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1. Forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 

 

Sagsfremstilling 

Det indstilles, at Frederikshavn Byråd vedtager forslag til to indsatsplaner for 

grundvandsbeskyttelse til offentlig høring i 12 uger. 

  

Jf. Vandforsyningsloven skal kommunerne vedtage indsatsplaner for 

grundvandsbeskyttelse for indsatsområder udpeget i de statslige vandplaner. 

Indsatsplanerne udarbejdes med baggrund i statens detaljerede kortlægning af 

grundvandsressourcen samt arealanvendelsen. 

  

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til to indsatsplaner, som kan ses 

her: 

  

Indsatsplan for Sæby  

Indsatsplan for Skagen 

  

Indsatsplanerne beskriver planlagte indsatser ved de enkelte vandværker for at 

sikre grundvandet mod forurening og herved sikre den fremtidige vandindvinding i 

området. Planerne angiver, hvem der er ansvarlige for at gennemføre indsatserne, 

og hvornår de skal gennemføres.  

  

Planerne indeholder også retningslinjer for beskyttelse af mulige fremtidige 

grundvandsressourcer i områder, der ikke i dag benyttes til indvinding. Disse 

områder, der ligeledes udpeges i statens vandplaner, benævnes OSD-områder, 

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser.  

  

Endelig indeholder planerne nogle retningslinjer, som skal lægges til grund for 

afgørelser af sager af betydning for grundvandskvaliteten i området inden for de 

lovgivne beføjelser. 

  

Indsatserne i planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler. Hvis 

der ikke kan indgås frivillige aftaler, kan Frederikshavn Kommune pålægge 

lodsejerne restriktioner om ændret arealanvendelse i de områder, hvor nedsivning 

af nitrat og pesticider vurderes for høj, jf. byrådets beslutning august 2011, bilag 1.  

  

Eventuelle pålæg om gennemførelse af rådighedsindskrænkninger vil blive forelagt 

byrådet. 

  

Indsatsplanen for Sæby-området omfatter 11 vandværker. 

Grundvandsmagasinerne ved vandværkerne ligger fortrinsvis i områder, hvor der 

ikke findes betydende lerlag, der beskytter grundvandet mod nedsivning af 

forurenende stoffer, sårbare områder.  De væsentligste indsatser i området er 

derfor, at der skal indgås dyrkningsaftaler til reduktion af udvaskning af nitrat og 

pesticider til grundvandet. 

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/10037 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU/BR 

http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_teknik_og_miljo/Grundvandsbeskyttelse%20link%20i%20bilag%20CTM%20og%20Byraad%20januar%202013/indsatsplan_for_grundvandsbeskyttelse_saeby.pdf
http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_teknik_og_miljo/Grundvandsbeskyttelse%20link%20i%20bilag%20CTM%20og%20Byraad%20januar%202013/endelig_indsatsplan_1424_skagen.pdf
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Voerså, Præstbro og Rugtved Fælled Vandværk er i dag omfattet af ”Indsatsplan 

for grundvandsbeskyttelse, Område med særlige drikkevandsinteresser nr. 7 Sæby 

Syd”, vedtaget af Nordjyllands Amt i 2006. Indsatsplanen falder bort ved vedtagelse 

af forslag til denne indsatsplan. 

  

Indsatsplanen for Skagen – Bunken omfatter 2 vandværker. De væsentligste 

indsatser i denne plan er at fastholde den ekstensive arealanvendelse i 

indvindingsområderne, der ligger i klitheder og plantager.  

  

De beskrevne indsatser kan have vidtgående konsekvenser for lodsejere med jord i 

de sårbare områder. De enkelte lodsejere, der bliver berørt af enten frivillige aftaler 

eller påbud om rådighedsindskrænkninger i form af fx restriktioner på anvendelse 

af gødning og pesticider, vil blive kompenseret økonomisk for de driftstab og øvrige 

udgifter, der er forbundet hermed.  

  

Frederikshavn Kommunes Grundvandsråd har bistået ved udarbejdelsen af 

indsatsplanerne. I Grundvandsrådet er der repræsentanter fra landbrugets 

organisationer, Frederikshavn Erhvervsråd, Frederikshavn Byråd, vandværkerne, 

Danmarks Naturfredningsforening, Region Nordjylland, Embedslægeinstitutionen 

og Naturstyrelsen. Bemærkninger fra Grundvandsrådet er indarbejdet i planerne.  

  

Centret har lavet vurdering af, om planerne kan medføre væsentlig utilsigtet 

indvirkning på miljø og Natura-2000-områder, jf. lov om miljøvurdering af planer og 

programmer samt habitatbekendtgørelsen. Det konkluderes, at planerne ikke vil 

medføre væsentlige utilsigtede påvirkninger af miljø og natur. 

  

Miljøvurderinger og habitatvurderinger:   

Miljøvurdering og habitatvurdering for Skagen 

Miljøvurdering og habitatvurdering for Sæby 

  

Når planerne har været i 12 ugers høring, skal planerne med eventuelle ændringer 

igen forelægges Grundvandsrådet til orientering. Planerne vedtages herefter 

endeligt af Frederikshavn Byråd. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Frederikshavn Byråd 

godkender forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for 

kortlægningsområderne 1427 Sæby og 1424 Skagen – Bunken til offentlig høring i 

12 uger.  

Byrådet kan på grundlag af de indkomne bemærkninger herefter tage endelig 

stilling til indsatsplanerne for de to områder 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_teknik_og_miljo/Grundvandsbeskyttelse%20link%20i%20bilag%20CTM%20og%20Byraad%20januar%202013/miljoevurdering_og_habitatvurdering%20_screening_for_1424_skagen_x.pdf
http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_teknik_og_miljo/Grundvandsbeskyttelse%20link%20i%20bilag%20CTM%20og%20Byraad%20januar%202013/miljoevurdering_%20og_habitatvurdering_screening_af_indsatsplan_for_Saeby.pdf
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Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

Bilag 

Dagsordenspunkt - tidligere beslutninger.pdf (dok.nr.148843/12) 
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2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F.05.01.01 - Skagen 

Kolonihave 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SKA.F.05.01.01 Skagen Kolonihave har været fremlagt i 

offentlig høring i 8 uger, fra den 3. oktober til den 28. november 2012.  

  

Lokalplanområdet omfatter et kommunalt ejet areal på ca. 4,9 ha, som indeholder 

knapt 100 kolonihavehuse. 

  

Områdets bebyggelsesregulerende bestemmelser reguleres i dag alene via en 

deklaration og lokalplanen skal erstatte deklarationen og sikre mere detaljerede og 

tidssvarende bestemmelser for området, herunder give mulighed for at udvide 

kolonihavehusene fra nuværende 30 m
2
 til 50 m

2
.  

  

I offentlighedsperioden er der indkommet et ønske fra Skagen Kolonihaveforening 

om, at overdækkede terrasser undtages fra at blive medregnet i 

bebyggelsesprocenten. Derudover har ejeren af naboejendommen forespurgt om 

mulighed for at udvide området med kolonihaver mod vest. Der henvises til bilagte 

høringsnotat med centerets bemærkninger og anbefalinger.  

 

Miljømæssige konsekvenser 

Afgørelsen om at lokalplanforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering er ikke 

blevet påklaget. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.F.05.01.01 Skagen 

Kolonihave vedtages med den i høringsnotatet anbefalede justering.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Supplerende sagsfremstilling Til Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 8. januar 2013 har Center 

for Teknik og Miljø konstateret, at der er indgået en rettidig klage over kommunens 

afgørelse om, at lokalplanforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, hvilket 

således ikke er i overensstemmende med det i sagsfremstillingen anførte. Natur- 

og Miljøklagenævnet har nu afsluttet klagesagsbehandlingen og afgjort, at 

kommunen har truffet en korrekt afgørelse vedrørende miljøscreeningen og afvist 

klagen og klagesagen er således nu afsluttet. Plan- og Miljøudvalgets medlemmer 

er via mail den 14. januar 2013 blevet forelagt sagen og på det grundlag har Plan- 

og Miljøudvalgets medlemmer fastholdt indstillingen til Økonomiudvalget og byrådet 

om lokalplanens endelige vedtagelse. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9835 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 30. januar 2013 Side 8 af 29 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan SKA.F.05.01.01 (dok.nr.315/13) 

Bilag 2 - Høringsnotat LP SKA.F.05.01.01 (dok.nr.149810/12) 
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3. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.BE.11.01.01 - Bolig- og 

erhvervsområde Elmevej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SKA.BE.11.01.01 og forslag til kommuneplantillæg 09.41 for et 

bolig- og erhvervsområde Elmevej, Ålbæk, har været i offentlig høring i 8 uger, fra 

den 3. oktober  til den 28. november 2012.  

  

I offentlighedsperioden er der indkommet 1 samlet indsigelse underskrevet af 31 

personer som udgøres af naboer og omboende. Indsigelse og centerets 

bemærkninger hertil kan ses af bilagte høringsnotat.  

  

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at fastlægge bestemmelser for 

udvidelse af lagerfaciliteterne i tilknytning til den eksisterende virksomhed ”Netop” 

beliggende Elmevej 4, Ålbæk. 

  

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Elmevej 4, Ålbæk, har et grundareal på 

2.806 m
2
 og er beliggende i den vestlige del af Ålbæk by. Området omgrænses til 

alle sider af boligbebyggelser og tilgrænser kommunevejen Elmevej mod syd.  

  

Lokalplanforslaget skal fastlægge bestemmelser for udvidelse af virksomhedens 

lagerbygning med netto 115 m
2
.  

  

Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 09.41, som overfører området til 

blandet bolig- og erhvervsområde og fastlægger nye bestemmelser vedrørende 

erhvervsdelen. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Frederikshavn Kommunes afgørelse om, at lokalplanforslaget ikke skal 

miljøvurderes, er blevet påklaget og behandles nu i Natur- og Miljøklagenævnet. 

Klagen og behandlingen heraf har ikke opsættende virkning for planforslagets 

endelige vedtagelse.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.BE.11.01.01 vedtages 

endeligt 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/6703 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 30. januar 2013 Side 10 af 29 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Indstillingen kom til afstemning. 

  

For stemte 16: 

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens Brag (V), Pia 

Karlsen (V), Helle Madsen (V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), Frode Thule 

Jensen (V), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), Jens Hedegaard Kristensen 

(A), Jeppe Nielsen Kyk (UP), Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O),  

Peter Laigaard (LA). 

Imod stemte 14: 

Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), Jette 

Fabricius Toft (UP), Brian Kjær (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jørgen 

Tousgaard (A), Steen Jensen (A), Irene Hjortshøj (A), Ole Rørbæk Jensen (A), 

Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Hanne Welander (A).  

  

Indstillingen blev godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

Bilag 

Bilag 1 - LP SKA.BE.11.01.01 (dok.nr.151007/12) 

Bilag 2 - Høringsnotat LP SKA.BE.11.01.01 (dok.nr.150289/12) 
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4. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 09.48 - 

Udpegning af potentielle områder til placering af fælles 

biogasanlæg 

 

Sagsfremstilling 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 09.48 har været udsendt i offentlig høring i 

perioden fra den 3. oktober til den 28. november 2012, hvilket har afstedkommet 

indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af indsigelsesnotat af december 

2012. Hovedparten af indsigerne argumenterer for, at der i stedet skulle udpeges 

andre områder i kommunen til placering af et fælles biogasanlæg. 

  

Kommuneplantillægget er en temaplan, der udpeger to bruttoområder, og der kan 

ikke med baggrund i tillægget opføres et biogasanlæg. Dette kræver udarbejdelse 

af en lokalplan og nyt kommuneplantillæg med tilhørende offentlighedsfaser. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at kommuneplantillæg 09.48 vedtages 

endeligt med de ændringer, der er foreslået i indsigelsesnotatet. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Endelig vedtagelse af KP tillæg 09.048 (dok.nr.153624/12) 

Bilag 2 - Indsigelsesnotat Kpl Tillæg 09.48 (dok.nr.153605/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/8283 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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5. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af 

Maskinhallen 

 

Sagsfremstilling 

Maskinhallen har undergået renovering fra 2010 til 2011. Renoveringen er sket i et 

samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid og Ejendomscenteret, der har stået 

for selve projektgennemførelsen. 

  

Maskinhallen har i en årrække fungeret som forenings- og forsamlingshus, hvor der 

primært har været aktiviteter for foreninger, ungdomsskolen og UUV samt 

forskellige koncerter og ungdomsaktiviteter. 

  

Økonomisk oversigt over anlægsprojektet 

Bevilget af Frederikshavn Byråd 1. marts 2010 6.000.000 kr. 

Overførsel fra drift til anlæg jf. byrådet 30. november 2011 200.000 kr. 

Samlet bevilling 6.200.000 kr. 

Forbrug 6.596.003 kr. 

Underskud 396.003 kr. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ved budgetrevisionen pr. 30. september 2011 

at tilføre 200.000 kr. til renoveringsprojektet. Den ekstra bevilling skyldtes, at der på 

daværende tidspunkt forventedes et underskud.  

Den primære forklaring på renoveringsprojektets underskud er øgede udgifter til 

ekstern arkitekt (ArkiNord), rådgivning (Carl Bro), ekstra varmeudgifter, trådløst 

netværk, stikledningsafgift til forsyningen samt udgifter til opfyldelse af nye krav fra 

Myndighed og Beredskab. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

anbefaler anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2012 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og 

byrådets godkendelse. 

Finansiering af underskud på 396.003 kr. afklares på næste møde. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales under forudsætning af, at finansieringen findes indenfor Kultur- og 

Fritidsudvalgets budgetramme. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/12815 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 
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6. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk 

Udvalgs budgetområde 2013 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 10. oktober 2012 budgettet for 2013.  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. 

  

Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 46.656.010 kr. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb. 

  

 
Regnskabsår 2013 

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 747.000 

Rekreative havne bådebroer 2.000.000 

Slidlag 3.600.000 

Vejprojekter 7.780.000 

Renovering. af kørebaner 10.788.000 

Palm City infrastruktur 909.010 

Koordinerende belægningsarbejder 10.694.000 

Kystfodring 1.112.000 

Renovering. af vejbelysningsanlæg 2010-2017 2.903.000 

Broer, tunneller og underløb 808.000 

Aktivitetsområde Bangsbo Botaniske Have 557.000 

Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape 4.700.000 

Trafiksikkerhedsarbejde 58.000 

Ønskes frigivet i alt 46.656.010 

  

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs 

område, som ovenfor specificeret, i alt 46.656.010 kr., frigives. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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7. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 

Folkeoplysningsområdet 2013 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget 2013 – 2016 er der på investeringsoversigten 

for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor 

Folkeoplysningsområdet. 

  

Anlægsmidlerne beløber sig til 1.015.000 kr. i 2013. 

  

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt. 

Ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2013. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 

1.015.000 kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalgets ressort. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013 

Anbefales overfor Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/11417 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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8. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Projekt fra 

anbringelse til forebyggelse 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetforlig for 2012 blev det aftalt at afsætte et rådighedsbeløb 

på 3 mio. kr. årligt til projekt forebyggelse på familieområdet. Projektet løber over 

en 3-årig periode. 

  

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i budgetåret 2013 er afsat 3 mio. kr. 

  

Projektet skal sammen med øvrige 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 sammenhæng med fortsat fokus på tværgående 

løsninger for børn og familier i organisationen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive det afsatte 

rådighedsbeløb i 2013 på 3 mio. kr. til projekt til forebyggelse på familieområdet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 

Anbefales 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/3379 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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9. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 

Projektøkonomi for etablering af Ungeenhed i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Formålet med en selvstændig Ungeenhed i Frederikshavn Kommune er at styrke 

en samlet og koordineret indsat for unge fra det tidspunkt, de unge afslutter 

folkeskolen til de har afsluttet en ungdomsuddannelse og er kommet videre i 

uddannelsessystemet eller i beskæftigelse. De unge skal opleve, at de får een 

indgang via ungeenheden til kommunens ungeindsatser. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 9. august 2012, at der etableres en 

Ungeenhed i Frederikshavn Kommune. Som følge heraf er der etableret en 

projektorganisation, som i perioden fra december 2012 til maj 2013 skal afklare 

rammerne for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune. 

  

Til finansiering af projektorganisationens økonomi søges der om en anlægsbevilling 

i 2013 på 650.000 kr., finansieret af overskydende anlægsmidler fra regnskab 2012 

på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

1. godkende en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2013 til finansiering af 

projektøkonomi til etablering af Ungeenhed i Frederikshavn Kommune 

2. anlægsbevillingen finansieres via overskydende anlægsmidler 2012, 

Børne- og Ungdomsudvalgets regi 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 
1.     Anbefales med de faldne bemærkninger 

2.     Anbefales 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/4570 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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10. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 

Økonomiudvalgets budgetområde 2013 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 10. oktober 2012 budgettet for 2013 samt øvrige 

budgetoverslagsår.  

  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.  

  

Det samlede rådighedsbeløb under Økonomiudvalget udgør 55.413.000 kr.  

  

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.  

  

Pulje Digitaliserings- og Velfærdsteknologiske tiltag 7.452.000 kr.  

Energirenoveringer 7.962.000 kr.  

Energibyen, projektudvikling 1.990.000 kr. 

IT-løsning Handicap- og psykiatriområdet -1.000.000 kr. 

Etablering af ny daginstitution nær OPS-skolen 2.064.000 kr. 

I alt 18.468.000 kr. 

  

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives således som ovenfor 

specificeret, i alt 18.468.000 kr.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

Bilag 

Notat Investeringsoversigt for energibesparelser (dok.nr.4191/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/2931 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: boch 

 Besl. komp: ØU/BR 
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11. Forslag til udviklingsprojekt - Socialrådgiver i dagtilbud 

2013 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Projekt Socialrådgiver i dagtilbud, som ikke længere modtager 

støtte fra Servicestyrelsen, foreslås det, at der iværksættes et udviklingsprojekt i 

2013 til fastholdelse - og udbredelse af de positive erfaringer og med henblik på, at 

fremtidig finansiering af den forebyggende indsats kan indgå i 

budgetforhandlingerne om budget 2014. 

  

Det foreslås, at de positive erfaringer bredes ud til hele dagtilbudsområdet i 2013 

og at der eventuelt gøres forsøg med inddragelse af en enkelt skole på forsøgsvis 

basis. 

  

Nogle af de positive resultater, som den tidligere evaluering viste, var blandt andet 

at alderen på de involverede børn i projektet var støt faldende over tid, og at 

andelen af involverede børn og familier i projektet ligeledes var stigende. Senest 

har erfaringen været, at der for alvor er interesse for direkte samtaler mellem 

socialrådgivere og forældre i dagtilbuddene. Disse erfaringer er i forhold til tidlig 

opsporing og forebyggelse afgørende og samtidig indikationer på, at tillid og 

samarbejde i det forebyggende arbejde kræver tid. 

  

Det foreslås, at der ansættes socialrådgivere svarende til 2 - 3 fuldtidsstillinger, der 

skal dække de 5 kommunale dagtilbudsområder samt de øvrige selvejende 

institutioner, samdriftsinstitutioner og puljeinstitution, og at der så vidt muligt også 

gøres erfaring med den konsultative og den fremskudte rådgivning og vejledning på 

1 skole i 2013. 

  

Finansieringsmæssigt peges der på, at der i 2013 bruges 300.000 kr. af 

anlægsbevilling i Center for Familie med projektoverskriften Fra anbringelse til 

forebyggelse, som er forudsat brugt til understøttelse af meget tidlig og 

forebyggende indsats til fastholdelse i normaltilbud, og at der herudover anvendes 

700.000 kr. af opsparede overskud fra regnskab 2011 i Center for Dag- og 

Fritidstilbud, som hermed overføres til anlæg. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. godkender etablering af projekt ”Socialrådgiver i dagtilbud 2013” som 

beskrevet i sagsfremstillingen 

2. anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at opsparede overskud 

2011 for Center for Dag- og Fritidstilbud, 700.000 kr. overføres fra drift til 

anlæg til delvis finansiering af projekt Socialrådgiver i Dagtilbud 2013. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. december 2012 
1.     Godkendt 

2.     Anbefales 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/11979 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 
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12. Valg af 1 medlem til Tolne Skov ApS, generalforsamlingen 

 

Sagsfremstilling 

Jf. § 5 i Vedtægter for Tolne Skov ApS indkaldes de noterede anpartshavere til den 

årlige generalforsamling, som vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. 

  

Selskabets formål er gennem driften af Tolne Skov at fremme et flersidigt skovbrug 

under hensyntagen til økonomiske, rekreative, naturmæssige og historiske. 

  

På byrådets møde den 27. januar 2010 blev Erik Janum valgt som medlem til 

generalforsamlingen. 

  

Byrådet skal udpege et medlem i stedet for Erik Janum 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til generalforsamlingen. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Henrik Buchhave blev valgt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/13356 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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13. Byrådets mødekalender 2013 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd godkendte den 29. august 2012 mødekalender for 2013. 

  

Byrådets møde fastlagt til onsdag den 28. august 2013 ønskes imidlertid flyttet til 

mandag den 2. september 2013.  

  

De fastsatte datoer for møder i Økonomiudvalget og de stående udvalg i august 

rykkes en uge frem i forhold til de først besluttede datoer. Denne beslutning 

foretages dog i fagudvalgene. 

  

Forslag om ændring af mødedatoer skal ses i sammenhæng med den tidsplan, 

Økonomiudvalget skal godkende for budgetlægning 2014-2017. Budgettidsplanen 

planlægges således, at udvalgenes budgetbehandling kan foregå udenfor 

skolernes sommerferie. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at byrådets møde planlagt til onsdag den 28. august flyttes til 

mandag den 2. september 2013. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/5753 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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14. Forespørgsel om køb af grunden Skøjtealléen 1 samt 

vejareal ved Skøjtealléen, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejendomscenteret har modtaget henvendelse om køb af grunden Skøjtealléen 1 

samt vejareal ved Skøjtealléen, i alt et areal på ca. 1.200 m
2
. Arealet ønskes 

benyttet til dagligvarebutik. Arealet er indkredset med rødt på vedlagte luftfoto.  

  

Grunden benyttes af isstadion til parkering. I forbindelse med stævner eller kampe 

er grunden meget benyttet, og det er ikke muligt at anvise alternative p-pladser i 

umiddelbar nærhed, da alle parkeringssteder på sådanne dage er optaget. På 

hverdage benyttes grunden ikke meget.  

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. december 2012 at igangsætte ny 

planlægning for dette areal samt to naboejendomme til etablering af ny 

dagligvarebutik.  

  

Statsforvaltningen har den 20. december 2011 meddelt tilladelse til at sælge 

Skøjtealléen 1 uden offentligt udbud.  

  

Teknisk Udvalg besluttede den 14. februar 2012 at anbefale Økonomiudvalget at 

afhænde en del af fortovsareal ved Skøjtealléen. Referatet vedlægges.  

  

Lokalplanforslag FRE.C.12.26.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.49 er i offentlig 

høring og forventes godkendt af byrådet den 27. februar 2013.  

  

Ejendomscenteret vurderer, at prisen på arealet er 700 kr. pr. m
2
 svarende til 

prisen for en lignende grund i nærheden. Prisen for arealet vil således være 

840.000 kr. + moms.  

Der er dog indgået aftale med ansøger om følgende: 

 Køber etablerer 25 p-pladser på skøjtehallens areal kun til betjening af 

skøjtehallens gæster; arealet er indkredset med gult på vedhæftede luftfoto  

 På grunden, der afhændes til køber, tinglyses ret til brug af 5 p-pladser for 

skøjtehallen; pladserne anlægges ligeledes af køber  

 Udgiften til anlæggelse af disse 30 p-pladser fratrækkes købesummen 

Det vurderes, at det koster 25.000 kr. at anlægge 1 p-plads, i alt 750.000 kr. for 30 

pladser. Dermed bliver købesummen 840.000 kr. – 750.000 kr. = 90.000 kr. + 

moms.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Købesum   840.000 kr. 

Anlæggelse af 30 p-pladser á 25.000 kr. 750.000 kr. 

Nettoindtægt    90.000 kr. 

  

Indtægten tillægges moms.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10771 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 30. januar 2013 Side 24 af 29 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at grunden afhændes til ansøger for 700 kr. pr. m
2
 + moms = i 

alt 840.000 kr. ud fra princippet, at købesummen reduceres med udgiften til 

anlæggelse af 30 p-pladser = 750.000 kr. = Nettoindtægt 90.000 kr. + moms.  

Endvidere indstiller Teknisk Udvalg, at fortovsareal på ca. 100 m
2
 langs 

Skøjtealléens sydlige side kan sælges således, at udgifter til landinspektør afholdes 

af bygherre. Pris 700 kr. pr. m
2.
 (indtægten er indregnet i ovennævnte 

nettoindtægt). 

  

Der frigives et rådighedsbeløb svarende til 90.000 kr. Indtægten på 90.000 kr. tilgår 

budgetterede anlægsmidler til salg af ejendomme.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Køber er Colosseum A/S, Maigårdsvej 4, Frederikshavn. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Luftfoto  (dok.nr.3931/13) 

Bilag 2 - Teknisk Udvalgs referat 14-02-2012 (dok.nr.129019/12) 
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15. Forespørgsel om køb af spejderhus - Toftegårdsvej 54, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejendomscenteret har modtaget henvendelse fra Den Selvejende Institution 

Spejdergården, der spørger, om kommunen vil købe bygningen Toftegårdsvej 54, 

der ligger på kommunens areal. Spejdergruppen ”Frederikshavn Gruppe” opløses 

og stopper alle aktiviteter, hvorfor denne ikke længere kan drive bygningen og er 

derfor nødt til at afhænde denne.  

  

Spejdergruppen tilbyder kommunen at overtage bygningen vederlagsfrit mod, at 

spejdergruppen eftergives det rente- og afdragsfri lån på 444.776 kr., som 

kommunen har i bygningen, samt at kommunen eftergiver et lån på 75.000 kr. i 

ejendommen Guldbækskærvej 34.  

  

Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til offentligt formål som institutioner, 

rekreative anlæg og lignende. Spejderne vil derfor måske have vanskeligt ved at 

finde en køber til bygningen, hvis kommunen ikke vil overtage.  

  

Der synes ikke umiddelbart at være noget anvendelsesformål med ejendommen, 

men for at sikre kommunens økonomi og for at undgå, at bygningen står og 

forfalder på kommunens areal, bør kommunen erhverve bygningen.  

  

Vil kommunen ikke købe bygningen, er det en mulighed, at kommunen udbyder 

arealet til salg samtidig med, at spejderne udbyder bygningen til salg. Der er dog 

som nævnt en begrænset mulighed for anvendelse af ejendommen.  

Ifølge lejekontrakten på arealet skal spejderne fjerne bygninger m.m. ved 

lejemålets ophør, medmindre anden aftale træffes mellem parterne.  

Bygningen er på 258 m
2
 og er opført i 1986; endvidere er der et udhus fra 1988. 

Bygningens ejendomsværdi er 980.000 kr. pr. 1. oktober 2010. Ejendomscenteret 

har besigtiget bygningen og fundet denne i god stand. 

Sagen er udarbejdet i samarbejde med Økonomicenteret, der anbefaler, at hver af 

spejdernes ejendomme behandles særskilt sådan, at sagen om Guldbækskærvej 

34 behandles, når der er indkommet købstilbud.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved erhvervelse af bygningen for 0 kr. giver dette følgende økonomi: 

  

Anlæg 

Nedskrivning af lån til 0  

  

444.776 kr. 

Omkostninger til skøde og tinglysning, overslag  20.000 kr. 

Udgift i alt 464.776 kr. 

  

Drift 

Årlig udgift til tomgangsdrift (forsikring, forbrugsafgifter, renovation, fornøden 

vedligeholdelse, græsslåning, snerydning) anslås til 40.000 kr.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/11868 

 Forvaltning: EJDC/ØKC 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Indstilling 

Konst. direktør for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at kommunen overtager bygningen for 0 kr. mod, at spejdergruppen 

eftergives det rente- og afdragsfri lån på 444.776 kr. i bygningen, samt at 

kommunens eventualrettigheder nedskrives med samme beløb.  

I øvrigt meddeles spejderne, at lånet på 75.000 kr. i Guldbækskærvej 34 behandles 

særskilt.  

  

Udgifter til handelsomkostninger forventes at blive ca. 20.000 kr. Der søges derfor 

om frigivelse af et rådighedsbeløb på 20.000 kr., som finansieres af likvide midler. 

Endvidere indstilles, at der gives tillægsbevilling drift på 40.000 kr. i 2013 og i 

overslagsårene. Finansiering: Likvide midler.  

Desuden, at Ejendomscenteret sørger for, at ejendommen anvendes i kommunalt 

regi eller udlejes. Er dette ikke muligt, udbydes ejendommen til salg, og sagen 

genoptages.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

Bilag 

Luftfoto (dok.nr.3652/13) 
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16. Eventuelt tilbagekøb af areal i golfområdet Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Foreningen Frederikshavn Golfklub anmoder om, at Frederikshavn Kommune 

udnytter sin tilbagekøbsret og erhverver areal i tilknytning til golfbanen. Det drejer 

sig om ca. 18.500 m
2
, der benyttes til parkering og maskinhus for golfklubben. 

Arealet er indkredset med rødt på vedlagte kortbilag 3 fra lokalplanen for området.  

  

Inden kommunen solgte arealet til Palm City, lejede kommunen også arealet ud til 

golfklubben til parkering og maskinhus, men arealet blev afhændet i forbindelse 

med salget til Palm City.  

  

Arealet ejes nu af Golfparken Frederikshavn A/S, der vil afhænde arealet på 

følgende vilkår: 

  

1. Arealet forbliver kommunens  

2. Arealet må ikke bebygges yderligere  

3. Kommunen har tidligere skrevet, at byggefelt på det areal, der eventuelt 

overdrages til kommunen, kan flyttes over til andet areal, der ejes af 

Golfparken Frederikshavn A/S. Dette ønskes fastholdt  

4. Deklaration om ibrugtagning og tilbagekøbsret for kommunen aflyses på 

øvrige arealer, som ejes af Golfparken Frederikshavn A/S  

5. Købesum 0 kr. (må ikke offentliggøres) 

6. Kommunen betaler omkostninger ved handel, tinglysning og udstykning  

7. Frederikshavn Golfklub skal afstå alle tidligere lejeaftaler og indgå nye 

lejeaftaler med kommunen 

  

Arealet ligger i delområde 3 i lokalplan FRE 10.37.01 og skal anvendes til byggeri 

samt etablering af golfbane. Ifølge den tinglyste deklaration, som Golfparken 

Frederikshavn A/S ønsker aflyst, skal golfbanen være etableret senest 31. juli 

2016, og er denne betingelse ikke opfyldt, har kommunen ret til at kræve den 

enkelte ikke-bebyggede ejendom tilbageskødet for 35 kr. pr. m
2
 og 21 kr. pr. m

2 
for 

det resterende areal. 

  

Med hensyn til byggefelt som nævnt oven for under punkt 3 har Center for Teknik 

og Miljø i brev af 29. juni 2010 tilkendegivet over for Palm City A/S, at dispensation 

fra lokalplanen til flytning af dette kan forventes meddelt som en del af den samlede 

godkendelse til etablering af golfbanen. Kommunen har endnu ikke modtaget en 

sådan samlet plan, men det vurderes fortsat, at der vil kunne gives dispensation 

som ønsket.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at Frederikshavn Kommune erhverver arealet for 0 kr. på de i 

sagsfremstillingen nævnte vilkår, herunder at deklarationen om kommunens 

tilbagekøbsret på de øvrige arealer, som Golfparken Frederikshavn A/S ejer, 

 
 Åben sag 
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aflyses.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt med de faldne bemærkninger. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Luftfoto (dok.nr.6765/13) 

Bilag 2 - Kortbilag 3 til lokalplanen (dok.nr.6388/13) 

 
 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 30. januar 2013 Side 29 af 29 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Peter Laigaard 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Mogens Brag 
   

      

Lars Møller 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Bruno Müller 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Hanne Bøgsted 
   

      

Jens Porsborg 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Jens Ole Jensen 
   

 

      

Birgit Hansen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

      

Carsten Sørensen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

John Christensen 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Anders Broholm 
   

 

 
 


