe, at evt. rådighedsindskrænkninger eller erhvervelser af arealet sker ved indgåelse af frivillige aftaler mellem Sæby Havn og Frederikshavn Forsyning A/S.
Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom, fastlægges følgende
forhold for den berørte ejendom:

›

Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte.

›

Adgangsforhold.

›

Ulemper, retablering, erstatning.

Følgende matrikler vil blive berørt:

Mat. ejerlav

Mat. nr.

Grundejer

Sæby

227a

Frederikshavn Kommune

Nye matrikler

Frederikshavn Kommune

Bygrunde
Sæby
Bygrunde

Matrikler fremgår på vedlagte tegning T.03.
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9

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Projektet forventes udført efter følgende overordnede tidsplan:

›

Anlægsfasen forventes opstartet foråret 2020 og forventes afsluttet sommeren 2021.

Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering og drift spildevandssystemet. Tilslutningsbidrag afregnes iht. Betalingsvedtægten.
Sæby Havn afholder udgifterne til etablering og drift af regnvandssystemet.
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Vedtagelsespåtegning

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx.xx.20xx.

Frederikshavn Byråd, den xx.xx.20xx.

Birgit S. Hansen

Mikael Jentsch

Borgmester

Kommunaldirektør
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Den 28/8-2019

Notat:

Undersøgelse af forureningsniveauet i sediment syd for Sæby Havn
I forbindelse med en mulig udvidelse af Sæby Havn, skal der foretages en uddybning af 80.000
m3 jomfrueligt sediment syd for havnen. Sedimentet tænkes nyttiggjort som opfyld i byggeriet.
I den forbindelse har der været behov for at afklare sedimentets forureningsgrad.
Der er derfor udtaget en række prøver i området, som er analyseret jf. det opsatte
analyseprogram. Resultaterne er sammenfattet i dette notat, der samtidig redegør for
forureningsniveauet.
Prøvetagning og analyseprogram
Oprensningsområdet er opdelt i 4 delområder. Se bilag 1 ”Kort over havnen med
uddybningsområder og prøvetagningssteder”. Prøvetagningsplan herunder analyseprogram er
godkendt af Miljøstyrelsen.
I hvert delområde er der udtaget 5 delprøver. Delprøverne er puljet til én samlet analyse for
hvert område. Prøverne er udtaget af de øverste 30 cm. havbund med kajakbundhenter.
Hver af de 4 samleprøver er efterfølgende analyseret for følgende stoffer:
•
•
•
•
•
•

Tørstof/glødetab
Metallerne: Kobber, Kviksølv, Nikkel, Zink, Cadmium, Arsen, Bly og Chrom.
TBT
PAH
PCB
TOC

Desuden er kornstørrelsesfordelingen bestemt på hver af delprøverne, se bilag 4.
Prøvetagningen er gennemført den 1. august 2019. Prøvetagningen såvel som analyser er
udført af ALS Danmark A/S akkrediteret laboratorium.
Analyseresultater
De officielle analyseblanketter er vedlagt som bilag 2. I nedenstående tabel er
analyseresultaterne for hvert af de 4 delområder sammenholdt med klapvejledningens
aktionsniveauer.

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark – Idrættens Hus – Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby
Telefon: 4345 4360 – info@flidhavne.dk - www.flidhavne.dk – www.havneguide.dk

Lysegrønt
Område

Grønt
Område

Nedre
aktionsni
veau2

Øvre
aktions
niveau

74,5
0,6
0,5
<0,01
0,62
6,5
0,15
1,0
3
1,3
<1
<0,007
i.p.
<0,1

75,9
0,6
1,1
<0,01
1,2
6,1
0,08
<0,5
3
1,6
<1
<0,007
i.p.
0,1

20
0,25
30
130
0,4
20
40
50
7
20
3
-

90
1
60
500
2,5
60
200
270
200
200
30
-

Stof

Tørstof % (TS)
Glødetab % af TS
Kobber ( Cu ) mg/kg TS
Kviksølv (Hg) mg/kg TS
Nikkel (Ni) mg/kg TS
Zink ( Zn ) mg/kg TS
Cadmium (Cd) mg/kg TS
Arsen (As) mg/kg TS
Bly ( Pb ) mg/kg TS
Chrom ( Cr ) mg/kg TS
TBT µg/kg TS
PCB µg/kg TS
PAH µg/kg TS
TOC mg/kg TS

Brunt
Område

Blåt
Område

74,5
0,5
0,8
<0,01
1,0
6,5
0,22
0,6
4
2,1
<1
<0,007
i.p.
0,1

76,8
0,5
0,8
<0,01
1,6
5,5
0,09
0,7
3
1,8
<1
<0,007
i.p.
<0,1

Analyseresultater sammenholdt med klapvejledningens aktionsniveauer. i.p.: ikke påvist

Som det fremgår af tabellen, er forureningsniveauet på alle parametre i alle områder under
vejledningens nedre aktionsniveau. Det nedre aktionsniveau er i princippet lig et niveau, der
svarer til et gennemsnitligt baggrundsniveau eller til ubetydelige koncentrationer, hvor der ikke
forventes effekter. Havbundsmaterialer der ligger under nedre aktionsniveau kan miljømæssigt
set altid by-passes eller klappes, jf. klapvejledningen.
Klassificering af sediment ift. håndtering på land
I forhold til at vurdere om sedimentet er rent nok til at kunne nyttiggøres til opfyld og indbygning i
forbindelse med projektet er analyseresultaterne sammenlignet med ”Jordklassificering
Nordjylland” (og de klassificeringer der anvendes i øvrige dele af landet), se bilag 3.
Sammenligningen viser at sedimentet svarer til Klasse 0 jord - dvs. ren jord.
Jord tilhørende klasse 0 og klasse 1 defineres som ren jord, og kan anvendes frit i henhold til
miljølovgivningen.
Sedimentets struktur
Kornstørrelsesfordelingerne (bilag 4) viser, at sedimentet primært består af fint velsorteret sand
med en relativt lille spredning i kornstørrelse. Det indeholder ikke meget silt eller ler og har et
meget højt tørstofindhold og et lavt indhold af organisk materiale. Det skulle derfor umiddelbart
være anvendeligt til indbygning.
Sammenfatning
Det gennemførte analyseprogram viser, at forureningsniveauet i sedimentet syd for Sæby Havn er
lavt og faktisk lavere end klapvejledningens nedre aktionsniveau.
Desuden kan det klassificeres som ren jord (klasse 0), jf. jordklassificering Nordjylland, og kan
anvendes frit i henhold til miljølovgivningen.
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark – Idrættens Hus – Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby
Telefon: 4345 4360 – info@flidhavne.dk - www.flidhavne.dk – www.havneguide.dk

I forhold til forureningsgraden, er der således ikke noget til hindre for at nyttiggøre
sedimentet som opfyldning og indbygning i projektområdet.

Bilag:
•
•
•
•

Bilag 1. Kort over havnen med uddybningsområder og prøvetagningssteder
Bilag 2. Analyseblanketter
Bilag 3. Klassifikation (se faneblad Nordjylland)
Bilag 4. Kornstørrelsesfordeling

Notat udarbejdet august 2019 af Jesper Højenvang, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark for
Sæby Havn.

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark – Idrættens Hus – Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby
Telefon: 4345 4360 – info@flidhavne.dk - www.flidhavne.dk – www.havneguide.dk

Bilag 1 - Kort over havnen med uddybningsområder og prøvetagningssteder
Opfyldnings- og uddybningsområdet. Uddybningsområdet er opdelt i 4 underområder (grøn, gul, lilla og
brun) og prøvetagningsstederne er markeret med en hvid prik. Prøverne er udtaget den 1. august 2019

Bilag 2 - Analyseblanketter

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark
Idrættens Hus
2605 Brøndby
Att.: Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Udskrevet:
Version:
Modtaget:
Analyseperiode:
Ordrenr.:

Sagsnavn:
Lokalitet:
Udtaget:
Prøvetype:
Prøvetager:
Kunde:

21-08-2019
1
01-08-2019
01-08-2019 21-08-2019
521100

Sæby Havn
Sæby Havn
01-08-2019
Sediment
Lab/MHA
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Idrættens Hus, 2605 Brøndby

side 1 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

i.p.: Ikke påvist
>: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT
Prøvenr.:

122597/19

122598/19

122599/19

122600/19

Prøve ID:

Brunt område

Blåt område

Grønt område

- m u.t
*1

- m u.t
*1

Lysegrønt
område
- m u.t
*1

Dybde:
Kommentar
Parameter

- m u.t
*1

Enhed

Prøvetagning, sediment

Metode

+

+

+

+

-

DS/EN ISO 5667-1:2007

74.5

76.8

74.5

75.9

%

DS 204:1980

Glødetab af total prøve

0.5

0.5

0.6

0.6

%

DS 204:1980

Arsen, As

0.6

0.7

1.0

<0.5

4

3

3

3

0.22

0.09

0.15

0.08

Chrom (total), Cr

2.1

1.8

1.3

1.6

Kobber, Cu

0.8

0.8

0.5

1.1

Tørstofindhold

Bly, Pb
Cadmium, Cd

Kviksølv, Hg

mg/kg TS DS259:2003+DS/EN
16170:2016
mg/kg TS DS259:2003+DS/EN
16170:2016
mg/kg TS DS259:2003+DS/EN
16170:2016
mg/kg TS DS259:2003+DS/EN
16170:2016
mg/kg TS DS259:2003+DS/EN
16170:2016
mg/kg TS DS 259:2003,MOD+hyd

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Nikkel, Ni

1.0

1.6

0.62

1.2

Zink, Zn

6.5

5.5

6.5

6.1

TOC

0.1

<0.1

<0.1

0.1

Phenanthren

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Anthracen

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Fluoranthen

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Pyren

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(a)anthracen

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Chrysen

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benz(a)pyren

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Indeno(1,2,3-cd)pyren

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(ghi)perylen

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

mg/kg TS REFLAB 4:2008

PCB congen 28

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 52

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 101

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 118

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 138

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 153

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 180

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB sum 7 stk.

<0.007

<0.007

<0.007

<0.007

mg/kg TS EPA 8082, mod.

Total PCB, sum af PCB 7 stk. x
5
*2
Kornstørrelsesfordeling

<0.035

<0.035

<0.035

<0.035

mg/kg TS Beregning

Se vedhæftet

Se vedhæftet

Se vedhæftet

Se vedhæftet

PAH'er, 9 stoffer

mg/kg TS DS259:2003+DS/EN
16170:2016
mg/kg TS DS259:2003+DS/EN
16170:2016
% af TS DS/EN 13137:2001
-

Sum af PAH'er 9 komp.
PCB i jord, fast m.m.

-

Organotinforbindelser, TBT

-

REFLAB 4:2008

EPA 8082, mod.

ISO 11277:2009

-

Tributyltin, TBT-Sn

*3

<0.41

<0.41

<0.41

<0.41

Tributyltin-cation

*3

<1

<1

<1

<1

ISO 23161:2011 GC-ICPSFMS
µg Sn/kg ISO 23161:2011 Beregning
TS
µg/kg TS ISO 23161:2011 GC-ICPSFMS

Kommentar
*1 Ingen kommentar
*2 Underleverandør: ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
side 2 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

i.p.: Ikke påvist
>: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk
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Bilag 3 - Klassifikation i forhold til jordklasser
ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jordklassificering Nordjylland
Sæby Havn, Sæby Havn
Udskrevet 21-08-2019

Prøve Nr
122597/19
122598/19
122599/19
122600/19

PrøveId
Brunt område
Blåt område
Lysegrønt
område
Grønt område

Grænseværdier

Dato

Dybde

Benz(a)pyren

Cadmium (Cd) Chrom Total

Kobber (Cu)

Nikkel (Ni)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Arsen (As)

Kviksølv (Hg)

m u.t.

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

01-08-2019
01-08-2019
01-08-2019

-

<0.010
<0.010
<0.010

0.22
0.09
0.15

2.1
1.8
1.3

0.8
0.8
0.5

1.0
1.6
0.62

4
3
3

6.5
5.5
6.5

0.6
0.7
1.0

<0.01
<0.01
<0.01

Kl 0
Kl 0
Kl 0

01-08-2019

-

<0.010

0.08

1.6

1.1

1.2

3

6.1

<0.5

<0.01

Kl 0

Jordkvalitetskriterier

Afskæringskriterier

Benz(a)pyren

3

Cadmium (Cd)

5

5

Chrom Total (Cr total)

1000

1000

Kobber (Cu)

1000

1000

Nikkel (Ni)

3

30

30

Bly (Pb)

400

400

Zink (Zn)

1000

1000

50

50

Arsen (As)
Kviksølv (Hg)

3
1

3
2

Klassificering

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jordklassificering Sjælland m. klasse 0
Sæby Havn, Sæby Havn
I henhold til ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, 27.09.2010)"
Udskrevet 21-08-2019

LAB Nr

PrøveId

Dybde

122597/19
122598/19
122599/19

Brunt område
Blåt område
Lysegrønt
område
Grønt område

-

04
03
03

-

03

122600/19

Grænseværdier
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom Total (Cr total)
Kobber (Cu)
Kviksølv (Hg)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Benz(a)pyren

Klassificering

klasse 0

Klasse 1
40
0,5
50
30
0,1
15
100
0,1

0

Bly (Pb)

Klasse 2
40
0,5
500
500
1
30
500
0,3

1

Cadmium (Cd)

Kobber (Cu)

Kviksølv (Hg)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benz(a)pyren

0.22
0.09
0.15

Chrom Total
(Cr total)
2.1
1.8
1.3

0.8
0.8
0.5

<0.01
<0.01
<0.01

1.0
1.6
0.62

6.5
5.5
6.5

<0.010
<0.010
<0.010

0.08

1.6

1.1

<0.01

1.2

6.1

<0.010

Klasse 3
120
1
500
500
1
40
500
1

2

Klasse 4
400
5
750
750
5
100
1500
5

3

400
5
750
750
5
100
1500
5
4

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jordklassificering Sjælland
Sæby Havn, Sæby Havn
I henhold til ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, 27.09.2010)"
Udskrevet 21-08-2019

LAB Nr

PrøveId

Dybde

122597/19
122598/19
122599/19

Brunt område
Blåt område
Lysegrønt
område
Grønt område

-

14
13
13

-

13

122600/19

Grænseværdier
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom Total (Cr total)
Kobber (Cu)
Kviksølv (Hg)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Benz(a)pyren

Klassificering

Klasse 1

Klasse 2
40
0,5
500
500
1
30
500
0,3

1

Bly (Pb)

Klasse 3
120
1
500
500
1
40
500
1

2

Cadmium (Cd)

Kobber (Cu)

Kviksølv (Hg)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benz(a)pyren

0.22
0.09
0.15

Chrom Total
(Cr total)
2.1
1.8
1.3

0.8
0.8
0.5

<0.01
<0.01
<0.01

1.0
1.6
0.62

6.5
5.5
6.5

<0.010
<0.010
<0.010

0.08

1.6

1.1

<0.01

1.2

6.1

<0.010

Klasse 4
400
5
750
750
5
100
1500
5

3

400
5
750
750
5
100
1500
5
4

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jordklassificering Århus
Sæby Havn, Sæby Havn
Grænseværdier, Århus Østhavn & Århus Oliehavn
Udskrevet 21-08-2019

LAB Nr

PrøveId

Dybde

Klassificering

Arsen (As)

Bly (Pb)

Cadmium (Cd)

122597/19
122598/19
122599/19

Brunt område
Blåt område
Lysegrønt
område
Grønt område

-

Ren
Ren
Ren

0.6
0.7
1.0

4
3
3
3

122600/19
Grænseværdier

-

Ren

<0.5

Ren jord
(mg/ kg jord)

Let forurenet jord
(mg/kg jord)

Stærkt forurenet
jord (mg/kg jord)

Arsen (As)
Bly (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom Total (Cr total)
Kobber (Cu)
Kviksølv (Hg)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Benz(a)pyren

20
40
0,5
500
500
1
30
500
0,3
Ren

20
400
5
1000
1000
3
30
1000
3
Let

Stærk

Kobber (Cu)

Kviksølv (Hg)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benz(a)pyren

0.22
0.09
0.15

Chrom Total
(Cr total)
2.1
1.8
1.3

0.8
0.8
0.5

<0.01
<0.01
<0.01

1.0
1.6
0.62

6.5
5.5
6.5

<0.010
<0.010
<0.010

0.08

1.6

1.1

<0.01

1.2

6.1

<0.010

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jord Kategorisering Odense
Sæby Havn, Sæby Havn
Grænseværdier, Bek. Odense
Udskrevet 21-08-2019

LAB Nr

Enhed

Klassificering

Nikkel (Ni)

Arsen (As)

122597/19
122598/19
122599/19
122600/19

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Ren jord (Type 1)
Ren jord (Type 1)
Ren jord (Type 1)
Ren jord (Type 1)

1.0
1.6
0.62
1.2

0.6
0.7
1.0
<0.5

Ren jord (Type 1)

Lettere forurenet

Kraftigt forurenet

<= 30
<= 20
<= 0.5
<= 500
<= 500
<= 1
<= 40
<= 500
<= 0.3

30 - 30
20 - 20
0.5 - 5
500 - 1000
500 - 1000
1-3
40 - 400
500 - 1000
0.3 - 3

> 30
> 20
>5
> 1000
> 1000
>3
> 400
> 1000
>3

Grænseværdier
Nikkel (Ni)
Arsen (As)
Cadmium (Cd)
Chrom Total (Cr total)
Kobber (Cu)
Kviksølv (Hg)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Benz(a)pyren

Ren jord
(Type 1)

Lettere forurenet
jord

Kraftigt forurenet
jord

Cadmium (Cd) Chrom Total
(Cr total)
0.22
2.1
0.09
1.8
0.15
1.3
0.08
1.6

Kobber (Cu)

Kviksølv (Hg)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Benz(a)pyren

0.8
0.8
0.5
1.1

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

4
3
3
3

6.5
5.5
6.5
6.1

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

Bilag 4 - Kornstørrelsesfordeling

Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1981393

RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS
Sample label:

122597/19

122599/19

[g]
[%]
[%]
[%]

001
16.33
0.00
0.00
0.00

003
19.52
0.00
0.03
0.07

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

0.01
0.01
0.01
0.03
16.73
79.20
0.80
0.43
0.55
0.74
1.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01

0.16
0.19
0.19
0.64
23.45
75.14
0.26
0.20
0.20
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.10

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

0.01
0.03
0.03
16.76
95.96
96.75
97.18
97.73
98.47
100.00
100.00
100.00

0.26
0.45
0.64
24.10
99.23
99.49
99.69
99.90
100.00
100.00
100.00
100.00

mm

[%]

100.00

100.00

Lab. ID:
Total weight of sample:
q
< 0.002
mm
q
0.002-0.004 mm
q
0.004-0.008 mm
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

0.008-0.016
0.016-0.032
0.032-0.063
< 0.063
0.063-0.125
0.125-0.250
0.250-0.500
0.500-1.000
1.000-2.000
2.000-4.000
4.000-8.000
8.000-16.000
16.00-31.50
31.50-63.00
> 63.00
< 0,002
< 0.004
< 0.008
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

0.016
0.032
0.063
0.125
0.250
0.500
1.000
2.000
4.000
8.000
16.00
31.50

< 63.000

q -fraction percentage part, Q - fraction cumulative part.

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser
diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm). Fractions > 63 mm, 31.5-63 mm, 16-31.5 mm, 8-16 mm, 4-8 mm, 2-4
mm, 1-2 mm, 0.5-1 mm, 0.25-0.50 mm, 0.125-0.25 mm and 0.063-0.125 mm were determined by wet sieving
method, other fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer using liquid
dispersion mode.
Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:
Right Solutions • Right Partner
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www.alsglobal.eu

Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1981393

RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS

[%]

clay

grav

sand

silt

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0

0.002 0.004 0.008 0.016 0.032 0.063 0.125 0.25

0.5

1

2

4

8

16

31.5

63

grain size [mm]

122597/19

Right Solutions • Right Partner

122599/19
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Attachment no. 2 to the certificate of analysis for work order PR1981393

RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS
Sample label:

122598/19

122600/19

[g]
[%]
[%]
[%]

002
55.34
0.00
0.04
0.07

004
45.86
0.00
0.04
0.08

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

0.15
0.19
0.15
0.60
6.10
92.71
0.16
0.11
0.14
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.11

0.18
0.20
0.17
0.69
10.01
12.82
74.62
0.76
0.37
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.13

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

0.26
0.45
0.60
6.69
99.40
99.57
99.67
99.82
100.00
100.00
100.00
100.00

0.31
0.52
0.69
10.70
23.52
98.15
98.91
99.28
100.00
100.00
100.00
100.00

mm

[%]

100.00

100.00

Lab. ID:
Total weight of sample:
q
< 0.002
mm
q
0.002-0.004 mm
q
0.004-0.008 mm
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

0.008-0.016
0.016-0.032
0.032-0.063
< 0.063
0.063-0.125
0.125-0.250
0.250-0.500
0.500-1.000
1.000-2.000
2.000-4.000
4.000-8.000
8.000-16.000
16.00-31.50
31.50-63.00
> 63.00
< 0,002
< 0.004
< 0.008
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

0.016
0.032
0.063
0.125
0.250
0.500
1.000
2.000
4.000
8.000
16.00
31.50

< 63.000

q -fraction percentage part, Q - fraction cumulative part.

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser
diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm). Fractions > 63 mm, 31.5-63 mm, 16-31.5 mm, 8-16 mm, 4-8 mm, 2-4
mm, 1-2 mm, 0.5-1 mm, 0.25-0.50 mm, 0.125-0.25 mm and 0.063-0.125 mm were determined by wet sieving
method, other fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer using liquid
dispersion mode.
Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:
Right Solutions • Right Partner
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Attachment no. 2 to the certificate of analysis for work order PR1981393

RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS

[%]

clay

grav

sand

silt

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0

0.002 0.004 0.008 0.016 0.032 0.063 0.125 0.25

0.5

1

2

4

8

16

31.5

63

grain size [mm]

122598/19

Right Solutions • Right Partner

122600/19
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