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22.  Budget 2005 Åben sag 

23.  Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Økonomiudvalgets drift. Åben sag 

24.  Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Økonomiudvalgets anlæg Åben sag 

25.  Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Beredskabets drift Åben sag 

26.  Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Teknisk Udvalgs drift Åben sag 

27.  Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Teknisk Udvalgs anlæg Åben sag 

28.  Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Børne- og Kulturudvalgets drift Åben sag 

29.  Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Børne- og Kulturudvalgets 
anlæg 

Åben sag 

30.  Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Socialudvalgets drift Åben sag 

31.  Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Socialudvalgets anlæg Åben sag 

32.  Kommuneplantillæg nr. 40 for Centerområde ved Sæbygårdvej og 
butiksformål ved Sophus Falcks vej, Sæby 

Åben sag 

33.  Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 20.25 for biogas- og 
separationsanlæg m.m. ved Gjersholtvej 9, Søholt 

Åben sag 

34.  Forslag til Lokalplan nr. 4.96.0 for centerområde ved Sæbygårdvej, Sæby Åben sag 

35.  Kloaksanering Sæby 2004 - Langtvedvej m.fl. (resterende etape) Åben sag 

36.  Ændring af torv ved Nordjyske Bank i Østervrå Åben sag 

37.  Godkendelse af projekt for udskiftning af gasmotor på Østervrå Varmeværk Åben sag 

38.  Voerså Havn - foreløbig anlægsregnskab Åben sag 

39.  Regnskab og budget for foreningen Voerså Fiskerleje Åben sag 

40.  Musikskole/Fælleshus/Kulturhus Åben sag 

41.  Tilbygning til Bødkerhuset Åben sag 

42.  Røde Kors Børnehaven Åben sag 

43.  Leader+ Dybvad Søpark, Naturgenopretningsprojekt Åben sag 

44.  Kommunal garanti til Østervrå Varmeværk Åben sag 

45.  Optagelse af lån for regnskabsåret 2003 Åben sag 

46.  Ny forretningsorden for skatteankenævn - ændrede regler om vederlæggelse Åben sag 

47.  Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag Åben sag 

48.  Sæby Byråds høringssvar til Strukturkommissionens betænkning Åben sag 

Page 2 of 32

02-12-2011file://P:\Sæby\saeby-byraad-2004.03.16.htm



Sagsfremstilling 
Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling har med baggrund i den godkendte budgetstrategi for budget 2004 udarbejdet 
forslag til budgetstrategi for budget 2005. 
  
Indstilling  
Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse: 

� Tids- og handlingsplan for budgetproceduren i år 2004 for budgetåret 2005 og overslagsårene 2005 – 2007  
� Budgetstrategi for 2005 – 2008  
� Plan for Økonomirapportering 2004  

  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
Hoved sikkerheds- og samarbejdsudvalget fastlægger i henhold til sikkerheds- og samarbejdsaftalens bilag D, pkt. 4 
deres deltagelse i budgetproceduren på møde den 18. marts 2004. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til ”Regler for Økonomisk Styring for Sæby kommune” bilag 2 – afsnit 1.8, skal ansøgning om overførsler af 
driftsbeløb samt genbevilling af rådighedsbeløb (anlæg) behandles af Byrådet i marts mødet. 
  
Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling har gennemgået Økonomiudvalgets område og udarbejdet forslag til 
overførsler af drift på bevillingsniveau.  
  
Driftsresultatet i 2003 viser følgende: 
  

  
  
Økonomifunktionen oplyser, at foranstående beløb vil være at ansøge som tillægsbevilling til budgettet for år 2004 med 
finansiering af kassebeholdningen.  
  
  
Indstilling  

22. Budget 2005 

J.nr.: 00.01S02 Sagsident: 2004-00209 Sbh. CF/csn Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1 Budgetstrategi for 2005 – 2007 ØU, BR 
2 Tids- og handlingsplan ØU, BR 
3 Økonomirapportering 2004 ØU, BR 

23. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Økonomiudvalgets drift. 

J.nr.: 00.01S06 Sagsident: 04-0226 Sbh. CF/sk Åben sag 
  

Administrationsbygninger – underskud  kr. -551.140 
Administrativ administration – overskud  kr. 1.137.900 
I alt kr. 586.760 
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Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling indstiller, at foranstående beløb på i alt 586.760 kr. meddeles som 
tillægsbevilling i 2004 med finansiering af kassebeholdningen. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til ”Regler for Økonomisk Styring for Sæby kommune” bilag 2 – afsnit 1.8 skal ansøgning om overførsler af 
driftsbeløb samt genbevilling af rådighedsbeløb (anlæg) behandles af Byrådet i marts mødet. 
  
Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling har gennemgået Økonomiudvalgets anlægsprojekter, der er igangsat ved 
anlægsbevilling i 2003, og udarbejdet forslag til genbevilling af de rådighedsbeløb, som ansøges overført til anvendelse i 
2004. 
  
Opgørelse af anlæg i 2003 viser følgende: 
  

  
Foranstående beløb 1.797.180 kr. søges overført til anvendelse i 2004 vil være at meddele som tillægsbevilling til 
rådighedsbeløb i 2004 med finansiering af kassebeholdningen med henvisning til tilsvarende besparelse i 2003. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at sagen har været forelagt og denne ikke giver anledning til bemærkning. 
  

Indstilling 
Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling indstiller, at foranstående beløb (genbevilling af rådighedsbeløb) meddeles 
som tillægsbevilling i 2004 med i alt 1.797.180 kr. finansieret af kassebeholdningen med henvisning til tilsvarende 
besparelse i 2003. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 

Bilag   Fordeling 
1 Specifikation af drift – bevillingsniveau ØU, BR 
      

24. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Økonomiudvalgets anlæg 

J.nr.: 00.01S06 Sagsident: 04-0226 Sbh. CF/cep Åben sag 
  

  Budget Regnskab Overføres  til 2004 
Udstykning ved Rådhusvej matr, nr. 1 
mv. 45.000 8.700 36.300 
Kommunal medfinansiering ved 
opførelse af 12 andelsboliger, Østervrå. 

  
475.000 

  
0 

  
475.000 

Anlægsarbejder på Sæby Rådhus 200.000 167.110 32.890 
Anlægsarbejder på Ålborgvej 93 34.460 0 34.460 
Leader + 1.261.630 94.910 1.166.720 
Projekt Web Betaling 320.000 268.190 51.810 
  
I alt anlæg 

  
2.336.090 

  
538.910 

  
1.797.180 
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Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til ”Regler for Økonomisk styring for Sæby Kommune” bilag 2 afsnit 1.8 skal ansøgning om overførsel af 
driftsbeløb behandles af Byrådet i marts mødet. 
  
Beredskabet har gennemgået Beredskabets områder og udarbejdet forslag til overførsler af drift på bevillingsniveau. Der 
er overførselsadgang på lovpligtige område, madtransport og Frivillig/indtægtsgivende del.  
  
Resultatet af drift i 2003 viser følgende:  
  

  
Økonomifunktionen oplyser, at foranstående beløb 320.093 kr. ansøges som tillægsbevilling til budgettet for år 2004 
med finansiering af kassebeholdningen. 
  
Indstilling  
Beredskabet indstiller, at: 
  

� der på lovpligtig område overføres 152.630 kr. til forbrug i 2004  
� der samtidig på lovpligtig område ansøges om overførsel af et beløb på 43.030 kr. fra øvrig drift til løn   
� nettounderskuddet madtransporten 2.890 kr. overføres og nedskriver budget 2004  
� der på den Frivillig/indtægtsgivende del overføres 170.347 kr. til forbrug i 2004  
� at der samtidig på den Frivillig/indtægtsgivende del, ansøges om overførsel af et beløb på 22.200 kr. fra øvrig 

drift til løn  
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

25. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Beredskabets drift 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh. BSK/bj Åben sag 
  

� Beredskab, lovpligtig – overskud  kr. 152.633 

� Madtransport – underskud  kr. -2.887 

� Frivillig/indtægtsgivende del (IV-VIII) – overskud  kr. 170.347 

� I alt  kr. 320.093 
      

Bilag   Fordeling 
1 Overførsel fra 2003 til 2004 – Beredskab, lovpligtig ØU, BR 
2 Overførsel fra 2003 til 2004 – Madtransport ØU, BR 
3 Overførsel fra 2003 til 2004 – Frivillig/indtægtsgivende del  ØU, BR 
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Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til ”Regler for Økonomisk Styring for Sæby Kommune ” bilag 2 afsnit 1.8 skal ansøgning om overførsel af 
driftsbeløb behandles af Byrådet i martsmødet. 
  
Overførsel af driftsmidler fra 2003 til år 2004, hovedkonto 00, 01 og 02, det skattefinansierede område. 
  
Forvaltningen har gennemgået udvalgets områder, og udarbejdet forslag til overførsel af drift på bevillingsniveau i 
henhold til nedenstående opstilling. 
  
Resultat af drift i 2003 viser følgende: 

  
Bemærkninger til havnens overførsel: 
Forbruget af løn vedrørende Sæby Havn udviser et underskud på 38.122 kr. Samtidig viser den øvrige drift et overskud 
på 20.217 kr. Vedrørende løndelen er det sådan, at udgifter til opkrævning af havneafgift hænger sammen med antallet af 
overnatninger. Netop 2003 var det næstbedste år nogen sinde med 7.600 overnatninger. Den øgede indtægt følges derfor 
af en øget udgift. Derudover råder havnen over en tømrer, som udfører en del af arbejderne i forbindelse med 
vedligeholdelsesplanen. Det foreslås derfor, at det samlede beløb (årets resultat) på 17.905 kr. overføres til 2004 og 
nedskriver budgettet på den øvrige drift, det vil sige lønkontoen bevares status quo.  
  
Foranstående beløb 61.146 kr. vil teknisk være at meddele som tillægsbevilling til budget i 2004 med finansiering af 
kassebeholdningen. 
  
Vinterdrift: 
Udgifter til vinterdrift er ikke indeholdt i overførselsadgangen, men Ifølge budget 2003 kan der i forbindelse med 
grøn/hvid vinter overføres mindreforbrug på løntimer fra vinterdriften til det øvrige vejbudget. I 2003 viser Vinterdrift et 
mindreforbrug på 319.510 kr., som søges tillagt vejbudgettet i 2004. 
Beløbet 319.510 kr. vil teknisk være at meddele som tillægsbevilling til budget i 2004 med finansiering af 
kassebeholdningen.  
  
Jordforsyning og fast ejendom: 
Området er ikke omfattet af overførselsadgangen. Regnskabet for 2003 viser et overskud på 153.145 kr., som søges 
overført til 2004 budgettet. Som begrundelse herfor kan anføres, at der er hårdt brug for ekstra vedligeholdelse mv. på 
følgende kommunale ejendomme: 
Aktivitetshuset, Nørregade 38, Hørby, tidligere materielgård/gl. containerplads/baneareal i Østervrå, bad og toiletforhold 
Solsbækvej 241,Sæby og Sæby Rutebilstation ansøges overskuddet i 2003 overført til 2004. 
  
Beløbet 153.145 kr. vil teknisk være at meddele som tillægsbevilling til budget i 2004 med finansiering af 
kassebeholdningen. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at sagen har været forelagt. Imødekommes ansøgningen som indstillet, vil der skulle 
overføres 533.801 kr. i alt fra 2003 til 2004. Finansieringen foretages af kassebeholdningen. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller til udvalg og Byråd, at 
  

� overskud på vejvæsenets 2003 regnskab 79.051 kr. overføres til 2004  
  

� havnens underskud på 17.905 kr. overføres til 2004. Havnens lønkonto forbliver status quo  
  

� overskuddet på vinterdriftens løntimer 319.510 kr. overføres til 2004 og opskiver budgettet på det øvrige 
vejbudget  

  

26. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Teknisk Udvalgs drift 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh. TF/bej Åben sag 
  

Arbejder for fremmed regning og øvrige områder, overskud netto kr. 79.051 
Sæby Havn, underskud netto kr.-17.905 
I alt  kr. 61.146 
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� overskuddet på jordforsyning og fast ejendom 153.145 kr. overføres til 2004  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 9. marts 2004  
Fraværende:  
Søren Voss Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Økonomiudvalget den 16. marts 2004: 
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales til Byrådets godkendelse, dog således, at overskud på vinterdrift 319.510 kr. 
tillægges kassebeholdningen. 
 
 
Byrådet: 
Økonomiudvalgets indstilling kom til afstemning: 
For stemte 15, imod stemte 4, hverken for/imod stemte 1. 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til ”Regler for Økonomisk Styring for Sæby Kommune” bilag 2 – 1.8 skal ansøgning om overførsel af 
anlægsbevillinger behandles af Byrådet i martsmødet. 
  
Forvaltningen har udarbejdet endelig opgørelse over anlægsprojekter i år 2003, der enten ikke er igangsat eller ikke er 
afsluttet i regnskabsåret, hvor restbevilling søges overført til år 2004 til færdiggørelse af projekterne som planlagt. 
  
Opgørelsen viser, at der samlet netto skal overføres 6.723.527 kr. fra 2003 til 2004. 

 

  
Der vedlægges sammendrag over de berørte projekter med forbrug pr. 11.februar 2004 samt noter til de enkelte projekter 
der søges overført til 2004. 
  
Økonomifunktionen oplyser at de ansøgte projekter er igangsat, og anlægsbevillingerne er frigivne på nær to projekter 

Bilag   Fordeling 
1. Opgørelse Park- og Vejvæsenet og Sæby Havn TU, ØU, BR 

27. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Teknisk Udvalgs anlæg 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Åben sag 
  

Overførsel på det skattefinansierede område:   
Jordforsyning boligformål   kr.  1.053.261 
Fast ejendom – vedrørende Algade  3 -        320.000 
Fritidsområder -        345.482 
Vandløbsvæsen -          11.181 
Øvrige miljøforanstaltninger -          46.810 
Kommunale veje -     2.058.310 
Havne -        102.652 
I alt kr.  3.937.696 
    
Overførsel på det brugerfinansierede område:   
Kloakforsyningen, netto kr. 2.236.016 
Elforsyningen, netto -       549.815 
I alt kr. 2.785.831 
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Algade 3, Sæby og renovering af hovedgader i landsbyer. Overførslen af restbevillingerne vil teknisk være at meddele 
som tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2004 med finansiering af kassebeholdningen med henvisning til tilsvarende 
besparelser i 2003. Overførslen vedrørende det brugerfinansierede område finansieres af den brugerfinansierede 
kassebeholdningen. 
  
Beløbet vedrørende Algade 3, Sæby 320.000 kr. søges frigivet som en rammebevilling til Teknisk Udvalgs disposition. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller til udvalg og Byråd, at 
  

•         der meddeles en tillægsbevilling på det skattefinansierede område på 3.937.696 kr. 
 

•         der meddeles en rammebevilling på 320.000 kr. vedrørende Algade 3 
  

•         der meddeles en tillægsbevilling på det brugerfinansierede område på 2.785.831 kr. 
  

•         finansieringen indstilles foretaget af kassebeholdningen 
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 9. marts 2004  
Fraværende:  
Søren Voss Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Økonomiudvalget den 16. marts 2004: 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
 
Byrådet: 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til ”Regler for Økonomisk Styring for Sæby Kommune” bilag 2 – afsnit 1.8, skal ansøgning om overførsler af 
driftsbeløb samt genbevilling af rådighedsbeløb (anlæg) behandles af Byrådet i martsmødet. 
  
Forvaltningen har gennemgået Børne- og Kulturudvalgets områder, og udarbejdet forslag til overførsler på 
bevillingsniveau. 
  
Resultat af drift viser følgende: 
  

Bilag   Fordeling 
1. Oversigt over anlægsprojekter med noter TU, ØU, BR 

28. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Børne- og Kulturudvalgets drift  

J.nr.: 00.01.00Ø06 Sagsident: 04-0222 Sbh. CF/jmk Åben sag 
  

Børn og unge kr. 328.847 
Dagpleje og daginstitutioner kr. 2.247.893 
Skolevæsen kr. -1.327.290 
Fritidsforanstaltninger kr. 444.574 
Musikskolen kr. 632 
Biblioteksvæsen m.v. kr. 71.131 
Kommissioner, råd og nævn kr. 24.515 
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Foranstående beløb 1.790.302 kr. vil teknisk være at meddele som tillægsbevilling i år 2004 med finansiering af 
kassebeholdningen med henvisning til tilsvarende besparelse i 2003. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at sagen har været forelagt, og denne ikke giver anledning til bemærkning. 
  
  
Indstilling  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at foranstående beløb til drift meddeles som tillægsbevilling i 2004 med i alt 
1.790.302 kr. med finansiering af kassebeholdningen, med henvisning til tilsvarende besparelser i 2003. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at forvaltningen den 19. januar 2004 har skrevet til 
Hørby Skole, Dybvad Skole og Sæby Skole, hvor forvaltningen ønskede en redegørelse for, hvorfor der er overskridelse, 
samt hvordan overforbruget vil blive afviklet. 
  
Der er modtaget redegørelse fra Dybvad Skole og Hørby Skole. Sæby Skole kommer på forvaltningen inden 
udvalgsmødet for at redegøre for deres overskridelse. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 10. marts 2004  
Fraværende: Flemming Sten 
Anbefales til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. 
Børne- og Kulturudvalget arbejder videre med handleplan for Sæby Skole vedr. overskridelsen på budgettet. 
Børne- og Kulturudvalget indstiller, at der fremover er overførselsadgang på driftskonto for dagplejen. 
  
Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. 
  
  

  
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Økonomiudvalget den 16. marts 2004: 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
 
Byrådet: 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til ”Regler for Økonomisk Styring for Sæby Kommune” bilag 2 – afsnit 1.8, skal ansøgning om overførsler af 
driftsbeløb samt genbevilling af rådighedsbeløb (anlæg) behandles af Byrådet i martsmødet. 
  
Forvaltningen har gennemgået Børne- og Kulturudvalgets områder, og udarbejdet forslag til genbevilling af 
rådighedsbeløb på bevillingsniveau. 
  
Resultatet af anlæg i 2003 viser følgende: 
  

I alt kr. 1.790.302 

Bilag   Fordeling 
1. Specifikationer til drift BKU, ØU, BR 
2. Redegørelse fra Dybvad Skole af 11. februar 2004 BKU 
3. Redegørelse fra Hørby Skole  BKU 
4. Redegørelse fra Sæby Skole af. 10. marts 2004 BKU 

29. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Børne- og Kulturudvalgets anlæg 

J.nr.: 00.01.00Ø06 Sagsident: 04-0208 Sbh. CF/jmk Åben sag 
  

  Budget Regnskab Overf. til 2004 
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Foranstående beløb 5.271.027 kr. vil teknisk være at meddele som tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2004 med 
finansiering af kassebeholdningen, med henvisning til tilsvarende besparelse i 2003. 
  
Økonomifunktionen kan oplyse, at overførslen vedrørende ”Skolevæsen” 3.168.556 kr. delvis vil kunne finansieres ved 
en kommunal låntagning med op til 40%, jf. den særlige lånefinansiering der var gældende for skoleåret 2003. Herudover 
giver ansøgningen ikke anledning til bemærkning. 
  
  
Indstilling  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at foranstående beløb (genbevilling af rådighedsbeløb) meddeles som 
tillægsbevilling i 2004 med i alt 5.271.027 kr. med finansiering af kassebeholdningen, med henvisning til tilsvarende 
besparelse i 2003. 
  
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 10. marts 2004  
Fraværende: Flemming Sten 
Anbefales til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. 
  
Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Økonomiudvalget den 16. marts 2004: 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
 
Byrådet: 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til ”Regler for Økonomisk Styring for Sæby Kommune” bilag 2 – afsnit 1.8, skal ansøgning om overførsler af 
driftsbeløb samt genbevilling af rådighedsbeløb (anlæg) behandles af Byrådet i martsmødet. 
  
Forvaltningen har gennemgået Socialudvalgets områder og udarbejdet forslag til overførsler af drift på bevillingsniveau. 
  
Resultatet af drift i 2003 viser følgende: 
  

  
Foranstående beløb 929.796 kr. vil teknisk være at meddele som tillægsbevilling i år 2004 med finansiering af 
kassebeholdningen med henvisning til tilsvarende besparelse i 2003. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at sagen har været forelagt, og denne ikke giver anledning til bemærkning. 

Skolevæsen 5.160.600 1.992.044 3.168.556 
Biblioteksvæsen m.v. 9.373.930 7.271.459 2.102.471 
I alt 14.534.530 9.263.503 5.271.027 

Bilag   Fordeling 
1. Specifikationer til anlægsprojekter BKU, ØU, BR 

30. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Socialudvalgets drift 

J.nr.: 00.01.00Ø06 Sagsident: 04-0212 Sbh. CF/jmk Åben sag 
  

Handicapområdet kr. 116.732 
Ældreområdet kr. 724.214 
Beskæftigelsesområdet kr. 88.850 
I alt kr. 929.796 
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Indstilling  
Socialforvaltningen indstiller, at foranstående beløb til drift meddeles som tillægsbevilling i 2004 med i alt 929.796 kr. 
med finansiering af kassebeholdningen, med henvisning til tilsvarende besparelser i 2003. 
  
Beslutning 
Socialudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Finn Jakobsen mødte kl. 18.15 under behandling af pkt. 25. 
Fremsendes med anbefaling. 
  
Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Økonomiudvalget den 16. marts 2004: 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
 
Byrådet: 
Godkendt. 

 
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Specifikationer til drift SOU, ØU, BR 
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Sagsfremstilling 
I henhold til ”Regler for Økonomisk Styring for Sæby Kommune” bilag 2 – afsnit 1.8, skal ansøgning om overførsler af 
driftsbeløb samt genbevilling af rådighedsbeløb (anlæg) behandles af Byrådet i martsmødet. 
  
Forvaltningen har gennemgået Socialudvalgets områder, og udarbejdet forslag til genbevilling af rådighedsbeløb på 
bevillingsniveau. 
  
Resultatet af anlæg i 2003 viser følgende: 
  

  
Foranstående beløb 1.356.917 kr. vil teknisk være at meddele som tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2004 med 
finansiering af kassebeholdningen med henvisning til tilsvarende besparelse i 2003. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at sagen har været forelagt, og denne giver ikke anledning til bemærkning. 
  
  
Indstilling  
Socialforvaltningen indstiller, at foranstående beløb (genbevilling af rådighedsbeløb) meddeles som tillægsbevilling i 
2004 med i alt 1.356.917 kr. med finansiering af kassebeholdningen, med henvisning til tilsvarende besparelse i 2003. 
  
Beslutning 
Socialudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Finn Jakobsen mødte kl. 18.15 under behandling af pkt. 25. 
Fremsendes med anbefaling. 
  
Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Økonomiudvalget den 16. marts 2004: 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
 
Byrådet: 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Kommuneplantillægget er udarbejdet, så der i overensstemmelse med planlovens bestemmelser for detailhandel bliver 
åbnet mulighed for at etablere i alt 3000 m2  til dagligvarebutikker og 1000 m2 udvalgsvarebutikker i rammeområdet.  
  
Rammen for de i regionplanen udmeldte udviklingsmuligheder overholdes.  

31. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Socialudvalgets anlæg 

J.nr.: 00.01.00Ø06 Sagsident: 04-0212 Sbh. CF/jmk Åben sag 
  

  Budget Regnskab Overf. til 2004 
Ældreområdet 2.468.760 1.161.843 1.306.917 
Handicapområdet 50.000 0 50.000 
I alt 2.518.760 1.161.843 1.356.917 

Bilag   Fordeling 
1. Specifikationer til anlægsprojekter SOU, ØU, BR 

32. Kommuneplantillæg nr. 40 for Centerområde ved Sæbygårdvej og butiksformål ved 
Sophus Falcks vej, Sæby 

J.nr.: 01.01.03P14 Sagsident: 2004-0178 Sbh. TF/cbf Åben sag 
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Forslaget offentliggøres i min 8. uger. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•         Teknisk Udvalg tager kommuneplantillægget til efterretning 
  

•         Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillægget og fremsender det til Byrådets godkendelse 
  
  
Der afholdes fællesmøde med Teknisk Udvalg 9. marts 2004 kl. 12.30 
  

Beslutning 
Teknisk Udvalg den 9. marts 2004 
Fraværende: 
Der afholdtes fælles orienteringsmøde med Økonomiudvalget. 
Kommuneplantillægget taget til efterretning. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at forslaget offentliggøres i min. 8 uger. 
  

  
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt til fremlæggelse i offentlig høring. 

 
 

Sagsfremstilling 
På foranledning af ejeren af Gjersholtvej 9, Søholt har Plansektionen i samarbejde med konsulenter udarbejdet forslag til 
kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 20.25 for biogas- og separationsanlæg m.m. ved Gjersholtvej 9, Søholt. 
  
Sæby Kommune ønsker at give mulighed for at opføre et biogas- og separationsanlæg ved landbrugsejendommen 
Gjersholtvej 9, Søholt.  
  
Det er lokalplanens formål at gøre det muligt at opføre det nødvendige byggeri til biogas– og separationsanlægget samt 
at sikre, at bebyggelsen udgør et samlet hele. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at der inden for lokalplanområdet 
etableres et visuelt tæt plantebælte samt en jordvold som afskærmning for biogas- og separationsanlægget m.m. i forhold 
til omgivelserne og omkringliggende ejendomme. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

� Teknisk Udvalg godkender lokalplanforslagets anlæg/tekniske forhold i forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og 
lokalplan 20.25  

  
� Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 20.25 udsendes i 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 1995 – 2007  TU, ØU, BR 

33. Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 20.25 for biogas- og 
separationsanlæg m.m. ved Gjersholtvej 9, Søholt 

J.nr.: 01.02.05P16 Sagsident: 04-0155 Sbh. TF/ibh Åben sag 
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offentlig høring i minimum 8 uger  
  
  
Der afholdes fællesmøde med Teknisk Udvalg 9. marts 2004 kl. 12.30. 
  

Beslutning 
Teknisk Udvalg den 9. marts 2004 
Fraværende: 
Der afholdtes fælles orienteringsmøde med Økonomiudvalget. 
Der omdeltes rettelsessider til side 3 og 5. 
De tekniske anlæg/forbehold godkendt. 
På baggrund af amtets indsigelse mod den udstedte zonetilladelse anbefales overfor Byrådet, at zonetilladelsen 
tilbagekaldes i forbindelse med Byrådets beslutning om at fremlægge lokalplanforslaget til offentlig høring. 
Brian Pedersen tager forbehold, idet han fortsat ønsker anlægget placeret i et landligt industriområde. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at forslaget fremlægges i min. 8 uger. 
  

  
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Indstillingen kom til afstemning: 
For stemte 16, imod stemte 4. 
 
Godkendt til fremlæggelse i offentlig høring. 

 
 

Sagsfremstilling 
Der er på baggrund af købers projekt udarbejdet lokalplan, der gør det muligt af etablere en 1500 m2 stor dagligvare 
butik i området. Endvidere kan der etableres en rundkørsel og en ny adgangsvej til området. Lokalplanforslaget 
fremlægges i min. 8 uger. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•         Teknisk Udvalg godkender lokalplanens tekniske anlæg og fremsender godkendelsen til Økonomiudvalget 
  

•         Økonomiudvalget godkender lokalplanen og fremsender denne til Byrådets godkendelse 
  
  
Der afholdes fællesmøde med Teknisk Udvalg 9. marts 2004 kl. 12.30 
  

Beslutning 
Teknisk Udvalg den 9. marts 2004 
Fraværende: 
Der afholdtes fælles orienteringsmøde med Økonomiudvalget. 
De tekniske anlæg/forbehold godkendt. 
  
  

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 20.25 TU, ØU, BR 

34. Forslag til Lokalplan nr. 4.96.0 for centerområde ved Sæbygårdvej, Sæby 

J.nr.: 01.02.05P16 Sagsident: 2004-0179 Sbh. TF/cbf Åben sag 
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Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at forslaget fremlægges i min. 8 uger. 
  

  
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt til fremlæggelse. 

 
 

Sagsfremstilling 
Byrådet vedtog på sit møde den 15. april 2003, at der på baggrund af den afholdte licitation skulle skrives kontrakt med 
Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, opdelt i henholdsvis etape 2003 og 2004. 
  
Etape 2003, der nu er afsluttet, omfattede: 
Langtvedvej, Gustav Wiedsvej, Harald Bergstedsvej, Herman Bangsvej (sydlige del) samt Nejsigbakken (nordlige del). I 
alt ca. 800 m. 
  
Etape 2004, omfatter: 
Carl Ewaldsvej og Grothsvej samt Herman Bangsvej (nordlige del). I alt ca. 300 m. 
  
Der blev skrevet samlet kontrakt med Sejlstrup Entreprenørforretning A/S for begge etaper på 3.989.450 kr. ekskl. 
moms. 
Der blev frigivet en anlægsbevilling til kloaksanering 2003 på 2.893.000 kr., som er anvendt til formålet. Etape 2003 og 
2004 samkonteres, og der laves efter afslutningen et samlet anlægsregnskab.  
  

Renoveringsarbejder i forbindelse med kloaksaneringen: 
Samtidigt med kloaksaneringen udføres der en sanering af vejvandssystemer og fortovsarbejder. 
  
Drifts- og Forsyningsafdelingen foreslår: 
  

  

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan 4.96.0-Centerområde ved Sæbygårdvej  TU ØU, BR 

35. Kloaksanering Sæby 2004 - Langtvedvej m.fl. (resterende etape) 

J.nr.: 06.01.25Ø54 Sagsident: 03-0051 Sbh. TF/jla Åben sag 
  

Kloak Etape 2004. Økonomioversigt.   
Kloakarbejdet 1.260.000 kr. 
Bygherreleverancer (støbejernsdæksler) 15.000 kr. 
Tv-inspektion 10.000 kr. 
Opmåling landinspektør (etape 2003 og 2004) 20.000 kr. 
Tinglysning/erstatning 20.000 kr. 
Annoncering 2.000 kr. 
Entrepriseforsikring 3.000 kr. 
Projektering/tilsyn 30.000 kr. 
Uforudseelige udgifter 10% 140.000 kr. 
I alt til kloaksanering 2004 1.500.000 kr. 
    
Slidlag udlægges begge etaper i 2005 og finansieres af 2005 budget. 300.000 kr. 
    

� Grothsvej istandsættes i hele vejens bredde, og der sættes kantsten i begge vejsider. Den eksisterende 
vejbelægning er i megen dårlig stand, og vejens afvandingssystem fungerer ikke tilfredsstillende, sand fra 
rabatarealer kommer i vejbrønde.  

� Der ændres ikke på vejens belysningsanlæg.  

Vejafvandingssystem 65.600 kr. 
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Finansiering af kloaksanering 2004: 

  
Økonomifunktionen oplyser til det økonomiske, at der bevillingsmæssigt vil skulle tages stilling til meddelelse af 
følgende anlægsbevillinger i 2004, jf. forvaltningens indstilling: 
  

  
De anførte bevillinger er alle finansieret inden for de økonomiske rammer i 2004 budgettet. 
  
Endvidere vil der skulle tages stilling til, at der af en ikke udnyttet anlægsbevilling i 2003 året overføres 413.850 kr. til 
anvendelse i 2004, samt at der fra 2004 budgettet overføres 318.000 kr. til 2005 forudbestemt finansiering af slidlag. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� der meddeles en anlægsbevilling til kloaksanering i 2004 på 1.500.000 kr. finansieret af det på budgettet afsatte 
beløb til formålet på 4.700.000 kr., heraf frigivet og overført til brug i 2003 470.000 kr., det ikke forbrugte 
413.850 kr. søges overført til 2004 og tillægges rådighedsbeløbet til kloaksanering  

  
� det på budget 2004 afsatte beløb på 300.000 kr. til slidlag overføres til budget 2005  

  
� Grothsvej retableres med kantsten  

  
� der meddeles en anlægsbevilling til sanering af vej i 2004 på107.000 kr., finansieret af det rådighedsbeløb på 

360.000 kr., der er afsat til formålet. Restbeløb herefter 253.000. kr.  
  

� der meddeles og frigives en anlægsbevilling til vejafvandingssystemer i 2004 på 84.000 kr., finansieret af det 
rådighedsbeløb på 240.000 kr., der er afsat til formålet. Restbeløb herefter 156.000 kr.  

  
� udgiften til slidlag, som først udføres i 2005, godkendes finansieret og optaget i det kommende budget for 2005 af 

saneringsbudget for vejarbejder i forbindelse med kloaksanering  
  

� sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet  
  

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 24. februar 2004  
Fraværende: Karl Falden med afbud. 
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse.  

Bygherreleverance (karme og riste) 10.400 kr. 
Uforudseelige udgifter 8.000 kr. 
I alt udgift 84.000 kr. 
    
Kantsten og vejretablering 97.000 kr. 
Uforudseelige udgifter 10.000 kr. 
I alt udgift 107.000 kr. 
    
Slidlag Udgiften afholdes i 2005 med  18.000 kr. 

Kloak    
I det godkendte budget 2004 er der til kloaksanering afsat 4.700.000 kr. 
Til finansiering  1.500.000 kr. 
    
Vejafvanding   
Til finansiering 84.000 kr. 
Til sanering af vejafvandingssystemer i forbindelse med kloaksanering er i budget for 2004 afsat 240.000 kr. 
    
Kantsten og vejretablering 107.000 kr. 
Til sanering af vej, fortov mv. i forbindelse med kloaksanering er i budget for 2004 afsat  360.000 kr. 

    
Slidlag   
Til finansiering (vejudgift) foreslås udført på det kommende budget for 2005 18.000 kr. 

Kloaksanering kr. 1.500.000 
Sanering af vejvandssystemer kr.      74.000 
Sanering af kantsten og veje kr.    107.000 
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Beslutning 
Økonomiudvalget den 2. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Arkitektfirmaet I/S, Jørgen og Lasse Andersen fremsender skitseforslag til ændring af torveareal ved Nordjyske Bank i 
Østervrå. 
  
Firmaet er i gang med en ombygning af banken og ønsker i den forbindelse at ændre på torvet foran banken. I forslaget 
er der en ændring af belægningen, opsætning af en granitmur, et par bænke, legeredskaber, cykelstativer samt plantning 
af et træ.  
  
En del af torvearealet, som ønskes ændret, tilhører Sæby Kommune. 
  
Banken ønsker Sæby Kommunes tilladelse til at ændre på den del af torvearealet, som er Sæby Kommunes, og ønsker i 
den forbindelse, at arealet overdrages banken, eller banken får dispositionsret over arealet i et længere åremål. 
  
Banken ønsker Sæby Kommunes stilling til forholdet, hvorefter der kan udføres et endeligt projekt.  
  
Drifts- og Forsyningsafdelingen bemærker, at 
  

  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller til udvalget, at 
  

•         skitseforslaget i princippet godkendes 
  

•         forslaget sendes til høring i borgerforeningen 
  

•         banken får dispositionsret til arealet for en periode på 20 år 
  

•         samtlige udgifter til projektets gennemførelse afholdes af banken 
  
Bilag:  
1. Ansøgning og ideoplæg dateret 13. august 2003 
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 9. september 2003 

36. Ændring af torv ved Nordjyske Bank i Østervrå 

J.nr.: 05.05.00P19 Sagsident: 03-819 Sbh. TF/dg Åben sag 
  

� den del af torvearealet, der er vejareal, er udskilt som en del af Bredgade, som er kommunevej 
 

� den nuværende indretning af torvearealet er lavet i samarbejde med banken og borgerforeningen. En ændring af 
torvet bør derfor forelægges borgerforeningen 
 

� torvearealet kan overdrages banken, sælges eller banken kan få dispositionsret.  
Ved en overdragelse/salg skal eventuelle ledningsanlæg tinglyses. Ved en dispositionsret skal der laves en aftale 
om åremål evt. 20 år, samt om dispositionsretten kan overdrages andre  
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Fraværende: Brian Pedersen med afbud. 
Karsten Thorn forlod mødet som inhabil. 
Behandlingen fortsætter på næste møde. 
  
Sagen forelægges udvalget til fornyet behandling. 
  
Bilag:  
1. Foto af torv ved banken 
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 23. september 2003 
Fraværende:   
Karsten Thorn erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Skitseforslaget kan i princippet tiltrædes, og banken får dispensation til at indrette arealet som angivet i en periode på 10 
år. 
  
Det er en forudsætning, at banken afholder samtlige udgifter til projektets gennemførelse, herunder til flytning af 
skulpturen opstillet af borgerforeningen – til en eventuel anden placering i Østervrå by, efter nærmere aftale med 
forvaltningen og borgerforeningen. 
  
På baggrund af nærværende principgodkendelse fremsender banken detailprojekt til forvaltningens endelige 
godkendelse. 
  
Sagsfremstilling 
Teknisk Udvalgs beslutning er efterfølgende meddelt ansøger. Østervrå Borgerforening er samtidigt anmodet om 
bemærkninger til ansøgers forslag til indretning af torv og flytning af skulptur. 
  
Borgerforening fremsender forslag til ny opsætning af skulptur ved Østervrå Kulturhus. Arkitektfirmaet I/S, Jørgen og 
Lasse Andersen retter henvendelse til forvaltningen for drøftelse om ændring af udvalgets beslutning, specielt den korte 
periode på 10 år, som Nordjyske Bank A/S kan disponere over arealet. 
  
Der afholdes møde den 30. oktober 2003 på Nordjyske Bank i Østervrå, hvor forskellige muligheder er drøftet. 
Nordjyske Bank ønsker en dispositionsret over en længere årrække, eventuelt at erhverve arealet og acceptere, at 
eksisterende rettigheder for arealet kan tinglyses. Ved en erhvervelse skal Nordjyske Bank bekoste alle de udgifter, der er 
i forbindelse med flytning af skulptur, tinglysning mv. Mødet slutter med, at Nordjyske Banks repræsentanter ville se på 
sagen endnu en gang og meddele Sæby Kommune deres beslutning. 
  
Ved brev af 12. januar 2004 meddeler Arkitektfirmaet, at Nordjyske Bank er interesseret i at overtage arealet med de 
behæftede tinglysninger, der er på arealet, samt at der ikke ændres på arealets anvendelse. Desuden vedlægges et ændret 
forslag til indretning af torvet, hvor skulpturen har fået en anden placering på torvet. 
  
Banken tilbyder at erhverve arealet til en pris på 55 kr./m2 svarende til den grundværdi, der er på bankens ejendom samt 
afholde øvrige udgifter, der er forbundet med bankens køb af arealet.  
  
Teknisk Forvaltning bemærker til det ansøgte, at 
  

� den del af torvearealet, som er vejareal, tilhørende Sæby Kommune kan sælges  
� skulpturen forbliver på torvet  
� ledninger og vejrettigheder mv. tinglyses på ejendommen  
� arealet ikke bebygges  
� vedligeholdelsen af torvet foretages af køber  

  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� det anbefales over for Økonomiudvalget, at torveareal, som tilhører Sæby Kommune, sælges til Nordjyske Bank 
på de angivne vilkår. Arealet tilbydes Nordjyske Bank til samme pris pr. m2, som svarer til grundværdien pr. m2 
for Nordjyske Banks ejendom  

  
� ledningsanlæg der berører anden ejendom end Nordjyske bank tinglyses  

  
� adgang til naboejendom tinglyses  

  
� arealets anvendelse fortsat er torveareal og ikke må bebygges  
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� skulpturen skal forblive på torvearealet, eventuel flytning til andet sted skal aftales med Østervrå Borgerforening  

  
� udgifterne til ændring af matrikelkort, tinglysning af ledningsanlæg og adgangsforhold, deklaration om arealets 

anvendelse, omkostninger i forbindelse med salg mv. afholdes af Nordjyske Bank  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 24. februar 2004  
Fraværende: Karl Falden med afbud. 
Karsten Thorn erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Teknisk Forvaltnings indstilling 
anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 2. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. 
 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Østervrå Varmeværk har valgt at udskifte eksisterende gasmotor med en ny og mere effektiv. Den eksisterende motor 
står over for et stort og dyrt eftersyn. Det er samtidigt nødvendigt med omkostningsfyldte forbedringer for at kunne 
overholde de skærpede emissionskrav, der træder i kraft den 17. oktober 2006. Derfor bliver den mest rentable løsning en 
ny motor. Udskiftningen kræver en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. Der søges ikke om 
kommunegaranti i første omgang. Østervrå Varmeværk har pr. 31. december 2003 ingen kommunegaranti. 
  
Sagen har været fremlagt Teknisk Udvalg den 10. februar 2004 med indstilling om at vedtage godkendelsen af projektet 
med anbefaling til Byrådets godkendelse. Dagsorden forelagt Teknisk Udvalg fremgår af bilag. 
  
Teknisk Forvaltnings indstilling blev tiltrådt. Punktet blev efterfølgende taget af dagsordenen til Økonomiudvalget efter 
aftale med udvalgsformand Per Therkildsen, og godkendelsen af projektet blev fremsendt til Østervrå Varmeværk. 
Grunden hertil var en lang leveringstid på gasmotoren. Hvis anlægget skulle stå færdigt og klar til ibrugtagning til den 
nye fyringssæson, skulle motoren bestilles hurtigst muligt. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� udvalget tager sagen til efterretning, og at sagen fremsendes til Byrådet som efterretningssag  
� Byrådet bemyndiger Teknisk Udvalg til fremover at foretage projektgodkendelser  

  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Bilag   Fordeling 
1. Arkitektfirmaets brev af 12. januar 2004 med bilag TU, ØU, BR 

37. Godkendelse af projekt for udskiftning af gasmotor på Østervrå Varmeværk 

J.nr.: 09.02.08P19 Sagsident: 04-120 Sbh. TF/tlh Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
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Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Arbejdet vedrørende forlængelse af den nordlige mole og afhjælpningsarbejder på den sydlige mole blev påbegyndt i 
begyndelsen af september måned 2003. Den 18. december 2003 blev der afholdt aflevering på arbejdet med deltagelse af 
blandt andet formand og næstformand for Teknisk Udvalg.  
  
I forbindelse med afleveringen skal det dog nævnes, at der på grund af dårlig sigtbarhed i sejlløbet mangler at blive 
gennemført et dykkereftersyn af spunsvæggen ved den sydlige mole. Dykkereftersynet gennemføres, så snart forholdene 
tillader dette. Såfremt dykkereftersynet måtte vise mangler på spunsvæggen, skal disse efterfølgende udbedres. I 
forligsaftalen er der aftalt, at syns- og skønsagen kan genoptages, såfremt parterne ikke kan blive enige om 
udbedringernes omfang. 
  
Med henvisning til ovenstående kan Teknisk Forvaltning på baggrund af opgørelser fra entreprenøren og rådgiveren 
fremlægge et foreløbigt regnskab for arbejdet. 
  
Økonomi: 

  

  

1 Dagsorden til Teknisk Udvalg den 10. februar 2004 ØU, BR 
2 Godkendelse af projekt ØU, BR 

38. Voerså Havn - foreløbig anlægsregnskab 

J.nr.: 08.03.26S00 Sagsident: 00-0858 Sbh. TF/nbj Åben sag 
  

Erstatning fra forsikringsselskab kr. 2.000.000       
Bevilling fra Sæby Kommune      - kr. 1.000.000 + kr. 60.000 kr. 1.060.000       
I alt kr. 3.060.000       
            
Tilbud:           
Tilbud fra entreprenørfirmaet Skanska Danmark A/S kr. 3.188.800       
Erstatning fra Skanska Danmark A/S kr.     464.000       
Dekort vedr. sten kr.     130.000       
Tilbud i alt kr. 2.594.800   kr. 2.594.800 
            
Rådgiverhonorar:           
Vedr. projekt kr.     200.000       
Resthonorar i forbindelse med syns- og skønssag kr.       59.088       
I alt kr.     259.088   kr. 259.088 
            
Uforudsigelige omkostninger       kr. 206.112 
I alt       kr. 3.060.000 

  
Efter aftale med Teknisk Forvaltning er der blevet udført tillægsarbejder for 255.982 kr.. Dette resulterede i et 
merforbrug på ca. 49.870 kr. 
  
Følgende tillægsarbejder er gennemført: 

1. Nyt fyrglas til eksisterende fyr på sydmole  kr. 2.010 
2. Lampeglas til eksisterende lamper på sydmolen  kr. 1.620 
3. Fyrstandere, 2 stk.  kr. 2.800 
4. Supplerende ankerbolt i sydlige molehoved  kr. 2.000 
5. Ændring af fyrfundamenter  på molehoveder samt flytning af eksist. belysningsmast  kr. 7.500 
6. Ændring af karakter på det sydlige molefyr fra fast lys til blink  kr. 3.000 
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Kommunens advokat har oplyst den samlede erstatning i stedet for 2 mio. kr. nu er fastsat til 1.975.000 kr. 
Dette betyder, at der mangler 25.000 kr. yderligere i forhold til det førnævnte beløb på 49.870 kr.  
  
Med henvisning til ovenstående er der et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 74.870 kr. 
  
I forbindelse med arbejdet har der været en drøftelse af forskellige løsninger til beskyttelse af skibe ved påsejling af 
hjørner (forstræk med stålbeslag og boltehoveder) på molehoveder. Alle parter i sagen (Skanska, COWI, Foreningen 
Voerså Fiskerleje) og Sæby Kommune er enig i, at det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at tildække hjørnerne 
på molehovederne. Ved anvendelse af brugte gummifendere, som Foreningen Voerså Fiskerleje er i besiddelse af, har 
Skanska udarbejdet overslag på i alt 20.000 kr. for montering af gummifendere. Under forudsætning af nye 
gummifendere har Skanska udarbejdet et overslag på 40.000 kr. for levering og montering af gummifendere. Arbejdet 
har kommunen med henvisning til afleveringsprotokollen option på udførelse af. Foreningen Voerså Fiskerleje er ved at 
undersøge andre løsninger, og vil snarest vende tilbage til forvaltningen med svar. Herefter kan forholdet blive endelig 
afklaret.  
  
Endvidere har kommunens advokat udført arbejde for ca. 40.000 kr. i forbindelse med syns- og skønssagen og 
godkendelse af kontrakter.  
  
Desuden har kommunes rådgiver COWI fremsat krav om tillægshonorar (på nuværende tidspunkt er det oplyst til ca. 
75.000 kr.). Dette begrundes med, at byggeperioden er blevet forlænget, og dermed har sagen krævet en større indsats 
end forventet. Forvaltningen har på det foreliggende grundlag afvist kravet om tillægshonorar. 
  
I forbindelse med 1- års og 5- års garantieftersyn på det netop afsluttede arbejde vil forvaltningen foreslå, at der 
bevilliges 10.000 kr. 
  
Med henvisning til ovenstående kan et foreløbigt regnskab opgøres til : 
  

  
I ovennævnte beløb er der ikke medregnet tillægshonorar til rådgiver. Endvidere er der ikke medregnet økonomi, hvis 
syns- og skønssagen genoptages. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at der bevillingsmæssigt vil skulle tages stilling til meddelelse af en anlægsbevilling på 
netto 160.000 kr. Da der ikke er afsat et rådighedsbeløb i budgettet, vil finansiering enten skulle foretages ved reduktion 
af andre planlagte anlægsinvesteringer eller af kassebeholdningen. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

7. Afmærkningspæl på nordlige molehoved  kr. 2.000 
8. Udskiftning af forsyningskabel og kabelrør mellem 2. østligste lysmast og molefyr på 

sydlige mole  
kr. 20.629 

9. 8 stk. gevindstænger (A4) i fyrfundamenter for fastgørelse af stander for molefyr  kr. 2.524 
10. Transport og indbygning af overskudskernefyld fra ændring af stenkastning på det 

sydlige molehoved  
kr. 7.535 

11. Transport af opgravede oprensningsmateriale ude i vandet  kr. 3.025 
12. Forstærkning af forstræk på spuns mellem havnemunding og st. 0 ved sydlig mole, i 

alt 45,5 lbm  
kr. 30.300 

13. Etablering af 5 afmærkningspæle samt levering af 9 stk. 9 m lange brugte 
jernbaneskinner  

kr. 34.235 

14. Dekort for solcelledrevet molefyr på nordlige molehoved  kr. –25.000 
15. Supplerende raltilfyldning ved nordlige molehoved  kr. 30.375 
16. Etablering af kørevej på sydlig molehoved  kr. 29.505 
17. Reparation af kørevej på sydlig mole  kr. 3.888 
18. Oprensning og etablering af fodsikring med sten foran spuns på sydlig mole st. 0 til –

45  
kr. 73.810 

19. 50 % af strømforbrug i henhold til entreprisekontrakt  kr. 9.226 
20. Projektansvarsforsikring  kr. 10.000 
21. Indmåling af fundamenter for molefyr  kr. 5.000 

I alt kr. 255.982 

Merforbrug vedr. tillægsarbejder kr. 49.870 
Ændret erstatningssum kr. 25.000 
Gummifendere kr. 30000 
Betaling af advokat  kr. 40000 
1-års og 5-års garantieftersyn kr. 10.000 
I alt kr. 154.870 
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� der meddeles en tillægsbevilling på 160.000 kr. til omhandlende tillægsarbejder.  

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 10. februar 2004  
Fraværende: Karl Falden med afbud 
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 24. februar 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I henhold til vedtægter for foreningen Voerså fiskerleje har foreningen fremsendt regnskab for år 2003 (1. januar – 30. 
september) samt budget for år 2003/2004. 
  
Byrådet godkendte på mødet den 7. oktober 2003 en ændring af regnskabsperioden, således at den fremover er fra 1. 
oktober – 30. september. 
  
Teknisk Forvaltning kan oplyse, at regnskabet er præget af manglende indtægter fra gæstesejlere, samt at foreningen ikke 
har haft udgifter til oprensning i år 2003. Oprensningen i foråret 2003 blev udført og bekostet af Sæby Kommune. 
  
Årets resultat viser et overskud på 20.241 kr. og en egenkapital på 88.638 kr. 
  
På generalforsamlingen blev der besluttet at hæve de årlige takster for bådpladser med 200 kr. og besejlingsafgift med 50 
kr. samt leje af fiskerhuse med 100 kr. Takstreguleringen er indregnet i budgettet for år 2003/2004. 
  
På baggrund af omkostninger samt afskrivninger og hensættelser forventes der i den kommende regnskabsperiode et 
overskud på 1.200 kr.  
  
Efter forvaltningens opfattelse var takstændringerne nødvendige, for at foreningen kunne varetage driften og 
vedligeholdelsen af havnen på forsvarlig vis. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at regnskabet for 2003 og budgetforslaget for 2003/2004 ikke giver anledning til 
bemærkninger. Der henvises til revisionspåtegning af 20. november 2003. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

� foreningens regnskab for år 2003 og budget for år 2003/2004 godkendes  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 24. februar 2004  
Fraværende: Karl Falden med afbud. 
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af, at budget og regnskab godkendes, herunder at 
Teknisk Udvalg i fremtiden bemyndiges til at godkende budget og regnskab. 
  
Beslutning 

39. Regnskab og budget for foreningen Voerså Fiskerleje 

J.nr.: 00.01.Ø00 Sagsident: 01-1459 Sbh. TF/nbj Åben sag 
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Økonomiudvalget den 2. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  
  
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Den fungerende borgmester nedsatte en styregruppe i forbindelse med byggeri af musikskole, fælleshus/kulturhus. 
  
Styregruppen består af: 

Børne- og Kulturforvaltningen, Elsemarie Lauvring (formand) 
Økonomisk afdeling, Jørgen Kristensen 
Musikskolen, Jens Nielsen 
Biblioteket, Mette Caspersen 
Teknisk Forvaltning, Claus Bo Frederiksen. 

  
Styregruppen har udarbejdet et programoplæg for byggeri af ny musikskole, fælleshus/kulturhus. 
  
Det er styregruppens opfattelse, at fælleshus/kulturhus skal erstatte behovet for mødelokaler for de brugere, der i dag 
benytter: 

Algade 3 
Medborgerhuset 
Hovedbygningen Sæby Gl. Skole. 

  
Det er vigtigt, at brugerne samt Kulturelt Samråd ,kulturgruppen, Handicaprådet, Ældrerådet og Ungdomsrådet bliver 
hørt. 
  
Der er i styregruppens oplæg lagt op til, at gruppen får mandat til at vælge totalrådgiver på baggrund af en konkurrence 
om rådgiverhonorar. Dette er samme procedure, som der er benyttet ved byggeriet af biblioteket. 
  
Der er et alternativt forslag fra Børne- og Kulturforvaltningen, at der kan benyttes samme proces som ved renovering af 
Torslev Skole, hvor Niras på vegne af Sæby Kommune opfordrer tre arkitektfirmaer til at fremkomme med et 
uforbindende forslag til fælleshus/kulturhus herunder musikskole. Forslagene bedømmes efter funktionalitet, arkitektur 
og økonomi. 
  
I forbindelse med styregruppens hovedtidsplan, skal der tilføjes, at frigivelse af midler i marts/april 2004 er svarende til 
1,5 mio. Dette skal dække teknikerhonorar samt geotekniske undersøgelser. Yderligere frigivelse vil ske i forbindelse 
med licitationen. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at 
 

� styregruppens programoplæg godkendes, hvor bemærkningen om termin for frigivelse af bevilling indarbejdes  
  
Planchef Claus Bo Frederiksen deltager i behandlingen af dette punkt. 
  

Bilag   Fordeling 
1. Regnskab for år 2003 TU, ØU, BR 
2. Budget for år 2003/2004 TU, ØU, BR 

40. Musikskole/Fælleshus/Kulturhus 

J.nr.: 20.11P00 Sagsident: 2004-184 Sbh. BK/el Åben sag 
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Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 25. februar 2004  
Fraværende: Jens Mørk og Per Hjortnæs 
  
Lokalplan nr. 4.83.0 - kortbilag 5 med indtegnet rum- og funktionsdiagram udleveret på mødet. 
  
Indstillingen godkendt af et flertal, dog benyttes samme proces som ved renoveringen af Torslev Skole. 
Flemming Sten tager forbehold over for projektet, da der ikke er tilstrækkelig faciliteter for Musikskolen. Ligeledes er 
det Flemming Stens opfattelse, at der ikke er nok lokalefaciliteter i fælleshus/kulturhus. 
  
Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der frigives 1,5 mio. til projekteringen. 
  
Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at der på investeringsoversigten for 2004 er optaget 4 mio. kr. og 5 mio. kr. i 
2005 samt 5 mio. kr. i 2006. Der vil derfor intet være til hinder for, at der til projekteringsudgifter m.m. meddeles 
anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 2. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  

  
  
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Forslag om at Børne- og Kulturudvalget fremkommer med skitseprojekter til Byrådet indenfor rammen på 14 mio. kr. - 
samt at Økonomiudvalget bemyndiges til at frigive 100.000 kr. til projekteringen. 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen for Bødkergården søger om frigivelse af anlægsmidler på 575.000 kr., som er afsat til tilbygning til 
afdelingen på Brøndenvej 3, ”Bødkerhuset”. 
  
Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at der på investeringsoversigten for 2004 er optaget kr. 575.000 til 
lokaleændringer i Bødkerhuset (kommunal ejendom), hvorfor der finansieringsmæssigt intet vil være til hinder for at 
anlægsbevillingen imødekommes. 
  
Indstilling  
Forvaltningen indstiller, at  
  

� projektet godkendes 
 

� der frigives 575.000 kr. fra investeringsoversigten 2004  
  

Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 11. februar 2004  
Fraværende:  
Der indhentes 3 lokale tilbud og 2 udenbys tilbud. 

Bilag   Fordeling 
1. Programoplæg af 18. februar 2004 BKU 
2. Lokalplan nr. 4.83.0 – kortbilag 5 indtegnet med rum- og funktionsdiagram BKU, ØU, BR 
3. Programoplæg af 26. februar 2004 ØU, BR 

41. Tilbygning til Bødkerhuset 

J.nr.: 82.18S05 Sagsident: 04-0154 Sbh. BK/el Åben sag 
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Der ses på dør til handicaptoilet. 
Licitationsresultatet sendes ind til godkendelse og frigivelse fra investeringsoversigten. Max. 575.000 kr. 
  
Institutionsleder Søren Peter Bock deltager i behandlingen af dette punkt. Søren Peter Bock har ønsket, at sagen 
genoptages pga. problemer vedrørende tidsplan, idet byggeriet skal være færdig 1. august 2004, da der skal starte nye 
børn. 
  
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 25. februar 2004  
Fraværende: Jens Mørk 
Den oprindelige indstilling godkendes, dog frigives der max. 575.000 kr. Selve projektet godkendes af Børne- og 
Kulturudvalget efter licitationsresultatet. 
  
Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der frigives 575.000 kr. til projektet. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 2. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I brev af den 1. marts 2004 ansøger Den Selvejende Institution Røde Kors Børnehaven, Bispevangen 1, 9300 Sæby om 
 

� et rente- og afdragsfrit kommunalt lån på 110.000 kr.  
  
Af brevet fremgår at institutionens udvendige kloaksystem er brudt sammen. Skaden er anmeldt til Kommune Forsikring, 
og ugiften til renovering er vurderet til 148.500 kr. ekskl. moms. Forsikringsselskabet har tilbudt en erstatning på 40.000 
kr. ekskl. moms under forudsætning af, at arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Børge Juul Kristensen. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at Sæby Kommune har overenskomst med Den Selvejende Institution. Afledt heraf er 
institutionen omfattet af de kommunale regler med hensyn til budget, regnskab herunder den mellemkommunale 
momsudligningsordning. 
  
Der er ikke i budgettet for 2004 afsat midler til udlån eller til anlæg, hvorfor der vil skulle tages stilling til: 
 

� om beløbet som ansøgt udlånes rente og afdragsfrit af Sæby Kommune til institutionen  
� om beløbet kan finansieres indenfor udvalgets øvrige anlægsprogram  
� om arbejdet skal finansieres ved optagelse af et realkredit lån.  

  
Da institutionen er omfattet af de kommunale regler vil arbejdet skulle igangsættes ved en anlægsbevilling. Det 
bemærkes, at såfremt der optages lån i et realkreditinstitut, er lånet omfattet af de kommunale låneregler på normal vis, 
og den årlige ydelse på lånet vil skulle finansieres af Sæby Kommune indtil overenskomsten ophører. 
  

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra Bødkergården af 5. februar 2004 BKU, ØU, BR 
2. Tegning af om- og tilbygningen af 4. februar 2004 BKU, ØU, BR 

42. Røde Kors Børnehaven 

J.nr.: 00.01.00Ø20 Sagsident: 04-0227 Sbh. BK/el Åben sag 
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Indstilling  
Det indstilles, at ansøgningen imødekommes. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 10. marts 2004  
Fraværende: Flemming Sten 
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget. 
  
Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Økonomiudvalget den 16. marts 2004: 
Anbefales til Byrådets godkendelse - således at der gives et rente- og afdragsfrit lån til institutionen som ansøgt. 
 
Byrådet: 
Godkendt. 

 
 

Beslutning – Økonomiudvalget den 13. januar 2004 
Behandlingen fortsættes  
  
Resumé 
Dybvad Borgerforening har i april 2003 søgt om 157.920 kr. fra Leader+ midlerne til et naturgenopretnings-projekt ved 
Søparken i Dybvad. I ansøgningen er det område, der lægges til Dybvad Søpark, værdisat til 150.000 kr. og indgår som 
en del af Sæby Kommunes medfinansiering. Landsbyfællesrådet har den 24. april 2003 anbefalet projektet til 
godkendelse i Økonomiudvalget.  
  
LAG-gruppen har på møde den 6. maj 2003 bevilliget 307.920 kr. til gennemførelse af naturgenopretningsprojektet bl.a. 
under forudsætning af, at de planmæssige forudsætninger og ansøgte kommunale bevillinger opnås inden projektet 
igangsættes. 
  
Der udarbejdes en landzonelokalplan for området. I september 2003 har Nordjyllands Amt svaret, at det anses for 
hensigtsmæssigt at lade området forblive i landzone, da det udvidede område omfatter en kultureng, sø og vandløb - 
naturtyper, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
  
Plansektionen har i november og december udarbejdet forslag til en 10-årig Leje -, drifts – og vedligeholdelsesaftale med 
Dybvad Borgerforening. I aftalen indgår et årligt kommunalt tilskud til drift og vedligehold af Dybvad Søpark på 13.100 
kr.  
  
Sagsfremstilling 
Plansektionen har den 3. februar 2004 føjet supplerende oplysninger, til Internt notat af 22. maj 2003, bilag nr. 16. 
Dokumentation for ejerforhold vedrørende bygning i Dybvad Søpark vedlægges som bilag 16 til behandlingen af dette 
punkt. Borgerforeningen oplyser den 3. februar 2004, at den ejer den anden hytte i Dybvad Søpark. 
  
Det forudsættes, at de driftsmidler, som kommunen (Park– og Vejvæsenet) anvender til græsslåning mv. i Dybvad 
Søpark, fremover overføres som årligt driftstilskud, der udbetales til Dybvad Borgerforening. Udgifter til græsslåning er 
pt. på ca. 13.100 kr. årligt. Beløbet er indføjet i revideret forslag til leje-, drifts- og vedligeholdelsesaftale under punkt 12. 
(Bilag 17) 
  
Punkt 3.5 i Forslag til leje-, drifts- og vedligeholdelsesaftale er præciseret, og der er indsat et nyt punkt  2.4 vedrørende 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven af 1. marts 2004 BKU, ØU, BR 

43. Leader+ Dybvad Søpark, Naturgenopretningsprojekt 

J.nr.: 04.21.05P20 Sagsident: 03-362 Sbh. TF/ibh Åben sag 
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områdets afgrænsning mod vest, der skal være Bredmosebæk. (Se bilag 17). 
  
Plansektionen har ligeledes forelagt forslag til leje-, drifts- og vedligeholdelsesaftale mellem Sæby Kommune og Dybvad 
Borgerforening af 22. december 2003 for borgerforeningen på møde den 3. februar 2004. Borgerforeningens 
kommentarer er vedlagt sagen som bilag 18. 
  
Der er vedlagt en aktuel bilagssamling som bilag nr. 13 
  
Økonomifunktionen oplyser til det økonomiske, at der er budgetmæssigt dækning for et eventuelt kommunalt tilskud fra 
Leader+ midlerne på 157.920 kr..  
  
Med hensyn til Borgerforeningens overtagelse af drifts- og  vedligeholdelsen af Dybvad Søpark kan oplyses, at opgaven 
varetages af Park og Vejvæsenet. Udgifterne finansieres af de bevillinger, der er henført til Teknisk Udvalgs 
kompetenceområde.  
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget  
  

� godkender forslag til leje-, drifts- og vedligeholdelsesaftale for Dybvad Søpark  
  
� bevilliger støtte til projektet med 157.920 kr.  

  
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 24. februar 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I brev af den 25. februar 2004 ansøger Østervrå Varmeværk om en kommunegaranti på 9 mio. kr. til finansiering af 
udgifter i forbindelse med udskiftning af gasmotoren på Østervrå Varmeværk. 
  
Jf. projektbeskrivelse fra JPH-Rådgivning, står Østervrå Varmeværk overfor valget mellem, at hovedrenovere den 
eksisterende gasmotor eller udskifte motoren med en ny og væsentlig mere effektiv gasmotor. Det er besluttet at udskifte 
gasmotoren, idet dette vil give en mere fordelagtig løsning. Endvidere vil de fremtidige skærpede miljøkrav til 
emissioner fra gasmotorer, som træder i kraft i 2006, blive opfyldt ved installationen af den nye gasmotor. 

Bilag   Fordeling 
13. Aktuel bilagssamling af 17. februar 2004 – bilag 1-12 ØU, BR 
14. Økonomiudvalget punkt 14. af 13. januar 2004: Leader+ - Naturgenopretning ved 

Dybvad Søpark 
ØU, BR  

15. Internt Notat af 22. maj 2003: Dybvad Borgerforening, Naturgenopretnings-projekt – 
supplerende oplysninger, med tilføjelse af 3. februar 2004 

ØU, BR 

16.  Dokumentation for ejerforhold af spejderhytten af 1. oktober 1990 ØU, BR 
17.  Revideret forslag til leje-, drifts- og vedligeholdelsesaftale mellem Sæby Kommune 

og Dybvad Borgerforening af 22. december 2003. Rettet 18. februar 2004 
ØU, BR 

18. Dybvad Borgerforenings kommentarer til Leje-, drifts og vedligeholdelsesaftale af 
12. februar 2004 

ØU, BR 

19. Drifts- og Forsyningsafdelingens kommentarer af 29.januar 2003 ØU, BR 

44. Kommunal garanti til Østervrå Varmeværk  

J.nr.: 09.02.08Ø60 Sagsident: 04-0210 Sbh. CF/pn Åben sag 
  

Page 27 of 32

02-12-2011file://P:\Sæby\saeby-byraad-2004.03.16.htm



  
Som finansiering i projektbeskrivelsen fra JPH-Rådgivning er benyttet et 10-årigt 4% annuitetslån til kurs 98. 
  
Østervrå Varmeværk har pr. 31. december 2003 ingen kommunegaranti. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at der i princippet intet vil være til hinder for, at Sæby Kommune yder den ansøgte 
kommunegaranti på 9 mio. kr. Forudsat, at lånet overholder de kommunale låneregler, som fremgår af det kommunale 
lånecirkulære. 
  
Som i tidligere tilsvarende sager bør Sæby Kommune overveje at knytte betingelser til tilsagnet om en kommunegaranti. 
Følgende betingelser er tidligere stillet: 
  

•       at der tinglyses deklaration på værkets ejendom om, at der ikke uden Sæby Byråds skriftlige tilladelse kan 
ske salg eller pantsætning af ejendommen og løsøre i garantiperioden 

•       at gasmotoren sikres med de nødvendige forsikringer og service/vedligeholdelse i den kommunale 
garantiperiode 

•       at brugernes afviklingsperiode er kortere en lånets afdragsperiode 
•       at der for at sikre den mest fordelagtige finansiering undersøges alternative finansieringsmuligheder – 

eventuelt KommuneKredit 
  

Endvidere kan Økonomifunktionen oplyse, at det jf. § 11 i ”Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive 
varmeforsyningsanlæg” er muligt for Byrådet at pålægge en ejendom, som allerede forsynes fra et kollektivt 
varmeforsyningsanlæg, at forblive tilsluttet dette. ”Forblivelsespligten” har været fremført i lignende sager, og Byrådet 
har ikke truffet principiel beslutning om at anvende denne mulighed. 
  
Indstilling  
Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling fremsender sagen til Økonomiudvalget og Sæby Byråds afgørelse. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der gives en kommunegaranti med de fire opstillede betingelser. 
  

  
  
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I budgettet for 2003 er der regnet med en kommunal lånoptagelse på i alt 7,9 mio. kr. Af lånoptagelsen kan 5,5 mio. kr. 
henføres til Sæby Kloakforsyning – til finansiering af anlægsinvesteringer, mens de resterende 2,4 mio. kr. kan henføres 
til finansiering af anlægsinvesteringer ved renovering af kommunens skoler. Lånoptagelsen vedrørende kommunens 
skoler svarer til 40% af den forventede anlægsinvestering. 
  
En kommunes adgang til optagelse af lån i regnskabsfasen skal opgøres på grundlag af de faktiske og bogførte 
regnskabsbeløb,  jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001 med senere ændringer. 
Sæby Kommunes samlede låneadgang er i henhold hertil opgjort til i alt 9,9 mio. kr. i 2003. 
  
Opgøres Sæby Kommunes låneadgang som forudsat i budgettet til henholdsvis Sæby Kloakforsyning og renovering af 

Bilag   Fordeling 
1 Ansøgning fra Østervrå Varmeværk af 25. februar 2004 ØU, BR 

45. Optagelse af lån for regnskabsåret 2003 

J.nr.: 00.01Ø20 Sagsident: 04-0176 Sbh. CF/cep Åben sag 
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kommunens skoler, vil der kunne optages et kommunalt lån på i alt 7,1 mio. kr. fordelt med 5,9 mio. kr. til Sæby 
Kloakforsyning og 1,2 mio. kr. til skolevæsenet. Årsagen til at lånoptagelsen er mindre i regnskabsfasen end i 
budgetfasen skyldes, at en del af skolerenoveringen udskydes til 2004. 
  
Lånoptagelsen for 2003 skal senest være foretaget den 31. marts 2004. I modsat fald vil låneadgangen være bortfaldet. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at lånesagen skal forelægges Sæby Byråd til godkendelse efter indstilling fra 
Økonomiudvalget jf. § 41 i Lov om kommunernes styrelse. 
  
Indstilling  
Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling oplyser, at der vil skulle tages stilling til størrelsen af den kommunale 
lånoptagelse  for 2003. Det indstilles, at der vælges mellem følgende muligheder: 
  

� En maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang på 9,9 mio. kr.  
� En lånoptagelse på 5,9 mio. kr. svarende til Sæby Kloakforsynings anlægsinvesteringer  
� En lånoptagelse på 1,2 mio. kr. svarende til 40% af anlægsinvesteringen til skolevæsenet  

  
Lånet forventes optaget hos KommuneKredit med afdragsprofil over 10 år med variabel rente (p.t. 2,16%). Lånet kan 
efterfølgende rentesikres til en fast rente for derigennem at minimere kommunens renterisiko.  
  
Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets afgørelse.  
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der optages et lån på 5,9 mio. kr., svarende til Sæby Kloakforsynings 
anlægsinvesteringer. 
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Skatteministeren har den 12. december 2003 godkendt en ny forretningsorden for skatteankenævn. 
Forretningsordenen trådte i kraft den 1. januar 2004. 
  
Den nye forretningsorden indeholder blandt andet ændrede regler om vederlæggelse af skatteankenævnsmedlemmer. 
  
De nye regler om vederlæggelse træder i kraft den 1. marts 2004. Byrådet kan imidlertid beslutte at videreføre de nu 
gældende vederlagsbestemmelser ind til udgangen af indeværende funktionsperiode (udgangen af 2005). 
  
Hovedindholdet i de nye regler er: 
 

� Medlemmer, herunder næstformænd - der ikke fast varetager opgaven som mødeleder for et besluttende led) - 
modtager et fast vederlag afhængig af skatteankenævnets indbyggerunderlag fastsat af byrådet inden for de 
rammer, der fremgår af bekendtgørelsen 
 

� Næstformænd, der fast varetager opgaven som mødeleder for et besluttende led, modtager et fast vederlag 
afhængig af det besluttende leds indbyggerunderlag fastsat af kommunalbestyrelsen inden for de rammer, der 
fremgår af bekendtgørelsen 
 

� Formænd modtager et fast vederlag afhængig af skatteankenævnets indbyggerunderlag fastsat af 

46. Ny forretningsorden for skatteankenævn - ændrede regler om vederlæggelse 

J.nr.: 81.14.10A16 Sagsident: 04-0194 Sbh. CF/jan Åben sag 
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kommunalbestyrelsen inden for de rammer, der fremgår af bekendtgørelsen 
 

� Alle (medlemmer, næstformænd og formænd), der kan dokumentere en tabt arbejdsfortjeneste, kan få erstatning 
herfor. Erstatningen kan ydes i forbindelse med deltagelse i møder, kurser mv.  
 

� Der ydes uændret udgiftsgodtgørelse til alle i forbindelse med deltagelse i møder, kurser mv.  
 

� Der udbetales alene mødediæter til stedfortrædere, der deltager i skatteankenævnets møder. Der udbetales ikke 
mødediæter til andre.  

  
  

  
  
  
Skatteankenævnsmedlemmernes nuværende honorering:  
  

  
Indstilling  
Løn- og Personalekontoret fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget, idet der bedes tage stilling til, om 
Skatteankenævnet skal 
  

� honoreres efter de nugældende regler indtil udgangen af nuværende funktionsperiode (udgangen 2005) eller 
 

� overgå til de nye regler  
  

Beløbsgrænser pr. 1. Januar 2004  
   

Medlemmer 
   
Indbyggerintervaller  Min.  Max.  
0  –  40.000  5.000  12.000  
40.000  –  80.000  10.000  23.000  
80.000  –  120.000  15.000  35.000  
120.000  –     20.000  46.000  
               

Formænd 
               
Indbyggerintervaller  Min.  Max.  
0  –  40.000  15.000  38.000  
40.000  –  80.000  25.000  60.000  
80.000  –  120.000  40.000  90.000  
120.000  –     55.000  110.000  
               

Næstformænd 
               
Indbyggerintervaller  Min.  Max.  
0  –  40.000  10.000  22.000  
40.000  –  80.000  18.000  40.000  
80.000  –  120.000  25.000  55.000  
120.000  –     35.000  70.000  

formand Jørgen E. Helledie 
5% af lønnen som borgmester årligt 25.293,96 kr. 

    
1. næstformand Søren Visti Jensen 

fast vederlag årligt 5.000,00 kr. 
    
2. næstformand Knud Thomsen 

fast vederlag årligt 5.000,00 kr. 
    
  Mogens Vestergaard Pedersen 

fast vederlag årligt 5.000,00 kr. 
    
  Elly R. Thomsen 

fast vederlag årligt 5.000,00 kr. 
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Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. marts 2004  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der honoreres efter de nugældende regler indtil udgangen af nuværende 
funktionsperiode. 
  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Taget til efterretning. 

 
 

Sagsfremstilling 
Sæby Byråds høringssvar til Strukturkommissionens betænkning er afsendt til KL den 5. marts 2004. Borgmesteren 
sender svaret til behandling i Byrådet og anmoder Byrådet om at tage stilling til, om svaret skal sendes til Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet inden høringsfristens udløb den 7. april 2004. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 16. marts 2004 

Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

47. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh. BKT/ms Åben sag 
  

Bktg.  Ministerium  Emne 
39 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse af lov om hjemmeservice 
42 Socialministeriet Bekendtgørelse af lov om social pension 
68 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 

48. Sæby Byråds høringssvar til Strukturkommissionens betænkning 

J.nr.: 00.01A07 Sagsident: 03-0653 Sbh. BKT/crp Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Sæby Byråds høringssvar til Strukturkommissionens betænkning BR 
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Underskrifter:  
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