
 

 

  

  

Sæby Kommune 
  

Referat 
  

Byrådet 

  
Ekstraordinært møde 

  

Mødedato tirsdag den 29. juni 2004 

Tidspunkter 18:30 - 20:25  

Lokale Byrådssalen 

Fraværende Søren Voss Jensen med afbud.  

Bemærkninger 
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Indholdsfortegnelse 

 
 

108.  Lokalplan 4.96.0 for et centerområde ved Sæbygårdvej, Sæby Åben sag 

109.  Forslag til Lokalplan 4.97.0, Centerområde på elværksgrunden ved 
Sæbygårdvej og Sophus Falcks Vej 

Åben sag 

110.  Kommuneplantillæg nr. 40 for Centerområde ved Sæbygårdvej, 
Arenfeldtsvej og Sophus Falcks Vej 

Åben sag 

111.  Kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 20.25 for et biogas- og 
separationsanlæg m.m. ved Gjersholtvej 9, Søholt 

Åben sag 

112.  Kloakforsyningen, byggemodning "Virkelyst", etape 1 Åben sag 

113.  Træningshal Åben sag 

114.  Ejendomssag Lukket sag 
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Sagsfremstilling 
Lokalplan 4.96.0 har været offentligt fremlagt i 8 uger, og ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 3 indsigelser, 
hvoraf de to henvendelser i indholdet gør opmærksom på, at der ikke er tale om en egentlig indsigelse. De er dog 
behandlet som sådan jf. bilag 1. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 8. juni 2004 
Fraværende: 
De tekniske anlæg/forhold kan godkendes. Til § 5.7 tilføjes, at der skal anvendes asfalt eller anden form for tæt 
belægning. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 22. juni 2004  
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse som indstillet af Teknisk Forvaltning og Teknisk Udvalg. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 29. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 3. februar 2004, at der skulle udarbejdes en projekt-lokalplan for grunden i 
forbindelse med salget. 
  
Forslag til lokalplan er udarbejdet, så der kan etableres en ca. 1.200 m2 stor dagligvarebutik samt et ubemandet 
benzinanlæg på grunden i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 40 og i forhold til købers ønsker for 
arealanvendelse og bygningsudformning. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� Teknisk Udvalg godkender lokalplanforslagets teknisk anlæg  
  
� Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender lokalplanforslaget, og at det fremlægges i 8 uger  

  

108. Lokalplan 4.96.0 for et centerområde ved Sæbygårdvej, Sæby 

J.nr.: 01.02.05P16 Sagsident: 04-0179 Sbh. TF/cbf Åben sag 
  

�    Teknisk Udvalg godkender de tekniske anlæg 
  

�    Økonomiudvalget anbefaler lokalplanen til Byrådets endelige godkendelse med de bemærkninger og 
rettelser som fremgår af bilag 1 (Plansektionens bemærkninger) 

Bilag   Fordeling 
1. Plansektionens vurdering af indsigelserne og kopi af indsigelserne TU, ØU, BR 
2. Lokalplan nr. 4.96.0 TU, ØU, BR 

109. Forslag til Lokalplan 4.97.0, Centerområde på elværksgrunden ved Sæbygårdvej og 
Sophus Falcks Vej 

J.nr.: 01.02.05P16 Sagsident: 04-0063 Sbh. TF/cbf Åben sag 
  

Page 3 of 9

02-12-2011file://P:\Sæby\saeby-byraad-2004.06.29.htm



Beslutning 
Teknisk Udvalg den 8. juni 2004 
Fraværende: 
De tekniske anlæg/forhold godkendt. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 22. juni 2004  
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse som indstillet af Teknisk Forvaltning. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 29. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud. 

Godkendt til fremlæggelse i 8 uger. 

 
 

Sagsfremstilling 
Kommuneplantillæg nr. 40 har været offentligt fremlagt i 8 uger.  
  
Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 1 indsigelse, som er vurderet af Plansektionen. Der er vedlagt skema 
med resumé af indsigelsen og Plansektionens bemærkninger samt kopi af indsigelsen. Indsigelsen har ikke givet 
anledning til justeringer i Kommuneplantillægget. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller at 

•         Økonomiudvalget anbefaler Kommuneplantillæg nr. 40. til Byrådets endelige godkendelse med de 
bemærkninger, som fremgår af bilag 1 (Plansektionens bemærkninger). 

  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 22. juni 2004  
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 29. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud. 

Godkendt. 

 
 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan 4.97.0, Centerområde på elværksgrunden ved Sæbygårdvej og 

Sophus Falcks Vej 
TU, ØU, BR 

110. Kommuneplantillæg nr. 40 for Centerområde ved Sæbygårdvej, Arenfeldtsvej og 
Sophus Falcks Vej 

J.nr.: 01.02.03P16 Sagsident: 04-0178 Sbh. TF/cbf Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Plansektionens vurdering af indsigelsen og kopi af indsigelsen ØU, BR 
2. Tillæg nr. 40 til Kommuneplanen ØU, BR 

111. Kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 20.25 for et biogas- og separationsanlæg 
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Indstilling  
Punktet behandles på Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg samme dag. 
  
Kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 20. 25 for et biogas– og separationsanlæg ved Gjersholtvej 9, Søholt har været 
fremlagt i offentlig høring i 8 uger.  
  
Ved indsigelsesfristens den 24. maj var der indkommet 4 indsigelser, som er vurderet af Plansektionen. Der er vedlagt 
skema med resumé af indsigelser og Plansektionens bemærkninger samt kopi af alle indsigelser. 
  
Plansektionen har vurderet, at indsigelserne vedrørende 

� beplantning nord for anlægget og  
� tilføjelser vedrørende jordloven  

følges, således at lokalplanteksten rettes som foreslået af Plansektionen. Herudover har Plansektionen foretaget enkelte 
redaktionelle rettelser. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

� Teknisk Udvalg godkender de tekniske anlæg og forhold, som er omfattet af planen  
  

� Økonomiudvalget anbefaler planen til Byrådets endelige godkendelse  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 22. juni 2004 
Fraværende: Søren Voss Jensen 
De tekniske anlæg og forhold godkendes. 
Brian Pedersen tager forbehold, idet han er af den opfattelse, at der er for mange miljømæssige og nabomæssige gener 
forbundet med anlægget. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 22. juni 2004 
Fraværende 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  

  

Beslutning - Byrådet den 29. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud. 

Økonomiudvalgets indstilling kom til afstemning: 
For stemte 16 
Imod stemte 4 
 
Godkendt. 

 
 

m.m. ved Gjersholtvej 9, Søholt 

J.nr.: 01.02.05P16 Sagsident: 04-0155 Sbh. TF/ibh Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Indsigelsesskema med Plansektionens bemærkninger af 10. juni 2004 samt kopi af 

indsigelser 
TU, ØU, BR 

2.  Gennemgang af indsigelser og Plansektionens bemærkninger af 9. juni 2004, konsulent 
for biogasanlægget GFE Gjersholt – LandboNord 

TU, ØU, BR 

3.  Endelig Kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 20. 25 TU, ØU, BR 

112. Kloakforsyningen, byggemodning "Virkelyst", etape 1 
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Sagsfremstilling 
I forbindelse med det af bygherren udarbejdede kloakprojekt behandlede Teknisk Udvalg sagen på sit møde den 8. juni 
2004 og tiltrådte Teknisk Forvaltnings indstilling: At der gives dispensation fra lokalplanens § 9.1 vedr. 
terrænregulering indenfor det på bilaget markerede område til udførelse af det ønskede kloakprojekt. 
  
Bygherren ønsker herefter at påbegynde kloakarbejdet snarest muligt. 
  
Kloakforsyningen modtog ved brev fra bygherrens rådgiver den 5. maj 2004 en anmodning om godkendelse af det 
samlede kloakprojekt for hele området. Kloakprojektet kunne godkendes. 
  
Herefter modtog kloakforsyningen den 26. maj 2004 et tilbud fra bygherren på det aktuelle delprojekt (etape 1). 
Kloakforsyningen har nøje gransket tilbuddet og vurderet enhedspriser i forhold til sammenlignelige kloak-projekter. På 
denne baggrund foreslår kloakforsyningen, at tilbudet accepteres. Det skal bemærkes, at bygherrens enhedspriser og 
tilbud er baseret på priser indhentet fra én entreprenør. Ved sammenlignelige private byggemodningssager er tilsvarende 
fremgangsmåde tidligere benyttet. 
  
Økonomi: 
  

  
Økonomifunktionen oplyser, at Byrådet bevillingsmæssigt skal meddele følgende anlægsbevilling: 

� Udgift 520.000 kr.  
� Indtægt 360.380 kr.  
� Finansieringen foretages af de afsatte rådighedsbeløb/budgetbeløb i 2004 budgettet.  

  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller til udvalget, at 
  

� godkende den gennemførte procedure for tilbudsgivningen og acceptkriterier  
  

� tilbud fra bygherre accepteres, og arbejdet igangsættes snarest efter politisk godkendelse  
  

� der meddeles en udgiftsbevilling på 520.000 kr. finansieret af det på investeringsoversigten resterende beløb til 
byggemodning på 840.000 kr.  

  
� der meddeles en indtægtsbevilling på 360.380 kr. finansieret af det på investeringsoversigten resterende beløb til 

tilslutningsbidrag for nye boliger på 767.000 kr.  
  

� sagen videresendes til Økonomiudvalgets og Byrådets møde den 29. juni 2004  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 22. juni 2004  
Fraværende:  
Søren Voss Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
  
3.  - 4. og 5. prik i forvaltningens indstilling tiltrædes. Kloakprojektet kan godkendes. Der ønskes mindst 3 tilbud på 
kloakanlægsarbejdet forelagt til kloakforsyningens vurdering og godkendelse. Udvalgsformanden og kloakforsyningen 
bemyndiges til at vælge tilbudsgivere og til at meddele accept af lavest tilbud. 
  
Økonomiudvalgets indstilling fra mødet den 29. juni 2004 vil foreligge til Byrådets møde. 

Beslutning - Byrådet den 29. juni 2004 

J.nr.: 01.02.05P25 Sagsident: 04-0555 Sbh. TF/jla Åben sag 
  

Tilbud fra bygherre af 26. maj 2004: 518.541 kr. ekskl. moms. I tilbud er indeholdt projektering for hele 
udstykning 40.000 kr. 
samt fremføring af offentlig kloak 93 m. 

Der påregnes en indtægt: 
Tilslutningsbidrag 10 parceller á 
36.038 kr. 
  

360.380 kr. ekskl. moms.   

Differencen 158.161 kr. opstår idet der i første etape er forholdsvis mange løbende meter og forventes udlignet i 
forbindelse med den samlede byggemodnings gennemførelse. 
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Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud. 

Økonomiudvalget den 29. juni 2004: 
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales til Byrådets godkendelse, dog således at udvalgsformanden og kloakforsyningen 
bemyndiges til at vælge og acceptere tilbudsgivere. Økonomiudvalget opfordrer til, at der udarbejdes retningslinier for 
fremtidige lignende kloakeringsprojekter. 
 
Byrådet: 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med budgetforliget for 2004 blev der på investeringsoversigten afsat 6.250.000 kr. til træningshal 
ved Sæby Fritidscenter – blandt andet til brug for gymnastikforeningen. Der ydes tilskud iht. punkt 5. Opnås 
sådant tilskud, reduceres det kommunale tilskud tilsvarende. Punkt 5 henviser til Lokale- og anlægsfonden. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen har ikke været involveret i det videre forløb, dette har fritidscenteret selv stået 
for. 
  
Fritidscenteret har nu afholdt licitation, som beskrevet i bilag. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at der i budgettet for 2004 er afsat 6.250.000 kr. netto til et kommunalt anlægstilskud til 
Sæby Fritidscenter til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med opførelse af en træningshal ved Sæby 
Fritidscenter.  
  
I henhold til reglerne om den kommunale momsudligningsordning vil der kunne foretages en delvis afløftning af moms 
via ordningen. Det bevirker, at det afsatte nettobeløb 6.250.000 kr. kan  bruttofinansieres til et anlægstilskud på 
7.530.000 kr., og som vil kunne udbetales til Sæby Fritidscenter. Kommunens udgift i regnskabsfasen vil svare til den 
budgetterede nettoudgift.  
  
Af ansøgningen fremgår, at den manglende finansiering lånefinansieres. Det vurderes, at lånebeløbet vil skulle henføres 
til kommunens lånerammeramme jf. reglerne herfor. 
  
I forligsskitsen til budget 2004 er anført, at anlægsinvesteringer til  

� fælleshus/kulturhus/musikskole  
� træningshal og  
� bypark  

 
først igangsættes, når der er nærmere klarhed over salget af de nævnte ejendomme (det gamle bibliotek, Sæby gamle 
Skole og grunde på sportspladsen ved Skolegade). Der træffes særskilt beslutning om igangsættelse. 
  
Indstilling 
Der indstilles, at 

•         tilskuddet på 6.250.000 kr. frigives 
•         projektet godkendes 

  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 23. juni 2004  
Fraværende:  
Projektet indstilles til godkendelse under følgende forudsætninger: 
  
Det samlede håndværkertilbud fra Arne Andersen godtages. Der foretages følgende besparelser for i alt 170.000 kr. 
  
•         trolltexloft samt malerarbejder udføres ikke i rum 02, 03 og 04 
  
•         malerarbejde og gulvbelægning udføres ikke i rum 21 
  
•         reduktion i forhold til lakering af gulve 

113. Træningshal 

J.nr.: 04.04.00P20 Sagsident: 04-0630 Sbh. BK/el Åben sag 
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•         trolltexloft/vægge i hallen erstattes af andet loft/vægge 
  
På Økonomiudvalgets og Byrådets møde udleveres konkret besparelsesoversigt. Alle andre besparelsesforslag godkendes 
ikke. 
  
I forhold til driftsbudget for kommende træningshal udarbejdes der et nyt budget, som udleveres på Økonomiudvalgets 
og Byrådets møde den 29. juni 2004. 
  
Børne- og Kulturudvalget indstiller, at 
•         tilskuddet på 6.250.000 kr. frigives 
•         der anbefales et rentefrit lån fra DGI (10 år) på 400.000 kr. 
  
Økonomiudvalgets indstilling fra mødet den 29. juni 2004 vil foreligge til Byrådets møde. 
  

  
Økonomiudvalgets medlemmer bedes medbringe bilagene fra Økonomiudvalgets møde den 29. juni 2004. 
  
  

Beslutning - Byrådet den 29. juni 2004 

Fraværende: Søren Voss Jensen med afbud. 

Økonomiudvalget den 29. juni 2004: 
Tommy Thomsen forlod mødet som inhabil. 
Børne- og Kulturudvalgets indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
 
Byrådet: 
Tommy Thomsen forlod mødet som inhabil. 
Godkendt. 

 
 

 
 

Bilag   Fordeling 
1. Brev fra Sæby Fritidscenter af 16. juni 2004 BKU, ØU, BR 
2. Annonce vedr. licitation BKU, ØU, BR 
3. Tilbud af 14. juni 2004 BKU, ØU, BR 
4. Driftsbudget af 16. juni 2004 BKU, ØU, BR 
5. Principsnit af 14. juni 2004 BKU, ØU, BR 
6.  Tegning stueplan af 14. juni 2004 BKU, ØU, BR 
7. Tegning 1. sal af 14. juni 2004 BKU, ØU, BR 
8. Børne- og Kulturudvalgets beslutning af 11. juni 2003 vedr. faciliteter til 

Gymnastikforeningen 
BKU, ØU, BR 

114. Ejendomssag 

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