
 

 

  

  

Sæby Kommune 
  

Referat 
  

Byrådet 

  
Ordinært møde 

  

Mødedato tirsdag den 18. maj 2004 

Tidspunkter 18:30 -  

Lokale Byrådssalen 

Fraværende 

Bemærkninger Forslag om at overføre pkt. 84 og 86 til åbent møde. Pkt. 84: for 
stemte 21 - Godkendt. Pkt. 86: For stemte 1, imod stemte 13, 
hverken for/imod stemte 7. Pkt. 86 forbliver på lukket møde. 
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Indholdsfortegnelse 

 
 

68.  Lokalplan nr. 4.86.0 for "Virkelyst" Åben sag 

69.  Voerså Havn Åben sag 

70.  Centralisering af spildevandsrensning - kabelrør Åben sag 

71.  Forslag til spildevandsplantillæg - Området ved Sulbæk Åben sag 

72.  Forslag til spildevandsplantillæg - Erhvervsområde ved Ålborgvej 93 Åben sag 

73.  Færdiggørelse af flisebelægning på nordre side af havnen Åben sag 

74.  Vejbelysning - sanering og nyanlæg 2004 Åben sag 

75.  Salg af del af Skansekolonihavegrund Åben sag 

76.  Ansøgning fra Boligforeningen af 1942 om køb af grund Sdr Ringvej 31, 
Sæby – opførelse af 21 seniorboliger 

Åben sag 

77.  Sæby Museum - udskiftning af tag Åben sag 

78.  Generalforsamling i Sæby Forsyningspligt A/S Åben sag 

79.  Sæby Kommunes forsikringer - årsrapport 2003 Åben sag 

80.  Godkendelse af Inkassorapport for 2003 og Inkassoplan for 2004 Åben sag 

81.  Lønsum 2004 Åben sag 

82.  Planstrategi 2004 - indkomne bemærkninger Åben sag 

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

84.  EU-buslicitation Åben sag 

85.  Salg af aktier Lukket sag 

86.  Musikskole/Fælleshus/Kulturhus Lukket sag 
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Sagsfremstilling 
Sæby Byråd besluttede på mødet den 16. december 2003 at fremlægge lokalplanforslag nr. 4.86.0 i offentlig høring i 
min. 8 uger. Høringsperioden udløb den 3. marts 2004. 
  
Der indkom 7 rettidigt indleverede indsigelser mod lokalplanforslaget samt en skrivelse fra Nordjyllands Amt, hvori de 
tilkendegiver, at de ikke gør indsigelse mod lokalplanforslaget jf. skema bilag 1. Derudover er der indkommet 1 
indsigelse efter høringsperiodens udløb. 
  
To af indsigelserne er underskrevet af flere borgere: 

� Indsigelse fra Ole Højbjerre og Kuno Overgaard – 52 medunderskrivere.  
� Indsigelse fra Jens-Christian Jensen og Jørgen Henriksen – 98 medunderskrivere.  

  
Flere af indsigelserne vedrører spørgsmålet om vejadgang til det nye boligområde, hvor der faktisk enstemmigt ønskes 
vejadgang udelukkende fra Ålborgvej.  
  
Plansektionen bemærker: 
Da Ålborgvej har status som amtsvej, vil en evt. etablering af vejadgang herfra kræve en tilladelse fra Nordjyllands Amt. 
  
Derudover vurderer Plansektionen, at en sådan ændring af planen vil være af så væsentlig betydning, at det vil kræve en 
ny lokalplan (bebyggelsesplan) og dermed en ny offentlig høring i min. 8 uger. 
  
Det nedlagte § 14-forbud på ejendomme omfattet af Lokalplan 4.22.0 er gældende frem til den 1. maj 2004. I processen 
har det været en forudsætning, at Lokalplan 4.22.0 skulle erstattes af den ny Lokalplan 4.86.0. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•         Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at godkende de tekniske anlæg og forhold, som er omfattet af 
planen 

  
•         Økonomiudvalget anbefaler planen til Byrådets endelige godkendelse. 

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 23. marts 2004  
Fraværende:  
Jens Mørk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
  
Udvalget kan ikke godkende de tekniske forhold i lokalplanforslaget og foreslår udarbejdet et nyt forslag baseret på 
adgangsvej fra Ålborgvej og eventuelt Kløvermarken. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 30. marts 2004  
Fraværende: Folmer Hansen med afbud 
Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. 
Forslag af 29. marts 2004 udleveret. 
Behandlingen fortsættes. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 6. april 2004 
Fraværende:  
Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. 
Behandlingen fortsættes. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 13. april 2004  
Fraværende: Hans Krarup Olesen med afbud 
Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. 

68. Lokalplan nr. 4.86.0 for "Virkelyst"  

J.nr.: 01.02.05P16 Sagsident: 03-0215 Sbh. TF/soe Åben sag 
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Lokalplanforslaget anbefales til Byrådets godkendelse, dog således at adgangsveje etableres jf. Plansektionens skitse af 
29. marts 2004, samt at anvendelsen for område 4 ændres til grønt område med mulighed for institutionsformål. 
  
  

  
  
Beslutning 
Byrådet den 20. april 2004  
Fraværende: Karl Falden, Hans Krarup Olesen og Finn Jakobsen med afbud. 
Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. 
Forslag om at lave vejadgang via Kastanievej og Kløvermarken. 
For stemte 2, imod 11, hverken for/imod 4. Forkastet. 
  
Teknisk Udvalgs indstilling kom til afstemning. 
For stemte 1, imod 14, hverken for/imod 2. Forkastet. 
  
Økonomiudvalgets indstilling (rettelsesblad af 20. april 2004) kom til afstemning, således at lokalplanen tilrettes, så de 
15 nordlige boliger (tæt/lav) får vejadgang alene via Godthåbsvej. 
For stemte 15, imod 2. Godkendt.  
  
  
Lokalplanen er tilrettet i overensstemmelse med Byrådets beslutning. 
  
Indstilling  
At Økonomiudvalget godkender de gennemførte rettelser og anbefaler lokalplanen til Byrådets endelige godkendelse 
(genvedtagelse). 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 11. maj 2004  
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse - som indstillet. 
  

  
  
Økonomiudvalgets medlemmer bedes medbringe bilaget fra Økonomiudvalgets møde 11. maj 2004. 

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. 
 
Godkendt. 
 
Brian Pedersen kan ikke tilslutte sig lokalplanen. 

 
 

Sagsfremstilling 
Forlængelse af den nordlige mole og de aftalte afhjælpningsarbejder på den sydlige mole er nu afsluttet. Dykkereftersyn 
blev udført den 12. marts 2004, og fra dykkereftersynet kan citeres: ”Der er ikke fundet nogen udskylninger eller 

Bilag   Fordeling 
1. Plansektionens bemærkninger til de enkelte indsigelser TU, ØU, BR 
2. Indsigelser til Lokalplan 4.86.0 TU, ØU, BR 
3. Lokalforslaget 4.86.0 af 16. december 2003 ØU, BR 
4. Plansektionens skitse af 29. marts 2004 ØU, BR 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan nr. 4.86.0 af 11. maj 2004 ØU, BR 

69. Voerså Havn 

J.nr.: 08.02.00G01 Sagsident: 03-0124 Sbh. TF/osh Åben sag 
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utætheder nogle steder langs kajen eller nogle af de steder, der er fundet opmålt”. 
Der er fundet mindre åbninger og forskydninger i spunssamlingerne, hvor entreprenøren og rådgiveren foreslår, at der 
foretages en udbedring ved, at der påskrues en stålplade. Arbejdet udføres uden omkostning for Sæby Kommune. 
  
Der planlægges herefter foretaget en tiltrængt oprensning af indsejlingen til havnen. 
  
Foreningen Voerså Fiskerleje har foretaget en pejling af å-løbet og et mindre område af yderhavnen ved indsejlingen, 
gæstekaj og slæbested. Forvaltningen har modtaget tilbud fra firmaet FMT på oprensning af ca. 850 m indsejling/å-løb 
samt ovennævnte område af yderhavnen. 
  
Tilbud på oprensning af å-løbet og omtalte havneområde og sejlrenden til 2,20 meters dybde på midten er på 144.000 kr. 
ekskl. moms. Med 8% til uforudseelige udgifter vil den samlede udgift blive på 155.000 kr.  
  
Ovennævnte tilbud er baseret på oprensning af max 0,75 m i gennemsnit på hele oprensningsarealet. 
  
I forbindelse med de afsluttede reparationsarbejder blev en oprensning af selve å-løbet alene vurderet til 140.000 kr. af 
Skanska. 
  
I forbindelse med det valgte projekt med forlængelse af nordmolen og reparation af sydmolen blev de fremtidige årlige 
oprensningsudgifter anslået til 120.000 kr. af syns- og skønsmanden. 
  
Byrådet vedtog at afsætte 60.000 kr. idet det bemærkes, at Foreningen Voerså Fiskerleje fortsat skal bidrage med 35.000 
kr. årligt. 
  
På budgettet er der således i alt 95.000 kr. 
  
På baggrund af det modtagne tilbud kan der foretages følgende matematisk forholdsmæssige beregning af, hvad der kan 
udføres for det foreliggende budget og det indhentede tilbud fra FMT: 
  

  
I forbindelse med ovennævnte pejlinger har foreningen i 2 omgange foretaget pejlinger umiddelbart øst for de to 
molehoveder. Pejlingerne viser, at der på en strækning af ca. 60 meter er en vandybde på mellem 1,50  og 1,80 meter. 
Forvaltningen anslår, at mængden på denne strækning er ca. 1000 – 1500 m3. Denne mængde kan kun fjernes med skib. 
Med baggrund i priser fra uddybningsfirmaet Erik Høj (32 kr./m3 ), vil dette arbejde koste ca. 40.000 kr. inkl. anstilling. 
  
Arbejdet uden for molehovederne er ikke indeholdt i tilbudet fra FMT A/S og kan ikke udføres af dette entreprenørfirma. 
  
Foreningen Voerså Fiskerleje er af den opfattelse, at det er nødvendigt at få udført den oprensning, som 
entreprenørfirmaet FMT A/S har givet tilbud på samt at få fjernet sandbanke umiddelbart øst for de to molehoveder. 
  
Ud over tilbudet fra FMT A/S vil forvaltningen indhente tilbud fra anden entreprenør. Dette tilbud vil blive fremlagt på 
mødet. 
  
Ud fra det foreliggende budget vil der snarest blive igangsat en oprensning af sejlløbet samt et mindre areal ved 
indsejlingen ved yderhavnen. På baggrund af det reducerede budgetbeløb vil der ikke blive foretaget oprensning øst for 
molehovederne. 
  

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 27. april 2004  
Fraværende: Karl Falden med afbud. 
Der er modtaget revideret tilbud fra FMT dateret den 23. april 2004. For budgetbeløbet kan åløbet oprenses indenfor 
molerne til kote 1.80. 
  
Udvalget tog sagen til efterretning. Voerså Havn underrettes om udvalgets beslutning. 
  

Oprensning i henhold til. tilbud 
oprensning af max 75 cm i gennemsnit 
Dybde på 2,20 cm i midten af sejlrenden 

155.000 kr. 

    
Oprensning i henhold til budget    
oprensning af max 43 cm i gennemsnit 
Dybde på ca. 185 cm max 188 cm i midten af sejlrenden 

95.000 kr. 

Bilag   Fordeling 
1. Tilbud fra firmaet FMT dateret 30. marts 2004 TU 
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Beslutning 
Teknisk Udvalg den 11. maj 2004  
Fraværende: Jens Mørk efter afbud. 
Fremsendes til Byrådets afgørelse. 
  
Økonomiudvalgets indstilling fra mødet den 18. maj 2004 vil foreligge til Byrådets møde. 
  

  
Økonomiudvalgets medlemmer bedes medbringe bilaget fra mødet 18. maj 2004. 

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Økonomiudvalget den 18. maj 2004: 
Det anbefales at havnen uddybes til 2,20 m som skitseret - finansieret af 100.000 kr. som tillægsbevilling af kassen. 
Havnens status vurderes af Byrådet maj 2005. 
 
 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Byrådet vedtog på sit møde den 20. januar 2004 at igangsætte projektet ”Centralisering af spildevandrensning” inkl. 
kloakering af Badskær. Samtidigt blev besluttet at nedlægge kabelrør til senere anvendelse for fiberopkobling mellem 
rådhuset og de kommunale institutioner. 
  
Byrådet meddelte en bevilling på 501.954 kr., som omfattede udgiften til nedlægning af kabelrør fra henholdsvis 
Østervrå til Syvsten og fra Dybvad til Syvsten -  i alt ca. 18.000 meter kabelrør. Det blev endvidere besluttet, at 
Kloakforsyningen skulle stå i forskud med udgifterne, indtil arbejdet er udført. 
  
Supplerende rør som ønskes medtaget af kloakforsyningen: 
Efterfølgende har styregruppen besluttet at udføre 3 delstrækninger (vist med blå farve) ved henholdsvis Sæby og 
Østervrå renseanlæg samt pumpestation i Dybvad. Udgiften hertil beløber sig til ca. 10.500 kr. og finansieres over 
centraliseringsprojektet. 
  
Der er vedlagt plandiagram for kabelrør (bilag 1).  
  
Supplerende rør som ønskes medtaget til fremtidssikring af fiberopkobling:  
Følgende delstrækninger, som følger den udbudte kloaktransportledning, og som således er omfattet af de herunder 
opnåede attraktive priser, kan indgå i projektet. Der er udarbejdet følgende økonomiopstilling for disse delstrækninger: 
  

  
Økonomifunktionen oplyser, at Byrådet vil skulle tage stilling til, om der som skitseret i forbindelse med 
Centraliseringsprojektets gravarbejde vil skulle nedlægges kabelrør jf. punkterne 1 – 3 ovenfor til en pris på i alt 234.340 
kr. 
  
Der er ikke afsat budgetbeløb i budget 2004. Beløbene vil som ved den første etape med kabelrør skulle udlægges og 
forlods finansieres af kloakforsyningen og indgå i den samlede betaling, når arbejdet er udført. Bevillingsmæssigt vil 
Byrådet skulle tage stilling til meddelelse af en anlægsbevilling på 234.340 kr., såfremt arbejdet udføres. 
  

Bilag   Fordeling 
1. Referat af Voerså Fiskerlejes bestyrelsesmøde af 3. maj 2004 ØU, BR 
2. Mail fra Per Therkildsen af 8. maj 2004 ØU, BR 

70. Centralisering af spildevandsrensning - kabelrør 

J.nr.: 06.03.00P20 Sagsident: 02-0637 Sbh. TF/jla Åben sag 
  

1)   Fra Syvsten til Ørtoft (ved pumpestation) kr.   88.560 
2)   Fra Ørtoft (ved pumpestation) til Sæby Renseanlæg kr. 116.850 
3)   Fra Gunhildsbro pumpestation til Ørtoftvej (Volstrup Skole) kr.   28.930 

Samlet merudgift kr. 234.340 
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Supplerende rør som kan medtages til fremtidssikring af fiberopkobling: 
Med henblik på yderligere at forberede tilkobling til Sæby Kommunes eksisterende lysledernet og derved skabe et 
sammenhængende lysledernet, som kan danne grundlag for institutionernes opkobling af edb og telefoni til Sæby 
Rådhus, kan det økonomisk set med fordel overvejes at nedgrave kabelrør på følgende delstrækninger, der ikke er 
omfattet af gravearbejdet i Centraliseringsprojektet: 
  

  
Det kan oplyses, at der samtidigt er fundet besparelser på brønde og markeringspæle i forhold til det oprindelige projekt 
på 27.650 kr. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at Byrådet vil skulle tage stilling til, om der som skitseret vil skulle nedlægges kabelrør jf. 
punkterne 4 – 5 ovenfor til en pris på i alt 121.660 kr. 
  
Der er ikke afsat budgetbeløb i budget 2004. Beløbene vil som ved den første etape med kabelrør skulle udlægges og 
forlods finansieres af Kloakforsyningen og indgå i den samlede betaling, når arbejdet er udført.  
Bevillingsmæssigt vil Byrådet skulle tage stilling til meddelelse af en anlægsbevilling på 121.660 kr., såfremt arbejdet 
udføres. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknisk Udvalg, at 
  

� forvaltningens orientering om kabelrørsprojektet tages til efterretning  
  

� Centralforvaltningen, It- Afdelingen fremsender sagen om udvidelse af strækningerne og økonomi henholdsvis 1-
3 og 4-5 af det vedtagne kabelrørsprojekt til Økonomiudvalgets og efterfølgende Byrådets afgørelse.  

  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 27. april 2004  
Fraværende: Karl Falden med afbud. 
Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 4. maj 2004  
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse - således at delstrækningerne 1-5 gennemføres. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Godkendt. Forlods finansieret af kloakforsyningen. 

 
 

Sagsfremstilling 
Byrådet godkendte på sit møde den 16. december 2003 et forslag til spildevandsplantillæg for område ved Sulbæk, 
omfattende Birkevej, Skovbrynet og del af Gadholtvej. Disse veje kloaksaneres (separeres) i 2004. Desuden omfatter 
forslaget et område (B03) ved Hullvej, der ændres fra fælleskloakeret til spildevandskloakeret.  

4)   Fra Ørtoft (ved pumpestation) til Volstrup Skole ca. 1300 m langs Ørtoftvej kr.   59.160 
5)   Fra Gunhildsbro til lysleder ved Ålborgvej 93 (forventes ført i gl. kloakledning 

frem til Ålborgvej 105 og nedgraves i rabat frem til Ålborgvej 93) 
kr.   62.500 

Samlet merudgift delstrækning 4 og 5        kr. 121.660 

Bilag   Fordeling 
1. Plandiagram for kabelrør fra Niras TU, ØU, BR 

71. Forslag til spildevandsplantillæg - Området ved Sulbæk 

J.nr.: 06.01.025P20 Sagsident: 03-1230 Sbh. TF/mni Åben sag 
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Forslaget blev annonceret den 21. januar 2004 med en efterfølgende offentlig høringsfase på 8 uger. Høringsfasen 
sluttede torsdag den 18. marts 2004, uden der er modtaget indsigelser.  
  
Forslaget til spildevandsplantillægget er vedlagt journalsagen. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•         forslaget til spildevandsplantillæg godkendes endeligt 
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 13. april 2004 
Fraværende:  
Jens Mørk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 27. april 2004  
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Byrådet godkendte på sit møde den 16. september 2003 et forslag til spildevandsplantillæg for området ved Ålborgvej 
93. Forslaget blev annonceret den 21. januar 2004 med en efterfølgende offentlig høringsfase på 8 uger. Høringsfasen 
sluttede torsdag den 18. marts 2004, uden at der er modtaget indsigelser.  
  
Til orientering kan nævnes, at indehaveren af matrikel nr. 27 Toftlund, Volstrup, har anmodet kloakforsyningen om ikke 
at afsætte kloakstik, og at der ikke betales tilslutningsbidrag, før den endelige anvendelse af arealet er afklaret. Dette 
betragtes ikke som en indsigelse mod forslaget til spildevandsplantillægget, da anmodning alene omhandler afsætning af 
stik og betaling af tilslutningsbidrag. 
  
Kloakforsyningen accepterer dette og vil snarest tage kontakt til pågældende lodsejer for nærmere aftale herom.  
  
Forslaget til spildevandsplantillægget er vedlagt journalsagen. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•         forslaget til spildevandsplantillæg godkendes endeligt 
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 13. april 2004 
Fraværende:  
Jens Mørk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 27. april 2004  

72. Forslag til spildevandsplantillæg - Erhvervsområde ved Ålborgvej 93 

J.nr.: 06.01.03P20 Sagsident: 02-1383 Sbh. TF/mni Åben sag 
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Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Formand for Teknisk Udvalg Per Therkildsen har henvendt sig til forvaltningen med ønske om, at samtlige flisearealer 
på nordre side af Sæby Havn bliver færdiggjort inden sommerferien. Arealerne, der henvises til, er flisebelægning ved 
Fruen fra Havet samt arealet mellem sejlklubbens klubhus og masteskur. 
  
For arealet ved fruen er gældende, at der på budgettet for 2004 er afsat 25.000 kr. til flisebelægning. Dette beløb rækker 
til en belægning i 1,5 m bredde fra molevejen til fruen. På mødet i Teknisk Udvalg den 13. april fremviste planchefen et 
projekt, som indeholdt flytning af mindestenen på pladsen samt brug af nogle granitsten, som havnen har fra kajkanten 
ud for sejlklubben. Med ekstra fliser samt placering af mindesten og granitsten beløb dette projekt sig imidlertid til 
52.400 kr., altså 27.400 kr. mere end afsat i budgettet. 
  
For arealet ved sejlklubben er gældende, at det ikke har været medtaget i budgettet for færdiggørelse af 
belægningsplanen. Det har hidtil været anset for en sejlklubsag. Det berørte areal er 248 m2. 
  
I forbindelse med kajprojektet ud for sejlklubben er det aftalt med MT-Højgaard, som udfører dette arbejde, at eventuelle 
ekstra arealer med fliser kan udføres for 220 kr. pr. m2. Dertil kommer to stk. regnvandsbrønde samt en nedløbsbrønd, 
der skal tilsluttes regnvandsledningen. 
  
Ud fra dette kan der opstilles følgende regnestykke over prisen på arbejderne, som ønskes udført, men som ikke er 
medtaget i budgettet for 2004: 
  

  
Arbejdet med udskiftning af kajkanten er planlagt til at være tilendebragt inden 1. maj. For at prisen på de ekstra fliser 
ved sejlklubben kan være gældende, skal der tages beslutning om arbejdets udførelse, mens entreprenøren er på stedet. 
  
Økonomifunktionen oplyser til det bevillingsmæssige, at Byrådet vil skulle tages stilling til meddelelse af en 
anlægsbevilling på 96.960 kr. Da beløbet indstilles finansieret ved en fremrykning af et tilsvarende budgetbeløb fra 2005, 
vil kassebeholdningen i 2004 blive reduceret og restitueret i 2005.  
  
Indstilling  
Formanden har foreslået, at  
  

� finansieringen af de 96.960 kr. fortages ved at fremrykke et beløb af samme størrelse fra belægningsplanens del II 
for 2005 til i år. Det indstilles, at formandens finansieringsforslag vedtages, således at:  

  
� der meddeles en anlægsbevilling på 96.960 kr. til 2004, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte 

rådighedsbeløb i 2005 1.350.000 kr. til ny belægning på havnearealet, etape 2.  
  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 27. april 2004  
Fraværende: Karl Falden med afbud. 

73. Færdiggørelse af flisebelægning på nordre side af havnen 

J.nr.: 05.01.00G01 Sagsident: 04-0401 Sbh. TF/bi Åben sag 
  

Ekstra fliser og granit ved fruen   27.400 
Fliser ved sejlklub 248 x 220 54.560 
Div. afløb   15.000 
I alt    96.960 
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Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Under hensyn til tidspresset - således som det fremgår af 
dagsordenteksten - vedtog udvalget, at arbejdet igangsættes straks. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 4. maj 2004  
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I budget for år 2004 har Byrådet optaget et anlægsbeløb på kr. 100.000 til ovennævnte formål. 
  
Til mødet i Teknisk Udvalg den 13. april 2004 forelå der en række anlægsønsker til anvendelse af budgettet.  
  
Liste med anlægsønskerne er registreret på journalsagen. 
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 13. april 2004 
Fraværende:  
Jens Mørk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt. 
Det afsatte rådighedsbeløb 100.000 kr. ønskes frigivet til 
sanering af belysningen på parkeringsplads ved Syvsten Kro, som har status af offentlig p-plads 
sanering af del af gadebelysningen på Tværvej 
udskiftning af armaturer på sideveje til Solsbækvej, hvor der ikke kan skaffes reservedele til. Nedtagne armaturer 
benyttes til reservedele til tilbageværende armaturer af denne type 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 27. april 2004 
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Godkendt. 

 
 

Bilag   Fordeling 
1. Sæby Sejlklubs skrivelse af 19. april 2004 TU, ØU, BR 

74. Vejbelysning - sanering og nyanlæg 2004 

J.nr.: 05.01.12P19 Sagsident: 04-0067 Sbh. TF/osh Åben sag 
  

75. Salg af del af Skansekolonihavegrund 
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Sagsfremstilling 
Aalborg Kommune har henvendt sig angående salg af en del (ca. 598 m2 ) af de ubebyggede ejendomme matr. nr. 38bp, 
38 bæ og 6 bg Lindholm By, beliggende ved Jørgen Berthelsensvej i Nørresundby. Grundene er ejet af AKE Net og 
Sæby Kommunale Elforsyning i forholdet 61,2% og 38,8%. 
  
Arealet er i dag udlejet til Falcks Redningskorps A/S. I lejekontrakten er der fastsat en forkøbsret. 
  
Falcks Redningskorps A/S har nu henvendt sig og udtrykt interesse i at købe arealet, idet man forestiller sig, at der kan 
tages udgangspunkt i den offentlige vurdering på arealet som helhed.  
  
Arealet har form af en langstrakt ”tarm” i østsiden af grundene. Arealet vil skulle udstykkes fra de tre ejendomme, og det 
forudsættes, at Falcks Redningskorps A/S alene afholder omkostningerne til udstykning/arealberigtigelse. 
  
Salgsprisen forudsættes fastsat ud fra markedsprisen for det konkrete areal. 
  
Beslutningen om salg skal træffes af såvel Aalborg Byråd som Sæby Byråd. Det foreslås, at sagsbehandlingen i 
forbindelse hermed forestås af Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, jf. Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at   
  

� Teknisk Udvalg principgodkender, at en del (ca. 598 m2 ) af de ubebyggede ejendomme matr. 38bp, 38 bæ og 6 
bg Lindholm By, beliggende ved Jørgen Berthelsensvej i Nørresundby, sælges til Falcks Redningskorps A/S til 
markedsprisen for det konkrete areal  

  
� sagsbehandlingen i forbindelse med et eventuelt salg forestås af Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, jf. 

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt  
  

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 10. februar 2004  
Fraværende: Karl Falden med afbud 
Jens Mørk mødte og deltog i punktets behandling. Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt. 
  
Sagsfremstilling 
Aalborg Kommune har på begge kommuners vegne meddelt Falcks Redningskorps et foreløbigt tilbud om salg af de 
omtalte arealer. 
  
Arealet tilbydes for en pris af 150 kr. pr. m2 eller i alt 89.700 kr. 
  
Det fremsendte tilbud har Falcks Redningskorps accepteret. 
  
  
Økonomifunktionen oplyser, at Sæby Kommunes Elforsynings andel af salgssummen er 38,8% svarende til en 
salgsindtægt på 34.803 kr. Salgsindtægten er ikke optaget i budgettet, hvorfor beløbet vil kunne tillægges den 
brugerfinansierede kassebeholdning. 
Sagen forudsættes forelagt for Byrådet. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� den foreløbigt trufne aftale godkendes  
� salget til Falcks Redningskorps af ovennævnte grunde godkendes  

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 13. april 2004 

J.nr.: 82.02G01 Sagsident: 04-0144 Sbh. TF/eha Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Skrivelse af 27. januar 2004 fra Aalborg Kommune Forsyningsvirksomheder TU 
2. Aftale om sameje og drift af Skansekolonihavegrundene TU 
3. Indstilling til Forsyningsudvalget, Aalborg Kommune TU 
4. Lejekontrakt med Falcks Redningskorps A/S TU 
5. Diverse kortbilag visende arealet TU 
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Fraværende:  
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse.  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 27. april 2004  
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  
  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Boligforeningen af 1942 ansøger den 23. april 2004 om Byrådets godkendelse af køb af ovennævnte grund, idet anføres: 
  

� Lokalplanen for området Sdr Ringvej er godkendt på Byrådets møde den 20. april 2004  
  

� Byrådet har godkendt at Boligforeningen af 1942 er driftsherre på projektet, jf. Byrådets skrivelse af 21. 
november 2003  

  
� Sælger ønsker at afhænde grunden nu, og som driftsherre er Boligforeningen forpligtet til at have adkomst på 

grunden  
  

� Boligforeningens repræsentantskab har på mødet den 21. april 2004 godkendt, at Boligforeningen køber grunden 
straks  

  
� Boligforeningen har aftalt med grundejeren, at Boligforeningen overtager grunden den 5. maj 2004 til brug for 

opførelse af 21 seniorboliger  
  

  
Boligforeningen oplyser, at man naturligvis er indstillet på at samarbejde med Sæby Kommune om udbud af 
bygherrerollen. 
  
Teknisk Forvaltning oplyser, at i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. § 26, kan 
erhvervelse af ejendomme kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan 
godkende erhvervelsen, skal der gives boligorganisationen meddelelse senest 6 uger fra modtagelsen af 
boligorganisationens ansøgning. 
  
Det oplyses ligeledes, at i henhold til Landsbyggefondens opgørelse af ledige boliger er der pr. 1. februar 2004 2% ledige 
boliger i Sæby Kommune. 
  
Såfremt kommunalbestyrelsen meddeler støttetilsagn til nyt alment boligbyggeri, skal kommunalbestyrelsen på 
ministeriets eventuelle forlangende kunne godtgøre, at det samlede antal ledige boliger i kommunen på 
tilsagnstidspunktet, der som en følge af udlejningsvanskeligheder påfører de pågældende afdelinger lejetab, ikke 
overstiger 2%. 
  
Ny opgørelse over ledige boliger fra Landsbyggefonden forventes at foreligge juni måned. 
  

Bilag   Fordeling 
1. Salgstilbud til Falcks Redningskorps TU, ØU, BR 

76. Ansøgning fra Boligforeningen af 1942 om køb af grund Sdr Ringvej 31, Sæby – 
opførelse af 21 seniorboliger 

J.nr.: 03.02.12P19 Sagsident: 04-95 Sbh. TF/gc Åben sag 
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Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalgets drøftelse, 
  

� om grunden kan erhverves.  
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 11. maj 2004  
Fraværende:  
Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. 
Boligforeningens køb af grunden anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Hans Jørgen Kaptain og Karl Falden forlod mødet som inhabile. 
 
For stemte 18 
Imod stemte 0 
Hverken for/imod stemte 1 
 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Arkitektfirmaet Erik Einar Holms Tegnestue har afholdt indbudt licitation. 
  

  
Projektbeskrivelse: 
Tagomlægning udføres på 

� Søndergadefløjen  
� Algadefløjen  
� Gårdfløjen  

  
Tre firmaer gav tilbud på entreprisen. Billigste tilbud var CK Byg, Karup, 9300 Sæby med et bud på 710.000 kr. 
Herudover kommer der udgift til tekniske omkostninger på 48.000 kr., leje af container 20.000 kr. samt uforudsete 
udgifter ca. 70.000 kr., i alt 848.000 kr. 
  
Der er på investeringsoversigten afsat 600.000 kr. 
  
Tegnestuen har forhandlet med CK Byg vedr. besparelser, sådan at arbejdet kun kan udføres på Søndergadefløjen samt 
en del af Algadefløjen. Dette kan udføres for i alt 578.000 kr. 
  
Hvis resten af tagomlægningen skal på som budgetønske for 2005, gør Erik Holms Tegnestue opmærksom på, at dette 
bliver dyrere end i alt 848.000 kr. 
  
Forslag 1 
At der sker en delvis renovering pris 578.000 kr. 
  
Forslag 2 
At tagarbejdet udføres færdigt i 2004 pris 848.000 kr. Der skal i dette forslag ansøges om en tillægsbevilling på 248.000 
kr. 
  

77. Sæby Museum - udskiftning af tag 

J.nr.: 82.20S05 Sagsident: 03-0701 Sbh. BK/elu Åben sag 
  

Udbudsform: Hovedentreprise 
Valg af entreprenør: Laveste bud 
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Der skal gøres opmærksom på, at der søges om frigivelse af 552.000 kr. Der er tidligere frigivet 48.000 kr. til 
teknikerhonorar. 
  
Økonomifunktionen kan oplyse, at der i 2003 var optaget et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til nyt tag på Sæby Museum. 
Byrådet frigav den 16. september 2003 48.000 kr. til projekteringsopgaven, hvorfor der intet vil være til hinder for, at der 
som indstillet meddeles tillæg til anlægsbevilling med 552.000 kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb, som er 
overført til budgettet for 2004. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at sagen drøftes. 
  
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 28. april 2004  
Fraværende:  
Børne- og Kulturudvalget indstiller, at forslag 2 godkendes, og der gives en tillægsbevilling. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 11. maj 2004  
Fraværende:  
Børne- og Kulturudvalgets indstilling anbefales til Byrådets godkendelse - dog således at det ikke budgetterede beløb 
(248.000 kr.) forlods finansieres af anlægsrammen for budget 2005. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. 

 
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Byggebudget af 21. april 2004 BKU, ØU, BR 
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Sagsfremstilling 
Sæby Forsyningspligt A/S har ved brev af 6. maj 2004 indkaldt til generalforsamling den 27. maj 2004. 
Indvarslingen skal jf. selskabets vedtægter ske med henholdsvis maks. 4 uger og min. 2 uger. 
Sæby Byråd, der er eneaktionær i selskabet, anmodes om, at borgmester Folmer Hansen eller et andet byrådsmedlem 
uden for bestyrelseskredsen på Byrådets vegne bemyndiges til at repræsentere ejeren på generalforsamlingen. 
Der skal meddeles skriftlig fuldmagt for at kunne afgive stemmer på generalforsamlingen. 
  
På mødet den 20. maj 2003 udpegede Byrådet Jens Mørk, Per Hjortnæs Pedersen og Søren Voss Jensen som 
bestyrelsesrepræsentanter for 1 år. Desuden blev borgmester Folmer Hansen valgt til at repræsentere 
Byrådet/eneaktionæren på sidste års generalforsamling. 
  
Indstilling  
Borgmesterkontoret indstiller, at 
  

� borgmesteren meddeles skriftlig fuldmagt til at repræsentere Byrådet/eneaktionæren på generalforsamlingen  
� Byrådet udpeger 3 bestyrelsesrepræsentanter, der vælges for 1 år ad gangen  

  
  

  
  
Årsregnskab for 2003 forefindes på sagen. 

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Godkendt som indstillet samt at de 3 bestyrelsesrepræsentanter genvælges for endnu et år. 

 
 

Sagsfremstilling 
Wllis har udarbejdet årsrapport for 2003 vedrørende Sæby Kommunes forsikringer. 
  
Af rapporten fremgår bl.a., at kommunens risikoomkostninger i 2003 udgjorde følgende: 
  

78. Generalforsamling i Sæby Forsyningspligt A/S 

J.nr.: 13.01.00A16 Sagsident: 04-0472 Sbh. BKT/crp Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Skrivelse af 6. maj 2004 fra Sæby Forsyningspligt BR 
2. Indkaldelse til generalforsamling i Sæby Forsyningspligt BR 

79. Sæby Kommunes forsikringer - årsrapport 2003 

J.nr.: 00.01K07 Sagsident: 03-0600 Sbh. BKT/aje Åben sag 
  

Forsikring    2003     2002 
Bygningsforsikring kr. 750.000   kr. 375.455 
Løsøreforsikring kr. 449.699   kr. 306.632 
Motorkøretøjsforsikring kr. 235.265   kr. 200.471 
Erhvervs- og produktansvarsfors. kr. 139.570   kr. 241.165 
Rejseforsikring kr.  1.000   kr. 1.000 
Entreprise kr. 24.546   kr. 16.792 
Arbejdsskade kr. 1.344.333   kr. 1.714.189 
AES kr. 490.982   kr. 514.978  
I alt kr.  3.435.395   kr.  3.370.682 

Uforsikrede risici            
Bygning ruder anslået kr.  36.906   kr.  100.461 
Løsøre kr. 30.304   kr. 273.931 
I alt uforsikrede risici kr.  67.210   kr.  374.392 
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Uddybning af skadeudvikling og –forebyggelse fremgår af årsrapporten. 
  
Indstilling  
Borgmesterkontoret fremsender årsrapporten til Økonomiudvalgets godkendelse og Byrådets efterretning. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 4. maj 2004  
Fraværende:  
Taget til efterretning. Fremsendes til Byrådet. 
  
  

  
Økonomiudvalgets medlemmer bedes medbringe bilaget fra Økonomiudvalgets møde 4. maj 2004. 

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Taget til efterretning. 

 
 

Sagsfremstilling 
Sæby Byråd godkendte på mødet den 18. marts 2003 inkassoplanen for 2003. 
  
Målsætningen var at fastholde det høje aktivitetsniveau, så stabiliteten i restancemassen fastholdes. 
  
Restancerne indenfor de enkelte betalingsarter bevæger sig fortsat meget stabilt. Den samlede restance beløber sig til 40 
mio.kr. og udviser således en samlet stigning på 480.334 kr. i løbet af 2003. 
  
Inddrivelsesprocenten for personlige skatter var pr. 31.december 2003 71,02%. 
  
Som et led i den fortsatte strategi med fastholdelse af stabiliteten i restancemassen er der udarbejdet en inkassoplan 2004. 
  
Indstilling  
Centralforvaltningen, Betalingskontoret indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den udarbejdede inkassorapport for 
2003 og Inkassoplan for 2004 godkendes. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 4. maj 2004  

Selvrisici           
Bygning & løsøre kr.  235.084   kr. 259.281 
Motor kr.  20.000   kr. 44.791 
Erhvervs- og produktansvar kr.  0   kr. 4.676 
I alt selvrisici kr.  255.084   kr.  308.748 

Administration            
Willis I/S kr.  322.510   kr.  40.063  

Skadeforebyggelse           
Skadeforebyggelse           
udvalgt fra fremsendt bilag kr.  150.000   kr.  286.800 

Samlede risikoomkostninger kr.  4.177.989   kr.  4.006.293 

Bilag   Fordeling 
1. Årsrapport 2003 ØU, BR 

80. Godkendelse af Inkassorapport for 2003 og Inkassoplan for 2004 

J.nr.: 00.01K07 Sagsident: 04-0413 Sbh. CF/era Åben sag 
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Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  

  
Økonomiudvalgets medlemmer bedes medbringe bilaget fra Økonomiudvalgets møde 4. maj 2004. 

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Danmarks Statistik har nu opgjort lønstigningstaksterne på det offentlige og private arbejdsmarked. 
På det offentlige arbejdsmarked har stigningen i lønningerne været mindre end først forventet og derfor udløser 
reguleringsordningen en større stigning. 
  
Tidligere skøn for udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. april 2004 har KL skønnet for lavt. 
KL har i notat udmeldt, at budgetvirkningen for budget 2004 vil være 0,46% højere end den først udmeldte procent 
på 3,6. Sæby Kommune har i det vedtagne budget for år 2004 fremskrevet lønsummerne med 3,6%.  
  
KL anbefaler nu, at fremskrivningsprocenten ændres til 4,06. 
  
Ovennævnte ændring får følgende konsekvenser for Sæby Kommunes vedtagne budget for år 2004: 
  
  

  
  
Da budgetvirkningen er gældende fra den 1. april 2004 – 31. december 2004 = 9 måneder, vil påvirkningen i 
overslagsårene 2005 – 2008 udgøre: 1.702.249 kr. : 9 måneder x 12 måneder = 2.269.665 kr. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at såfremt man fra politisk side ønsker at øge lønsummerne med det manglende beløb, ses 
følgende løsning: 
  
Tillægsbevilling på 1.702.250 kr. i år 2004 finansieret af kassebeholdningen. I overslagsårene 2005 – 2008 vil 
årspåvirkningen på 2.269.670 kr. skulle tilføres budgetrammerne. 
 
Løsningen vil forøge serviceudgifterne på de områder, der ikke er overførselsindkomster eller løn til 
forsyningsvirksomheder. Det kan betyde, at der evt. ikke bliver plads til alm. prisregulering af andre driftsudgifter i 
budget 2005 og overslagsårene 2006 - 2008, såfremt stigningen i serviceudgifterne skal overholdes i henhold til den 
forventede regeringsaftale.  
  
I budget 2004 vil en forøgelse af lønsummerne betyde, at bliver regnskabsresultatet som det vedtagne budget, vil 
stigningen i serviceudgifterne være større end forudsat i regeringsaftalen, da stigningen i serviceudgifterne er fuldt 
udnyttet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 
  
En anden løsning kan være at fastholde lønsummerne på det nuværende niveau og ikke tilføre lønsummerne det 
manglende beløb på 1.702.250 kr. i år 2004 og 2.269.670 kr. i overslagsårene. Dette vil være i overensstemmelse med 

Bilag   Fordeling 
1. Inkassorapport 2003 og Inkassoplan 2004 ØU, BR 

81. Lønsum 2004 

J.nr.: 81.15.00P22 Sagsident: 02-1336 Sbh. CF/jan Åben sag 
  

Vedtaget budget for år 2004 Mio. kr.  Forslag til ændret budget for år 2004 Mio. kr.  
lønsum før fremskrivning 370.054.391 lønsum før fremskrivning 370.054.391 
fremskrivningsprocent 3,6 13.321.959 fremskrivningsprocent 4,06 15.024.208 
vedtaget lønbudget 2004 383.376.350 lønsum i alt 385.078.599 
    - vedtaget lønbudget 2004 383.376.350 
    manglende fremskrivning 2004 1.702.249 
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den godkendte lønpolitik. 
  
Indstilling  
Centralforvaltningen, Løn- og Personalekontoret fremsender sagen til høring i Hoved sikkerheds- og samarbejdsudvalg 
den 18. marts 2004 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget den 23. marts 2004.     
  
  
Beslutning 
HSISU den 18. marts 2004  
Fraværende: Anders Jørgensen - i stedet møder Peter Nielsen. Anita Sørensen - i stedet møder Solvej Andersen. Claus 
Reimann Petersen med afbud. Grethe Larsen - i stedet mødte Hanne M. Jensen. Per Kragh og suppleant med afbud. Inge 
Vedsted med afbud (har pt. ingen suppleant). Nina Dewulff-Semlov - i stedet mødte Åse Bakland. Helle Jørgensen 
Bermann med afbud. 
Hovedudvalget anbefaler fuld lønfremskrivning. Medarbejdersiden bemærker, at en manglende lønfremskrivning kan 
betyde serviceforringelser. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 30. marts 2004 
Fraværende: Folmer Hansen med afbud 
  
Den ved budgettet fastsatte lønfremskrivning og lønudgift ønskes fastholdt. 
  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Taget til efterretning. 

 
 

Sagsfremstilling 
Forslag til Planstrategi 2004 har været i offentlig høring. Fristen for bemærkninger til planstrategien udløb den 7. april 
2004. Plansektionen har modtaget bemærkninger fra i alt 10 foreninger og enkeltpersoner samt skrivelse fra Nordjyllands 
Amt. Der er vedlagt et skema med oversigt over de indkomne bemærkninger med Plansektionens kommentarer. 
  
Uændret planstrategi: 
Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at ændre den offentliggjorte planstrategi, betyder 
planlovens bestemmelser at der ikke skal ske en endelig vedtagelse. Den oprindeligt offentliggjorte strategi er allerede 
vedtaget af kommunalbestyrelsen og udgør grundlaget for udarbejdelse af et kommuneplanforslag (jf. Vejledning om 
strategi og kommuneplanlægning fra Landsplanafdelingen s. 40). Hvis der ikke vedtages ændringer, er det ikke 
nødvendigt at foretage offentlig bekendtgørelse. 
  
Ændret planstrategi: 
Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med at der tages stilling til de fremkomne bemærkninger vedtage ændringer af 
strategien. Der er ingen øvre grænse for, hvor omfattende ændringer der kan foretages i planstrategien, og der er ikke 
krav om ny debat uanset ændringens størrelse (jf. Vejledning om strategi og kommuneplanlægning fra 
Landsplanafdelingen s. 40). Kommunalbestyrelsen skal ifølge planlovens § 23 a, stk. 6 foretage offentlig bekendtgørelse 
af, hvilke ændringer der er foretaget af planstrategien. 
  
Plansektionen vurderer, at der ikke er behov for at foretage ændringer af planstrategien på baggrund af de indkomne 
bemærkninger jf. bilag 1. 
  
Planudvalget den 28. april 2004  
Fraværende: Karl Falden, Folmer Hansen og Erling Thomsen<br> 
Planudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at planstrategien fastholdes, og synspunkter og ideer fra borger og 
foreninger m.fl. tages med i debatten om kommuneplanforslaget. 
  

82. Planstrategi 2004 - indkomne bemærkninger 

J.nr.: 01.02.03P15 Sagsident: 2002-01481 Sbh. TF/tia Åben sag 
  

Page 18 of 22

02-12-2011file://P:\Sæby\saeby-byraad-2004.05.18.htm



  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 11. maj 2004  
Fraværende:  
Planstrategien fastholdes. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 

Bilag   Fordeling 
1 Forslag til Planstrategi 2004 – oversigt over indkomne bemærkninger,  

dateret 22. april 2004 
PU, ØU, BR 

83. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Åben sag 
  

Bktg.  Ministerium  Emne 
137 Forsvarsministeriet Bekendtgørelse af beredskabsloven 
140 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister 
146 Socialministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommunens 

tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling 
og friplads mv. 

147 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til tandpleje 
156 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om registrering af bygningers tilstand før 

gennemførelse af ombygningsarbejder mv. efter lov om 
byfornyelse og udvikling af byer 

157 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om bygningsdrift vedrørende bygninger 
omfattet af Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse 

166 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om støtteberettigede ombygningsudgifter til 
bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder efter 
lov om byfornyelse og udvikling af byer  

168 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om skadedækning mv. fra Byggeskadefonden 
vedrørende Bygningsfornyelse 

169 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder 
187 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til 

elmene boliger samt støttede private andelsboliger mv. 
188 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter 

lov om byfornyelse og udvikling af byer 
193 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse af lov om børnepasningsorlov 
208 Kulturministeriet Bekendtgørelse om bevaring af data fra primærkommunernes 

elektroniske arkivsystemer med personoplysninger 
213 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 

16 år 
222 Socialministeriet Lov om ændring af lov om social service og ligningsloven 

(forbedringer af ledsagerordning mv.) 
223 Socialministeriet Lov om ændring af lov om social service (præcisering af 

kommuners forpligtigelse til at levere tilbud på det sociale 
område) 

224 Socialministeriet Lov om ændring af lov om social service (pædagogisk 
læreplaner i dagtilbud for børn) 
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Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Taget til efterretning. 

 
 

Sagsfremstilling 
Ved licitationen den 15. april indkom tilbud fra 9 firmaer: 
  

� Nilles Busser A/S, Dybvad  
� Hørby Rute- og Turistbusser, Dybvad  
� Finn Hejslet, Østervrå  
� Manna Taxi- og Selskabsbusser, Brønderslev  
� Tylstrup Busser A/S, Tylstrup  
� City Tours, Gandrup  
� Hals Rute- og Turisttrafik, Hals  
� Wulff Bus A/S, Hedensted  
� Connex Danmark A/S, Søborg  

  
Der var i alt 43 tilbud fordelt på enkeltpakker og kombinationer af disse. Der var ikke forbehold, der har betydning for 
valget af entreprenører. 
  
Udbuddet foretages i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 93/38 EØF, der er ændret ved direktiv 98/4/EF. 
  
Kriteriet for valg af tilbud vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor det fremgår af udbudsmaterialet, at 
følgende faktorer vil indgå i vurderingen (prioriteret rækkefølge): 
  

� Pris  
� Busstandard (type, alder, indretning)  
� Tidligere præsteret kvalitet i forbindelse med tilsvarende kørselsopgaver  
� Erfaring med tilsvarende opgaver  

  
Busstandard, referencer og erfaring er tilfredsstillende hos tilbudsgiverne. Det betyder, at det afgørende valgkriterium er 
prisen. Tilbudspriserne for de enkelte pakker og kombinationerne af disse fremgår af vedlagte skema.  
  

� Pakke 1 og 6 - ruterne 1 , 5, 11 og svømmekørslen: Tylstrup Busser med bud på 1.071.963 kr. pr. år  
� Pakke 2 og 4 - ruterne 2, 3, 4, 8 og 12: Nilles Busser med et bud på 1.885.000 kr. pr. år  
� Pakke 3 - ruterne 6 og 7: Tylstrup Busser med et bud på 654.470 kr. pr. år  
� Pakke 5 - ruterne 9 og 10: Tylstrup Busser med et bud på 655.532 kr. pr. år.  

  
De tilbud, der bliver de billigste, er markeret i skemaet ( Bilag 1). Den samlede tilbudte pris bliver 4.266.965 kr. pr. år. 
  
Økonomifunktionen oplyser til det økonomiske, at der i budget 2004 er et samlet budget til befordring af elever på 
5.239.380 kr., heraf 4.926.160 kr. til skolebuskørsel, 280.430 kr. til taxakørsel og endelig 32.790 kr. til skolebuskort.  
Det kan samtidig oplyses, at udgiften til befordring af elever med taxi til specialklasser har været stigende de sidste år, 

227 Socialministeriet Bekendtgørelse om betingelser for ledsagerordning efter 
serviceloven 

232 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om deponering mv. ved kommuners afståelse 
mv. af energivirksomheder 

246 Socialministeriet Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om social 
service 

84. EU-buslicitation 

J.nr.: 17.21.Ø22 Sagsident: 03-1244 Sbh. BK/elu Åben sag 
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hvilket har betydet, at det oprindelige budget til taxakørsel har været for lille. 
Det vurderes, at der samlet vil være budgetmæssig dækning for området i 2004 incl. udgift til licitation. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 28. april 2004 
Fraværende: 
Ingrid Hejslet deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Børne- og Kulturudvalget indstiller, at billigste tilbud tiltrædes. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 11. maj 2004  
Fraværende:  
Fremsendes til Byrådets afgørelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 18. maj 2004 

Fraværende:  

Sagen overført til åbent møde. 
Ingrid Hejslet forlod mødet som inhabil. 
 
Forslag fra Tommy Thomsen om (i forhold til det indstillede) at lade pakke 3 overgå til Nilles Busser og lade pakke 4 
overgå til Hørby Busser - merudgift 153.140 kr. 
 
For stemte 3 
Imod stemte 15 
Hverken for/imod stemte 2 
Forkastet. 
 
Økonomiudvalgets indstilling kom til afstemning: 
For stemte 17 
Imod stemte 0 
Hverken for/imod stemte 3 
Godkendt. 

 
 

 
 

 
 

Bilag   Fordeling 
1. Licitationstilbud BKU, ØU, BR 

85. Salg af aktier 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Lukket sag 
  

86. Musikskole/Fælleshus/Kulturhus 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Lukket sag 
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Underskrifter:  
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