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8
8
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ejendomme 2014
11

27478/14

Åben

Betalingsvedtægt januar 2014 - udgave jan 14 2.0

12

20612/14

Åben

Anmodning om kommunegaranti fra Dybvad Varmeværk
Amba.pdf

13
17
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Åben

Handicaptiltag på Bangsbostrand Skole overslag
Gældende vedtægter Skagens Museum

17

29532/14

Åben

Forslag til justerede vedtægter for Skagens Museum pr. 1.
januar 2014
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1.

Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.H.03.09.01 - Vaskekaj,

Strandby Havn

Åben sag
Sagsnr: 12/2729
Forvaltning: CTM
Sbh: laly
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.H.03.10.01 – Vaskekaj, Strandby Havn samt forslag til
kommuneplantillæg nr. 09.01 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den
27. september 2013 til den 22. november 2013.
2

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6.500 m . Lokalplanen åbner mulighed for, at
området kan anvendes til havneformål, herunder at dele af området kan anvendes
til offentlige formål, som har naturlig tilknytning til havnen.
Kun dele af lokalplanenes område er beliggende indenfor eksisterende
kommuneplanramme FRE.H.03.09 og lokalplanen fastlægger bestemmelser enten
tilsvarende kommuneplanrammen eller indebærer mere restriktive bestemmelser.
Idet dele af lokalplanens område ikke er kommuneplanrammelagt, er der
udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der samler hele lokalplanområdet.
Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg 09.01.
Der er indkommet bemærkninger fra flere omboende/naboer til planforslagenes
bestemmelser vedr. maksimal bygningshøjde på 10,5 m. Strandby Havn har ønsket
at fastholde lokalplanens mulighed for bebyggelse i op til 10,5 m for de områder
som kan have en anvendelse til havnerelaterede erhvervsformål, idet
erhvervsarealerne på Strandby Havn stort set er opbrugte og en bygningshøjde på
op til 10,5 m er afgørende for en anvendelse til havnerelaterede erhvervsformål.
Centeret vurderer, at muligheden for at kunne anvende lokalplanens område til
havnerelaterede erhvervsformål vil understøtte vækstsporet og kan bidrage til at
sikre Strandby Havns udviklingsmuligheder. Samtidig vurderer Centeret, at en
bygningshøjde på op til 10,5 m ikke vil adskille sig fra de bebyggelseshøjder som
findes på havnens øvrige områder.
Ift det fremlagte lokalplanforslag nr. FRE.H.03.10.01 er den endelige lokalplans
nummer ændret til FRE.H.03.09.01 af administrative grunde.
Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til
kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af
planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene.
Miljøscreeningen er ikke blevet påklaget.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.H.03.09.01 samt
kommuneplantillæg nr. 09.01 – Vaskekaj, Strandby Havn vedtages endeligt uden
ændringer.
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. januar 2014
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
Bilag
Bilag 1 - Lokalplan FRE.H.03.09.01 for Vaskekaj, Strandby Havn (dok.nr.196183/13)
Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 09.01 Vaskekaj, Strandby Havn (dok.nr.196187/13)
Bilag 3 - Indsigelsesdokument (dok.nr.176750/13)

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. februar 2014

Side 11 af 43

2.

Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.F.10.37.02 -

Feriecenter nord for Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/18741
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Lokalplanforslag FRE.F.10.37.01 – for et feriecenter nord for Frederikshavn samt
kommuneplantillæg nr. 09.63 har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den
12. november 2013 til den 7. januar 2014.
Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsesbestemmelserne til hotelformål
og/eller boliger, dog kun boliger i byggefelterne E-H, hvor der tidligere kun kunne
ske anvendelse til hotelformål svarende til 340 enheder. Derudover er der i denne
lokalplan åbnet mulighed for etablering af mindre benzinsalg i tilknytning til en
dagligvarebutik.
Lokalplanforslaget er ledsaget af kommuneplantillæg nr. 09.63, som indeholder en
anvendelsesmæssig ændring i rammeområde FRE.F.10.37.
Center for Teknik og Miljø har modtaget 3 indsigelser til planforslaget, som er
behandlet i indsigelsesnotat af februar 2014. Indsigelserne omhandler
hovedsageligt vej- og trafikforhold samt visuelle forhold. I forhold til det udsendte
planforslag er der blandt andet sket følgende ændringer: Vejadgangen til
rundkørslen på Skagensvej udtaget og erstattet af en ny vejadgang fra
Apholmenvej, tilføjet byggelinje 10 meter fra vejskel langs Skagensvej, etablering af
hegn/beplantningsbælte er nu en forudsætning for etablering af ny bebyggelse i
byggefelterne A-H mod før kun E-H.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at forslag til Lokalplan FRE.F.10.37.02 for
et feriecenter nord for Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.63 vedtages
endeligt inkl. de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotat af februar 2014.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2014
Indstillingen tiltrædes, idet udvalget vil fastholde mulighed for et 5.ben i
rundkørslen.
Udvalget påpeger, at der skal ses på trafikbetjeningen ad Apholmenvej – herunder
for cyklister og gående.
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
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Bilag
Bilag 1 - Lp.FRE.F.10.37.02 (dok.nr.20162/14)
Bilag 2 - KPT.09.63 (dok.nr.20164/14)
Bilag 3 - Indsigelsesnotat, FRE.F.10.37.02 - Palm City II (dok.nr.20147/14)
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3.

Genvedtagelse af LP. FRE. BC.15.12.01 - Område ved

Margrethevej, Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 12/1666
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Lokalplan FRE.BC.15.12.01 – for et område ved Margrethevej i Frederikshavn blev
vedtaget endeligt på byrådsmødet den 18. september 2013. Lokalplanen muliggør,
at Turisthotellet kan udvides med en ekstra etage, således at bygningen fremstår
som en bygning i 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 9,0 meter.
Center for Teknik og Miljø modtog i løbet at offentlighedsfasen 8 indsigelser, som
indgik i den endelige vedtagelse. Efterfølgende er fagcenteret dog blevet
opmærksom på yderligere én indsigelse. Indsigelsen er indsendt rettidigt, men er
ved en journaliseringsfejl ikke indgået i den endelige sagsbehandling.
Da borgeren har indsendt sin indsigelse rettidigt, har vedkommende en berettiget
forventning om, at indsigelsen vil blive behandlet af byrådet i forbindelse med
vedtagelsen af lokalplanen. Lokalplanen må betragtes som ikke gyldigt vedtaget,
indtil indsigelsen er blevet behandlet på politisk niveau.
Sagen genfremsendes derfor til endelig vedtagelse. Der er vedlagt er revideret
indsigelsesnotat, hvori den bortkomne indsigelse indgår.
Den nye indsigelse i sagen er indsigelse nr. 9, jfr. vedlagte reviderede
indsigelsesnotat. Indsigelsen omhandler, efter fagcenterets vurdering, ikke forhold,
som ikke er fremført i de øvrige indsigelser, og som dermed ikke er behandlet i
forbindelse med Byrådets vedtagelse af planen på byrådsmødet den 18. september
2013.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE. BC.15.12.01 for et
område ved Margrethevej i Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.43
vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2014
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
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Bilag
Bilag 1 - FRE.BC.15.12.01 (dok.nr.20425/14)
Bilag 2 - KPT.09.43 (dok.nr.20427/14)
Bilag 3 - Revideret indsigelsesnotat lp FRE.BC.15.12.01 (dok.nr.20428/14)
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4.

Planlægning for erhvervsområder i Sæby Syd. Ændringer til

forslag til kommuneplantillæg 09.60
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/10156
Forvaltning: CTM
Sbh: LEMR
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.60 - ”Erhvervsområder i Sæby Syd” - har
været i offentlig høring i perioden fra onsdag den 10. juli til onsdag den 18.
september 2013. Kommuneplantillægget omfatter planlægning for 3
erhvervsområder omkring Transportcenter Sæby Syd (rammeområde
SAE.E.04.47, SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49). Områderne udlægges til
motorvejsnære erhvervsområder for transporttunge virksomheder.
Der er i offentlighedsfasen indkommet 3 indsigelser, der er beskrevet og vurderet i
et indsigelsesnotat, se bilag.
En indsigelse fra 4 lodsejere i området indeholder forslag om at udtage
erhvervsområdet syd for transportcentret (SAE.E.04.47) fra kommuneplantillægget
og i stedet udlægge andre arealer til erhverv i området, se bilag. Forslaget er
begrundet i, at en større svineproducent syd for rammeområde SAE.E.04.47 samt
en minkfarm beliggende i rammeområdet, vil få begrænsede udvidelsesmuligheder
med forøgede produktionsomkostninger ved vedtagelse af det nuværende forslag
til kommuneplantillæg.
I forbindelse med den igangværende revision af kommuneplanen er blandt andet
landbrugets fødevareproduktion prioriteret højt. Indsigelsens forslag om ændrede
arealudlæg vurderes at reducere erhvervsudlæggets påvirkninger for
landbrugserhvervet, samtidig med at muligheden for etablering af transporttunge
virksomheder med motorvejsnær beliggenhed bevares.
Arealerne i lodsejernes forslag til udlæg af erhvervsområder ligger som i det
nuværende forslag i sårbart grundvandsområde. Naturstyrelsen skal derfor give
accept af et ændret udlæg. Centret har fået en tilkendegivelse fra Naturstyrelsen
om, at det ændrede udlæg vil ligge indenfor rammerne for Naturstyrelsens
nuværende accept for udlæg af arealer i forhold til grundvandsinteresser.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at
1. rammeområde SAE.E.04.47 udtages af kommuneplantillægget og af
kommuneplanen.
2. der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for erhvervsarealerne ved
transportcentret, hvor de af lodsejerne foreslåede arealer indarbejdes, så
der opnås en samlet størrelse på arealerne, der tilsvarer det oprindelig
udlagte areal.
3. det nye forslag til kommuneplantillæg sendes efterfølgende i min. 8 ugers
offentlighedsfase
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. december 2013
Udvalget besluttede, at det sydlige område udtages af kommuneplantillægget og
sagen derefter sendes videre.
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen

Bilag
Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.60 (dok.nr.77372/13)
Bilag 2 - Indsigelsesnotat til KMP-tillæg nr. 09.60 (dok.nr.176204/13)
Bilag 3 - Indsigelse - Naboer via LandboNord (brev) (dok.nr.135877/13)
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5.

Efterforskningsboring efter skifergas ved Dybvad - Forslag

til VVM og LP
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6961
Forvaltning: CTM
Sbh: LEMR
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Frederikshavn Byråd besluttede på mødet den 27. februar 2013, at der skal
udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) for et ansøgt
projekt om efterforskningsboring efter skifergas på ejendommen Ovnstrupvej 6,
Dybvad.
Som en del af plan- og VVM-processen afholdte Frederikshavn Kommune
foroffentlighedsfase i perioden fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013. I
den offentlige høring var borgere, myndigheder og interesseorganisationer inviteret
til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af en efterfølgende planlægning og
VVM.
I foroffentlighedsfasen modtog kommunen 14 indsigelser, der blev fremlagt for
Frederikshavn Byråd på mødet den 18. december 2013. Byrådet besluttet at
igangsætte konkret planlægning og VVM for projektet og indarbejde indsigernes
ønsker ifølge indsigelsesnotatet.
Center for Teknik & Miljø har efterfølgende udarbejdet et forslag til en VVM med
miljørapport samt en lokalplan med kommuneplantillæg, der muliggør at etablere
en efterforskningsboring efter skifergas på Ovnstrupvej 6 ved Dybvad.
Forslagene skal sendes i offentlig høring i en periode på min. 8 uger, hvorefter evt.
indsigelser behandles og fremlægges for Frederikshavn Byråd med henblik på
endelig vedtagelse af dokumenterne på byrådsmødet den 25. juni 2014.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at
1. sagen sendes videre til behandling i byrådet onsdag den 26. februar 2013.
2. VVM med miljørapport og lokalplan med kommuneplantillæg sendes i
offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 5. marts til mandag den 5. maj
2014.
3. Frederikshavn Kommune afholder borgermøde i forbindelse med
offentlighedsfasen.
4. Offentlighedsfasen annonceres i lokalaviserne og i Nordjyske søndag ud
over den traditionelle annoncering på kommunens hjemmeside.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2014
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
SF og Enhedslisten gav udtryk for at de er imod prøveboringen, da de mener, at
gassen under alle omstændigheder skal blive liggende, idet udvindingen medfører
et tilbageskridt for den grønne energi, og de vil ikke løbe nogen risiko m.h.t.
grundvandet.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen

Bilag
Bilag 1 - Forslag til VVM, inkl. miljørapport (dok.nr.23614/14)
Bilag 2 - Forslag til VVM - Bilag 6.1 - Visualiseringer (dok.nr.23560/14)
Bilag 3 - Forslag til VVM - Bilag 7.1-7.6 og 12.1 (dok.nr.23609/14)
Bilag 4 - Forslag til Lokalplan SAE.T.13.02.01 inkl. forslag til Kommuneplantillæg nr.
09.64 (dok.nr.23578/14)
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6.

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen

Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/1634
Forvaltning: CTM
Sbh: jast
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Frederikshavn Forsyning A/S har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning
af Flådestationen Frederikshavn. Flådestationen Frederikshavn er i dag beliggende
i område udlagt til naturgasforsyning.
I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013, § 8, kan projekter, der ændrer et
områdes forsyningsform fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, godkendes,
når der ydes kompensation til naturgasselskabet efter gældende kriterier.
Projektet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter
for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013 og sendt i høring hos
relevant grundejer og forsyningsselskab, jf. § 25 i nævnte bekendtgørelse.
Høringsperioden er endnu ikke udløbet, så HMN Naturgas I/S bemærkninger til
projektforslaget vides endnu ikke, men det forventes, at HMN Naturgas I/S vil
fremsende opgørelse over kompensation, idet kompensation ikke er aftalt på
forhånd.
Projektforslaget udvider en positiv samfundsøkonomi, og der er en generel
reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget i form af reduceret
CO2- og NOx-udledning.
Projektforslag er i overensstemmelse med Klima- og Energiministerens brev af 27.
januar 2009, hvori kommunerne opfordres til at undersøge mulighederne for
konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, idet der kan være samfunds-,
selskabs- og brugerøkonomiske samt miljømæssige gevinster forbundet med at
konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme.
Planmæssige konsekvenser
I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt
naturgasområde til fjernvarmeområde. HMN Naturgas I/S forsyningspligt ophører,
men kan fortsætte på frivilligt basis. Frederikshavn Forsyning A/S overtager
forsyningspligten af området og området skal i fremtiden fjernvarmeforsynes.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendelse.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2014
Indstillingen tiltrædes.
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Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen

Bilag
Projektforslag til varmeforsyning af flådestationen, Frederikshavn.pdf (dok.nr.20447/14)
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7.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse til vedtagelse

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til to indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse, planerne kan ses her:

Åben sag
Sagsnr: 10/10037
Forvaltning: CTM
Sbh: kihm
Besl. komp: PMU/BR

Indsatsplan Sæby
Indsatsplan Skagen – Bunken
I forbindelse med den offentlige høring af planerne er der indkommet en række
bemærkninger. Som bilag er vedlagt Center for Teknik og Miljøs høringsnotat for
hver plan. Endelig er der vedlagt udkast til besvarelse af henvendelse, som er
indkommet efter høringsperiodens udløb.
Frederikshavn Byråd har d. 29. januar 2014 ønsket indsatsplanerne for Sæby og
Skagen-Bunken genbehandlet i Plan og Miljøudvalget. Plan og Miljøudvalget har
tidligere behandlet indsatsplanerne på møde 3. december 2013.
Baggrund for indsatsplanerne:
Baggrunden for indsatsplanerne er Statens kortlægningsmateriale af
grundvandsressourcerne i området. I kortlægningsmaterialet udpeges de områder,
hvor der er behov for en grundvandsbeskyttende indsats. Det drejer sig især om
områder med forhøjet nitratudvaskning fra gødskning af landbrugsarealer.
Med baggrund i kortlægningen er der i Frederikshavn kommunes indsatsplaner
overordnet udpeget områder med behov for en indsats. Der er ikke lavet
detaljerede udvaskningsberegninger på markblok- eller ejendomsniveau indenfor
disse områder.
Indsatsplanerne skal ses som et værktøj, der giver mulighed for at gennemføre
frivillige dyrkningsaftaler (som skattefritages) indenfor områder hvor der er behov
herfor. Ud fra erfaringer fra tidligere indsatsplaner vil gennemførelse af indsatserne
typisk strække sig over en årrække. Hermed kan forhold omkring dyrkning og
udvaskning fra arealerne ændres væsentligt.
Vandværkerne kan med baggrund i planernes opbygning, i samråd med
kommunen prioritere rækkefølgen for gennemførelse af indsatserne ud fra lokale
forhold, f.eks. lodsejerinteresse, aktuelle dyrkningsforhold på arealerne mv.
Dyrkningsaftalerne skal indgås i de i planerne udpegede områder. Som det
ligeledes fremgår af planerne skal de enkelte dyrkningsaftaler indgås på baggrund
af en individuel vurdering af forholdene omkring udvaskning på det tidspunkt hvor
aftalen indgås.
Planerne med de revisioner som er foreslået i høringsnotaterne, sendes til politisk
behandling med henblik på endelig vedtagelse i Frederikshavn Byråd.
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
videresender reviderede forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for
kortlægningsområderne ved Sæby og Skagen – Bunken til Frederikshavn Byråd
med henblik på endelig godkendelse. Planernes indsatser gennemføres på
baggrund af individuel vurdering af forholdene på det tidspunkt hvor aftalen indgås.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2014
Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkning:
Indgreb til virkeliggørelse af indsatsplanens målsætninger - både regulering i
henhold til husdyrlov og dyrkningsrestriktioner i henhold til vandforsyningsloven skal gennemføres på grundlag af det nyeste og mest detaljerede vidensgrundlag.
Dyrkningspraksis bør detaljeres mest muligt på grundlag af nyeste oplysninger
herom i indvindingsoplandet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.
Peter E. Nielsen ønsker tilføjet, at indsatsplanens målsætninger skal gennemføres
på grundlag af det nyeste og mest detaljerede vidensgrundlag og fakta.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen.

Bilag
Høringsnotat indsatsplan 1427 Sæby (dok.nr.165679/13)
Høringsnotat indsatsplan 1424 Skagen-Bunken (dok.nr.165661/13)
Fornyet indsigelse Agri Nord.pdf (dok.nr.165702/13)
Svar på fornyet indsigelse Agri Nord oktober (dok.nr.165704/13)
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8.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen for Frederikshavn

midtby
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/22511
Forvaltning: CTM
Sbh: bisl
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Indenfor de seneste år har der i dele af Frederikshavn midtby været problemer med
afledningen af regnvand i forbindelse med meget kraftige regnskyl.
For at afhjælpe problemerne udfører Frederikshavn Forsyning A/S et projekt for at
forbedre afledning af regnvand i Frederikshavn midtby. Projektet går ud på at
etablere to ledninger til afledning af vand, således at spildevand afledes i en
separat ledning til renseanlægget, og regnvand afledes i en separat ledning direkte
til Frederikshavn Havn.
Udførelse af dette ændrede kloakeringsprincip kræver at der udarbejdes et tillæg til
den gældende spildevandsplan.
Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med krav om separatkloakering, er det den enkelte grundejer, der skal
bekoste omlægningen af kloaksystemet på egen grund.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at forslag til tillæg til
spildevandsplanen for Frederikshavn midtby godkendes.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. januar 2014
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen

Bilag
Bilag 1 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby.docx (dok.nr.193848/13)
Bilag 2 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 1 og
2.pdf (dok.nr.193896/13)
Bilag 3 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 3.pdf (dok.nr.193899/13)
Bilag 4 - Forslag til tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 4 (dok.nr.193901/13)
Bilag 5 - Miljøscreening Forslag til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby (dok.nr.193704/13)
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9.

Godkendelse af takster for 2014 for Frederikshavn Vand A/S

og Frederikshavn Spildevand A/s

Åben sag
Sagsnr: 11/162
Forvaltning: ØKC
Sbh: HAJE
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S har den 9. december 2013 sendt takster for 2014 for
henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S til byrådets
godkendelse.
Frederikshavn Spildevand A/S
Hvert år skal der, jf. betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber, fastsættes
3

en pris på den variable m takst og det faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag
skal overholde det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet under
Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte takster og bidrag skal efterfølgende
godkendes af byrådet.
Det kan konstateres, at selskaberne har fastsat taksterne således, at de er i
overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for 2014.
De af bestyrelsen fastsatte takster for 2014 er vedlagt. De fremsendte takster for
2014 er uændrede i forhold til de godkendte takster for 2013 for de almindelige
forbrugere. Der er herudover følgende ændringer:
3



501 – 20.000 m sænkes fra 30,00 kr. til 28,80 kr.
3



Over 20.000 m sænkes fra 30,00 kr. til 26,40 kr.



Pris pr stik sænkes fra 674,00 kr. til 667,00 kr.



Tilslutningsbidrag sænkes fra 52.200,00 kr. til 52.100 kr.

Frederikshavn Spildevand A/S – Tømningsordning
De fremsendte takster vedrørende tømningsordning for 2014 er uændrede i forhold
til de godkendte takster for 2013 – med undtagelse af, at tømning af septiktank op
3

til 3 m (KSA-bil), standard inkl. administrationsbidrag sænkes fra 538,00 kr. til
478,00 kr. og at administrationsbidraget ved valg af alternativ leverandør sænkes
fra 250,00 kr. til 190,00 kr.
Frederikshavn Vand A/S
Hvert år skal der jf. vandforsyningsloven fastsættes et anlægs- og driftsbidrag for
de almene vandforsyningsselskaber. Fastsættelsen af disse bidrag skal ske under
overholdelse af de prisloft, der måtte være fastsat af Forsyningssekretariatet under
Konkurrencestyrelsen. Disse årligt
efterfølgende godkendes af byrådet.

fastsatte

anlægs-

og

driftsbidrag

skal

Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne således, at de er i
overensstemmelse med gældende regler for prisloft for 2014. De af bestyrelsen
fastlagte takster for 2014 er vedlagt. De fremsendte takster for 2014 er uændrede i
forhold til de godkendte takster for 2013.
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Alle takster er ekskl. moms.
Byrådet godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Det
skal i den forbindelse påpeges, at byrådet alene kan godkende eller nægte at
godkende de takster, der er foreslået, men ikke fastsætte andre takster end de
foreslåede.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende
de af bestyrelsen for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn
Spildevand A/S den 2. december 2013 vedtagne drifts- og anlægsbidrag for 2014
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen

Bilag
Bilag 1 - Brev til kommunen vedr vand- og spildevandstakster 2014 (dok.nr.13460/14)
Bilag 2 - Takstblad 2014 (dok.nr.13456/14)
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10. Frigivelse af anlægsmidler, vedligehold skoler og
vedligehold øvrige ejendomme

Åben sag
Sagsnr: 13/9821
Forvaltning: EJDC
Sbh: JAPO
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter har som bygherre og driftsherre ansvar
for den ejendomsmæssige drift af de ejendomme, som fagcentrene driver
kommunale opgaver i. Dermed har både Ejendomscenteret og fagcentrene
interesse i vedligeholds- og byggeopgaver i ejendommene, men også interesse i,
hvilke behov fagcentre og Ejendomscenteret har for udvikling og afvikling af
kommunale ejendomme.
Ejendomscenteret prioriterer de i årsbudgettet afsatte ressourcer ud fra en
helhedsbetragtning på tværs af de kommunale ejendomme, og så der er
sammenhæng i ressourceanvendelsen til vedligehold, om- og nybygning samt
energirenovering. Se vedhæftede bilag ”Planlagt vedligehold og anlægsopgaver –
procedurer og arbejdsgange”.
Processen er, at Ejendomscenteret – efter en årlig bygningsgennemgang –
udarbejder et prioriteringsforslag for vedligehold af de kommunale bygninger.
Oplæg drøftes med fagcentrene inden behandling i Økonomiudvalget og byrådet.
Ejendomscenteret har for 2014 udarbejdet et prioriteret forslag for budgetområdet
”Planlagt bygningsvedligehold skoler” og ”Planlagt bygningsvedligehold øvrige
ejendomme”. Forslagene er prioriteret ud fra den udmeldte budgetramme 2014:
Ramme til planlagt bygningsvedligehold folkeskoler

8.571.000 kr.

Ramme til planlagt bygningsvedligehold øvrige ejendomme
Se vedlagte prioriteringsforslag og årsrapporter.

5.103.000 kr.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget
anbefaler byrådet, at de afsatte midler i 2014 til planlagt bygningsvedligehold
8.571.000 kr. og 5.103.000 kr. frigives med henblik på udmøntning jf. bilag
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen

Bilag
Bilag 1 - Prioritering_2014_vedligehold_øvrige ejendomme.pdf (dok.nr.23604/14)
Bilag 2 - Prioritering_2014_vedligehold_skoler (dok.nr.23605/14)
Bilag 3 - Prioritering øvrige ejendomme, 2014 (dok.nr.23602/14)
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Bilag 4 - Prioritering skoler, 2014 (dok.nr.23599/14)
Bilag 5 - Ikke prioriteret, skoler, 2014 (dok.nr.23598/14)
Bilag 6 - Ikke prioriteret opgaver, planlagt vedligehold, øvrige ejendomme 2014 (dok.nr.23597/14)

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. februar 2014

Side 28 af 43

11. Revision af betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand
A/S
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/24994
Forvaltning: CTM
Sbh: jecr
Besl. komp: BR

Frederikshavn Spildevand A/S har udarbejdet revision af betalingsvedtægten.
Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010.
Den reviderede betalingsvedtægt er godkendt af Frederikshavn Forsynings
bestyrelse på møde 2. december 2013 og den 28. januar 2014.
I forhold til den gældende betalingsvedtægt har Frederikshavn Forsyning
fremhævet følgende ændringer:
1.

Generelt

Opdatering af love og bekendtgørelser i forbindelse med lovgivningen for
betalingsregler
2.

Budget og regnskab, kap 2:

Godkendelsen af regnskabet ændres fra kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for
Frederikshavn Spildevand A/S.
3.

Budget og regnskab, kap. 2:

Under udgifter er tilføjet udgifter, der er nødvendige af hensyn til håndtering at tagog overfladevand i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private
klimatilpasningsprojekter samt bidrag til dækning af udgifter til opgaver, der falder
ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond.
4.

Henstand, kap. 3.1.6

Teksten er ændret til Frederikshavn Spildevand A/S kan yde henstand med
betalingen af tilslutnings-bidraget.
5.

Vandafledningsbidrag, kap. 3.2:

Trappemodel for ejendomme med erhverv, der opererer på markedsmæssige
vilkår, hvor prisen på vandafledningsbidraget opgøres efter 3 takstgrupper,
afhængig af det årlige vandforbrug på ejendommen, jf. bekendtgørelse nr. 1070 af
2. september 2013.
6.

Nedsættelse af eller fritagelse for vandafledningsbidrag kap. 3.2.3:

Aftaler om nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag, for
spildevand der ikke tilledes spildevandsforsyningens anlæg, ændres
tidsbegrænsningen til 3 år.
7.

Særbidrag, kap. 3.2.4:

Tilføjet at spildevandsforsyningen afholder udgifterne, hvis de ønsker flere prøver
end angivet i tilslutningstilladelsen.
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at byrådet godkender den
fremsendte revision.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen

Bilag
Betalingsvedtægt januar 2014 - udgave jan 14 2.0 (dok.nr.27478/14)
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12. Ansøgning og kommunegaranti - Dybvad Varmeværk
A.m.b.a.
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/1814
Forvaltning: ØKC
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU/BR

Dybvad Varmeværk A.m.b.a. har ved brev af 15. januar 2014 anmodet
Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til lån ved Kommunekredit på op
til 4.300.000 kr. til opførelse af en akkumuleringstank. Lånet forventes optaget med
en løbetid på 20 år.
I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti,
såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1
og 2.
Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som
annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf.
stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på
sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en
gennemsnitlig løbetid på 10 år.
Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning,
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en
kommunal anlægsopgave.
Hvis der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til, skal enten
det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen
skal deponere et beløb svarende til det beløb, garantien lyder på.
I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal
anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til.
Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal
låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes
kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.
I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets
beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en
løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af
kommunegarantier til forsyningsselskaberne.
Frederikshavn Kommunens har tidligere stillet garanti for 2 lån til Dybvad
Varmeværk A.m.b.a. På disse 2 lån er der pr. den 31. december 2013 en
restgaranti på 2.925.000 kr.
Økonomiske konsekvenser
Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 4.300.000 kr.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at
1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles
kommunegaranti for lån i Kommunekredit på op til 4.300.000 kr. til Dybvad
Varmeværk A.m.b.a. til opførelse af akkumuleringstank.
2. der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision
af restgælden ultimo året.
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
Bilag
Anmodning om kommunegaranti fra Dybvad Varmeværk Amba.pdf (dok.nr.20612/14)
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13. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til
etablering af handicapforanstaltninger på Bangsbostrand Skole
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/1285
Forvaltning: CUTU
Sbh: vimd
Besl. komp: BUU/ØU/BR

Center for Undervisning og tværgående Ungeenhed har modtaget en henvendelse
fra Bangsbostrand Skole vedrørende behov for etablering af handicapvenlige
foranstaltninger på skolen.
Administrationen har været i kontakt med Ministeriet for Børn og Unge med henblik
på en vurdering af, om der foreligger krav om, at skoler skal etablere
handicapvenlige løsninger, eller om elever kan henvises til naboskolen, hvor der
allerede er etableret handicapvenlige foranstaltninger.
Ministeriet for Børn og Unge oplyser, at med baggrund i Folkeskolelovens §36 skal
folkeskolen etablere handicapforanstaltninger til imødegåelse af elevers behov. Der
er ikke lovhjemmel til at henvise elever til naboskolen.
Dette medfører, at der skal etableres handicapforanstaltninger på Bangsbostrand
Skole for at gøre skolen mere handicapvenlig for kørestolsbrugere.
Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter har lavet en gennemgang af skolen og
udarbejdet løsningsmuligheder i samarbejde med Bangsbostrand Skole. Løsningen
giver mulighed for adgang til alle etager og lokaler i bygning B. Adgang til bygning
C og D vil være dækket af den eksisterende elevator i bygning D.
Handicapforanstaltninger betyder, at der bl.a. skal etableres:






trappelift
elevator
automatiske døråbnere
hævning af terræn og belægning ved indgangsparti
rampe på gang i bygning B

Det understreges, at det ikke er muligt at lave trappelifter i bygning A og B, da
trappegangene er for smalle og ikke kan opfylde kravene til flugtveje ved brand.
Der gøres opmærksom på, at der skal påregnes en yderligere driftsmæssig udgift
for telefon forbindelse samt årlige eftersyn for trappelift og elevator.
Overslaget for projektet er ca. 620.000 kr. (bilag med specifikation af beløbet
formidles til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer inden mødet) og det
foreslås finansieret af den afsatte anlægsbevilling, ”Renoveringer på
skoleormrådet” på 13,022 mio. kr. Rådighedsbeløbet er afsat på
investeringsoversigten under Økonomiudvalgets område.
Der søges derfor om anlægsbevilling og frigivelse af 620.000 kr. til dækning af
udgifter i forbindelse med etablering af handicapvenlige foranstaltninger.
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Indstilling
Direktør med ansvar for Børn og Kultur og direktør med ansvar for
Ejendomscenteret indstiller, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler at der etableres handicapvenlige
foranstaltninger på Bangsbostrand Skole, som beskrevet i
sagsfremstillingen
2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler i samarbejde med Ejendomscentret
overfor Økonomiudvalget, at udgiften finansieres via Økonomiudvalgets
pulje vedrørende renoveringer på skoleområdet
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at meddele anlægsbevilling
og frigive rådighedsbeløb på 620.000 kr. til finansiering af handicapvenlige
foranstaltninger på Bangsbostrand Skole
4. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at rådighedsbeløbet
finansieres via Økonomiudvalgets pulje vedrørende renoveringer på
skoleområdet.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014
1. Anbefales
2. Anbefales
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
Bilag
Handicaptiltag på Bangsbostrand Skole overslag (dok.nr.15991/14)
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14. Frigivelse af rådighedsbeløb for Børne- og

Åben sag

Ungdomsudvalget

Sagsnr: 14/356
Forvaltning: BK
Sbh: sskr
Besl. komp: BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd vedtog på deres møde den 9. oktober 2013, budgettet for
2014.
I budget 2014 for Frederikshavn Kommune er der på investeringsoversigten for
Børne- og Ungdomsudvalget afsat midler til gennemførelse af følgende
anlægsprojekter:


Administration af anlægsprojekter –
skoleområdet
Afledte udgifter ved etablering og

1.199.000 kr.

udvikling af anlægsprojekter på skoleområdet


Administration af anlægsprojekter –
dagtilbudsområdet
Afledte udgifter ved etablering og ud-

395.000 kr.

vikling af anlægsprojekter på dagtilbudsområdet


Projekt Skagen – udvikling af
specialiseret social indsats

1.000.000 kr.

Projekt Skagen er et 3-årigt udviklingsprojekt med en specialiseret social
indsats i regi af et fritidspædagogisk
tilbud. Det forventes, at initiativet kan
have en overførselsværdi i forhold til
opgaveløsning og drøftelser om
strukturændringer på fritidsområdet.
Projektet organiseres med udgangspunkt i Ungdomshuset Sct. Laurentius


Projekt til forebyggelse på familieområdet
Projektet skal sammen med øvrige

3.067.000 kr.

initiativer på området, være med til at
muliggøre omlægning af anbringelsesudgifter ved at investere i forebyggelse
og deraf skabe en nedgang i anbringelsesudgifterne.
Projektet har fokus på helhedsorienterende og koordinerende indsatser omkring barnet/den unge og skal ses i

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. februar 2014

Side 35 af 43

sammenhæng med fortsat fokus på
tværgående løsninger for børn og
familier i organisationen.
I alt anlægsbevilling

5.661.000 kr.

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2014 er afsat anlægsbevillinger på
5,661 mio. kr. til ovennævnte anlægsprojekter.
Der søges derfor om frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 5,661 mio.
kr. til dækning af udgifter til ovennævnte projekter.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at frigive de afsatte rådighedsbeløb i 2014
på i alt 5,661 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter på Børne- og
Ungdomsudvalgets område, som beskrevet i sagsfremstillingen.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014
Anbefales
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Anbefales.
Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
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15. Udmøntning af pulje 2014 - 2017 til erhvervs-, turisme- og
kulturelle formål

Åben sag
Sagsnr: 14/2113
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetforlig for 2014 og overslagsårene 2015 – 17 blev afsat en
anlægspulje under Økonomiudvalgets område til erhvervs-, turisme- og kulturelle
formål. Midler fra puljen tildeles efter ansøgning og konkret vurdering. Midler kan
overflyttes til drift, hvis konteringsreglerne taler herfor og servicerammen kan
overholdes.
Borgmesteren foreslår, at pulje fordeles således:

Pulje til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål

4,70 mio. kr.

Skagen Museum, jf. byrådsmødet den 29. januar 2014

1,5 mio. kr.

Analyse af fritidsområdet

0,35 mio. kr.

Takstfastsættelse til understøttelse af lokale shopping
miljøer

0,75 mio. kr.

Sæby Atletik klub

0, 40 mio. kr.

Elarbejde på fritidsanlæg

0,30 mio. kr.

Filmmaskinen

0,40 mio. kr.

Reserve

1,0 mio. kr.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at puljen til
erhvervs-, turisme- og kulturelle formål frigives med henblik på udmøntning som
angivet i sagsfremstilling.
Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014
Et flertal anbefaler indstillingen.
Carsten Sørensen kan ikke tiltræde den andel, som fordeles til Filmmaskinen.
Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Byrådets flertal godkender indstillingen.
Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde den andel, som fordeles til Filmmaskinen.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
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16. Udpegning til politisk styregruppe for Sundhedsaftalerne
Sagsfremstilling
Hvert 4. år indgår de nordjyske kommuner og Region Nordjylland en generel
sundhedsaftalt, der har til formål at sikre sammenhæng og koordinering af
indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af de to myndigheder kommune og

Åben sag
Sagsnr: 14/960
Forvaltning: SC
Sbh: mskr
Besl. komp: BR

region – herunder praksisområdet og sygehuse.
Overordnet set består sundhedsaftalen af en generel sundhedsaftale, der danner
den overordnede ramme for sundhedsaftaler mellem kommunerne og Regionen.
Sundhedsaftalen er opdelt i en politisk og en administrativ aftale.
Den politiske aftale fastsætter rammerne og målsætningerne for samarbejdet,
mens den administrative aftale fastsætter rammerne for det konkrete samarbejde
mellem parterne. Nuværende Sundhedsaftale er udarbejdet i 2010 og gældende
indtil en ny træder i kraft.
På baggrund af erfaringer med den nuværende 2. generations sundhedsaftale og
via en dialog med aktørerne, de praktiserende læger, kommunerne og sygehusene,
arbejdes der i 2014 med udkast til en ny sundhedsaftale, som forventes godkendt
ved udgangen af 2014 med ikrafttrædelse fra 1. januar 2015.
Organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhedsaftalerne
Det tværsektorielle samarbejde om sundhedsaftalerne involverer både det politiske
niveau, det administrative niveau, samt samarbejdet i dagligdagen om den enkelte
patient. For at sikre et stærkt fokus på opfølgning, implementering og udvikling af
sundhedsaftalerne er der nedsat en række grupper til at understøtte det
tværsektorielle samarbejde – herunder hører politiske styregrupper.
Politiske styregrupper
For hver kommune er der nedsat en politisk styregruppe med deltagelse af 2
politikere fra henholdsvis kommunalbestyrelse/byråd og Regionsråd, samt
regionale og kommunale administrative repræsentanter. De politiske styregrupper
afholder mindst 2 årlige møder, hvor opfølgningen på sundhedsaftalen konkret for
Frederikshavn Kommune drøftes med henblik på at sikre implementeringen. Der
sker løbende en koordinering af emner, der drøftes i de politiske styregrupper.
Byrådet skal i den forbindelse udpege 2 repræsentanter til deltagelse i den politiske
styregruppe for Frederikshavn Kommune/Region Nordjylland
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller
1. at byrådet aktuelt udpeger 2 repræsentanter til Politisk Styregruppe for
Sundhedsaftalerne
2. at byrådet fremover uddelegerer udpegningen til Sundhedsudvalget.
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Anders Broholm (V) og Irene Hjortshøj (A) blev valgt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
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17. Godkendelse af justering af vedtægter for Skagens Museum
Sagsfremstilling
Af gældende vedtægter for Skagens Museum afsnit 11.1 fremgår, at bestyrelsens
forslag til vedtægtsændringer skal godkendes af museets hovedtilskudsyder.
Såfremt ændringerne omfatter ændring af museets ansvarsområde, skal

Åben sag
Sagsnr: 14/2504
Forvaltning: CKF
Sbh: injn
Besl. komp: KFU/BR

ændringerne godkendes af Kulturarvsstyrelsen (nu Kulturstyrelsen).
Vedtægtsændringer tilsendes under alle omstændigheder Kulturstyrelsen til
orientering.
Bestyrelsen for Skagens Museum har fremsendt forslag til justering af vedtægter
for Skagens Museum med henblik på byrådets godkendelse af
vedtægtsændringen, således:
Jf. gældende vedtægter:
4.3. Begrænsninger
En person, der fylder 70 år i udpegningsperioden kan ikke (gen)udpeges.
Jf. forslag til vedtægter:
Afsnittet udgår.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
anbefaler Byrådet at godkende bestyrelsen for Skagens Museums forslag til
justering af vedtægter for Skagens Museum.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. februar 2014
Anbefales overfor Byrådet.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
Bilag
Gældende vedtægter Skagens Museum (dok.nr.46466/13)
Forslag til justerede vedtægter for Skagens Museum pr. 1. januar 2014 (dok.nr.29532/14)
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18. Valg af 3 byråds-/medlemmer til Skagens Museum
Sagsfremstilling
Jf. § 4 i vedtægter for Skagens Museum består bestyrelsen af 9 medlemmer –
heraf udpeger Frederikshavn Byråd 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 er medlem af
byrådet.

Åben sag
Sagsnr: 13/6608
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Museets formål er at samle og opbevare i de(n) museet tilhørende ejendom(me) i
Skagen sådanne kunstværker, værende sig malerier, tegninger,
billedhuggerarbejder eller andre kunstneriske frembringelser, som kan anses at
have en sådan betydning, at de bør opbevares. Hovedsageligt gælder dette
kunstværker frembragt af Skagens kunstnere eller arbejder med motiv hentet fra
Skagen og først og fremmest sådanne, der hidrører fra Ancher-Krøyer perioden i
slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.
Museet kan også samle og opbevare sådanne genstande, hvortil der knytter sig
minder om Skagens kunstnere.
Det er museets opgave at forske i og formidle skagensmalernes kunst og
herigennem perspektivere eller aktualisere denne kunst både for museets
besøgende og for andre interesserede. Forskningen og formidlingen skal udbrede
og styrke kendskabet til alle aspekter vedrørende skagensmalernes kunst og
kunstnerkolonien på Skagen blandt såvel børn som voksne både i Danmark og i
udlandet.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer – heraf mindst 1 byrådsmedlem –
til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Hans Jørgen Kaptain (V), Kurt Kirkedal Jensen (A) og Bjarne Kvist (A) blev valgt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
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19. Bestyrelsessammensætning i Vendsyssel Teater
Sagsfremstilling
Jf. Vedtægter for Vendsyssel Teater består bestyrelsen af i alt 9 medlemmer:


2 medlemmer fra Frederikshavn Byråd (valgt på mødet den 29.01.2014)



2 medlemmer fra Hjørring Bryåd



3 medlemmer vælges af Frederikshavn og Hjørring byråd efter indstilling
fra den afgående bestyrelse



1 medlem fra Foreningen Vendsyssel Teaters Venner



1 medlem fra Vendsyssel Teaters personale.

Åben sag
Sagsnr: 13/6695
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Den afgående bestyrelse indstiller Britta Graae, Hans Kristian Didriksen og Ole
Peter Christensen til teatrets nye bestyrelse.
Britta Graae er administrator for Det Obelske Familiefond og derudover medlem af
Aalborg Symfoniorkesters bestyrelse.
Hans Kristian Didriksen er tidligere kulturdirektør i Holstebro Kommune, og har
siddet i bestyrelsen for både Musikteatret i Holstebro og Peter Schaufuss Balletten,
samt Black Box Teater samme sted.
Ole Peter Christensen er direktør for Spar Nord Bank i Hjørring.
Til orientering oplyses det, at teatrets personale har udpeget Martin R.
Søndergaard som bestyrelsesmedlem, og at Vendsyssel Teaters Venner har
udpeget Karin Andersen som deres repræsentant.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet godkender indstilling fra den afgående bestyrelse vedr.
udpegning af Britta Graae, Hans Kristian Didriksen og Ole Peter Christensen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. februar 2014
Godkendt.
Fraværende: Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars Møller

Anders Broholm

Mogens Brag

Jens Ole Jensen

Helle Madsen

Kristina Lilly Frandsen

Mette Hardam

Pia Karlsen

Lisbeth Erlandsen

Jytte Høyrup

Carsten Sørensen

Flemming Rasmussen

Hanne Bøgsted

Karsten Drastrup

Peter E. Nielsen

Ida Skov

Christina Lykke Eriksen

Bent H. Pedersen

Bahram Dehghan

Brian Kjær

Jens Hedegaard Kristensen

Karl Falden

Kenneth Bergen

Irene Hjortshøj

John Karlsson

Anders Brandt Sørensen

Ole Rørbæk Jensen

Jørgen Tousgaard

Erik Kyed Trolle

Bjarne Kvist

Birgit S. Hansen
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