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1. Dispensation fra lokalplan SKA.200.C3 på ejendom men 

Havneplads 16, Skagen  

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har tidligere i år meddelt byggetilladelse til indretning af 3 

nye boliger i den eksisterende bygning på ovennævnte ejendom. Ejendommens 

stueetage har tidligere indeholdt en butik og på 1. og 2. sal er der indrettet boliger. 

Boligerne på 1. og 2. sal bibeholdes uændret ved tidligere meddelte byggetilladelse 

og den aktuelle ansøgning.   

  

Den gennemførte ansøgning og meddelte byggetilladelse af 4. marts af 2011 

indeholdt ingen dispensationer fra lokalplan mv., hvorimod den senest indgående 

ansøgning indeholder dispensationer fra gældende lokalplanbestemmelser. 

  

Gennemførelse af det ansøgte projekt, indeholdende yderligere 2 boliger, 

forudsætter, at der meddeles dispensationer fra lokalplanen og gennemføres 

naboorientering.  

  

Plangrundlag  

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser SKA.C.03.03, 

der udlægger området til helårsboliger (åben-lav) med tilhørende kollektive anlæg 

mv., der kan foregå uden gener for omgivelserne mv. 

Herudover er ejendommen omfattet af lokalplan SKA.200.C3. 

  

Dispensationer fra lokalplanen   

Det ansøgte forudsætter følgende dispensationer fra lokalplan SKA.200.C3 

• Pkt 7.1. der fastsætter, at bebyggelsesprocenten for hver grund må ikke 

overstige 35 % og det bebyggede areal på hver grund, må ikke oversige 20 

% - der ansøges om en bebyggelsesprocent på 58,3 % og et bebygget 

areal på 30 % 

• Pkt 7.7. der fastsætter, at der skal etableres opholdsarealer, svarende til 10 

% af erhvervsetagearealet og mindst 100 % af boligetagearealet – dette 

svarer til krav om mindst 478 m2 opholdsareal – ved det ansøgte 

tilvejebringes opholdsareal på ca. 389 m2 – hvilket kun opfylder 81 % af 

kravet til opholdsarealet 

 
Planmæssige konsekvenser  
I henhold til planlovens § 19 kan der dispenseres for bestemmelserne i en 

lokalplan, forudsat dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

Principperne i planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne.  

Det forhold, at der er tale om en eksisterende bygning/bebyggelse er en 

formildende omstændighed, samtidig med at anvendelsen af den samlede 

bygningsmasse bliver ens. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/4535 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU/BR 
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dispensationsansøgningen. 

  

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 11 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Supplerende sagsfremstilling  
I fortsættelse af Plan- og Miljøudvalgets behandling af ovennævnte sag og 

meddelte afslag af 29. august 2011, modtager Center for Teknik og Miljø den 8. 

november 2011 et ændret/revideret projekt fra ansøger.  

  

De væsentligste ændringer i projektet i forhold til tidligere er: 

1) Fjernelse af udvendig ståltrappe v/gavl  

2) Der fjernes 2 skure fra bagsiden af bygninger på henholdsvis 44 m2 og 39 m2  

3) Trappeopgang til lejlighed på 1 sal v/bagside af bygningen fjernes – 8 m2   

  

Det ansøgte forudsætter  herefter følgende dispensation fra lokalplan 

SKA.200.C3  

Pkt 7.1 der fastsætter, at bebyggelsesprocenten for hver grund må ikke overstige 

35 % og det bebyggede areal på hver grund, må ikke oversige 20 % - der ansøges 

herefter om en bebyggelsesprocent på 53 % og et bebygget areal på 29,5 % 

  

Det ændrede projekt opfylder herefter lokalplanens pkt. 7.7 vedrørende krav til 

opholdsarealer. 

  

Bemærkninger fra Center for Teknik og Miljø  

Der er stadig en overskridelse af den gældende lokalplans pkt. 7.1 vedrørende 

tilladelig bebyggelsesprocent og bebyggede areal.  

Ejendommen er en eksisterende bebyggelse, som søges ændret fra erhverv til 

bolig. Ændringen vil betyde, at den eksisterende bygning vil få den samme 

anvendelse jf. tidligere tilladelse. Det vil således ikke opstå konflikt mellem 2 

anvendelsesformer. Ejendommen gennemskæres at område afgrænsning mellem 

2 lokalplaner. Centret vurderer at en dispensation fra 7.1 vil medvirke til at der 

skabes en mere harmonisk bygning samt bedre sammenhæng i området. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen sendes i 

naboorientering. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2 011 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
I fortsættelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 6. dec. 2011, blev sagen 

udsendt i naboorientering den 14. december 2011.  

  

Det ansøgte forudsætter  herefter følgende dispensation fra lokalplan 

SKA.200.C3  
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Pkt 7.1 der fastsætter, at bebyggelsesprocenten for hver grund må ikke overstige 

35 % og det bebyggede areal på hver grund må ikke oversige 20 % - der ansøges 

herefter om en bebyggelsesprocent på 53 % og et bebygget areal på 29,5 %. 

  

Det ændrede projekt opfylder herefter lokalplanens pkt. 7.7 vedrørende krav til 

opholdsarealer. 

  

Naboorienteringen blev efterfølgende udsendt til 7 naboer samt til Foreningen for 

By- og Landskabs. Ved høringsperiodens afslutning var der indgået bemærkninger 

fra 4 af de orienterede. 

  

De indgåede bemærkninger sammenfattes nedenfor og kommenteres af Center for 

Teknik og Miljø.: 

  

1)  

Bemærkninger fra Foreningen for By og Landskab:  

 Foreningen er af den opfattelse, at de projekter, der er i gang på ejendommen, 

hverken kan rummes indenfor lokalplan C1 eller C3 og heller ikke samlet kan 

indeholdes under de 2 lokalplaner. Endelig finder Foreningen, at det samlede 

projekt kræver en ny lokalplan for ejendommen. 

Ad1) Såfremt Foreningen mener projektet ikke kan rummes indenfor lokalplanens 

bestemmelser i Pkt. 7.1 (bebygget areal og bebyggelsesprocent), er dette for så 

vidt korrekt, men dette forhold kræver ikke i sig selv ny lokalplan. Det bemærkes 

hertil, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at meddele dispensation efter 

planlovens § 19, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt i situationen. 

Center for Teknik og Miljø er ikke enig med Foreningen i, at projektet udløser krav 

om eventuel ny lokalplan. Der findes i gældende lokalplan(er) meget præcise 

lokalplanbestemmelser til regulering af bebyggelse mv. – både områdemæssigt og 

som helhed. Problemet/ udfordringen ved den aktuelle ejendom er, at der tale om 

en eksisterende bygning, der oprindeligt er opført til et helt andet formål. 

  

2) Bemærkninger fra Kappelborgvej 8:  

Finder at ejendommen udnyttes for massivt med hensyn til bebyggelsesprocent og 

endnu flere lejligheder. Samtidig findes forhaverne for voldsomme med hensyn til 

trafikafvikling mv. på Chr. Bruunsvej. Det bemærkes at forhaverne på grund af 

størrelse kan give mulighed for ”fest-turisme” – tilsvarende andre steder i byen, 

samt de gener, dette kan afstedkomme. I stedet foreslås forhaverne til de 2 

lejligheder udlagt til træer og grønt m.v. 

Ad2)  Det vil altid være en vurdering, om en ejendom udnyttes for massivt og om 

dette er foreneligt med den øvrige bebyggelse i området. Center for Teknik og Miljø 

er betænkelig ved den aktuelle udnyttelse af ejendommen. Til ”fest-turismen” 

bemærkes, at dette ikke kan forudsiges, men forholdet kan eventuelt drøftes i 

ejerforening i alles interesse. Forhaver udlagt til træer og buske, kan da være en 

mulighed - såfremt ejerne er indstillet herpå - der er tale om en privat ejendom. 

  

3) Bemærkninger fra Kappelborgvej 11  

Finder det ikke rimeligt at bruge 25 m af Kappelborgvej til indkørsel og ønsker flere 

parkeringspladser på Kappelborgvej.   
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Ad 3) Projektet omhandler ingen egentlig indkørsel fra Kappelborgvej, men et skel 

og hegn langs vejen med p-pladser. Indkørsel til ejendommen er angivet via Chr. 

Bruuns vej. Ideen med at flytte hegnet ud i skellet, for herved at give mulighed for 

P-pladser langs vejen, kan som sådan være hensigtsmæssigt.  

  

4) Bemærkninger fra Havneplads 14  

De indgåede bemærkninger knytter sig opmålingsforhold ved hegn/forhaver - til de 

3 lejligheder, der tidligere er meddelt byggetilladelse til. 

Ad4)  Ingen bemærkninger  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles 

dispensationer som ansøgt. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
John Christensen og Jens Hedegaard Kristensen tiltræder indstillingen. 

Paul Rode Andersen og Pia Karlsen kan ikke tiltræde indstllingen. 

Jens Hedegaard Kristensen begærer sagen i byrådet. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Indstillingen kom til afstemning. 

  

For stemte 22: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

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

Jensen (V), Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O), 

Peter Laigaard (LA), Erik Sørensen (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard 

Kristensen (A), Jørgen Tousgaard (A), Erik Kyed Trolle (A), Birthe Marie Pilgaard 

(A), Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Hanne 

Welander (A). 

  

Imod stemte 9: Pia Karlsen (V), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), 

Søren Visti Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (F), Bjarne 

Kvist (A), Peter E. Nielsen (C), Hanne Lundholm (C). 

    

Indstillingen tiltrådt. 

  

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Bilag 1 - Revideret byggeansøgning (dok.nr.6616/12) 

Bilag 2 - Naboorientering  (dok.nr.6621/12) 

Bilag 3 - Høringssvar / bemærkninger (dok.nr.6623/12) 
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2. Lovliggørelse af placering af sommerhus på ejend ommen 

Musvågevej 38, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling  

Ejerne af et ulovligt placeret sommerhus på ejendommen Musvågevej 38, 9982 

Ålbæk, har søgt deres sag genbehandlet af Plan- og Miljøudvalget i ny 

Frederikshavn Kommune. 

  

Der er til den oprindelige ejer 9. april 2002 udstedt byggetilladelse til opførelse af 

sommerhus på ejendommen. I byggetilladelsen blev der blandt andet stillet krav 

om, at byggeriet skulle afsættes af landinspektør. 

  

Den 15. april 2003 modtager forvaltningen besked om, at ejendommen er overtaget 

af de nuværende ejere, via deres advokat. 

  

Den 6. maj 2003 modtager forvaltningen en dispensationsansøgning fra 

landinspektør, som oplyser at sommerhuset er placeret forkert på grunden. 

Afsætningsplanen viste, at det ene hjørne er placeret 4,62 m fra vej (skal være 

mindst 5 m) og 5,2 m fra skel (skal være mindst 5,0 m), det andet hjørne er 

placeret 1,82 m fra skel (skal være mindst 5,0 m). 

  

Der blev efterfølgende afholdt 2 møder med den oprindelige ejer, hvorefter 

forvaltningen besluttede at der ikke kunne meddeles dispensation til placeringen, 

men kom frem til 3 løsningsforslag: 

• Bygningen nedrives / flyttes 

• Der købes nødvendigt areal af naboen 

• Der tinglyses byggeretsligt skel på nabogrunden 

  

Sagen blev den 7. februar 2006 behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i Skagen 

Kommune, som besluttede at fastholde, at byggeriet lovliggøres ved et af de 3 

ovennævnte løsningsforslag. Lovliggøres byggeriet ikke derefter, skal sagen 

videregives til politiet. 

  

Sagen blev den 12. september 2007 videregivet til politiet, som dog tilbagesendte 

sagen 15. august 2008, da der var tvivl om, at det fremsendte påbud var blevet 

varslet korrekt i henhold til lovgivningen. 

  

Den klagende part er ejeren af naboejendommen Musvågevej 36, som aldrig er 

nået til enighed med hverken den oprindelige ejer eller de nuværende ejere af 

sommerhuset om at byggeriet lovliggøres ved et af de 3 benævnte forslag i 

udvalgets afgørelse af 7. februar 2006. 

  

Den 3. maj 2011 udsteder Frederikshavn Kommune nyt påbud i sagen, som 

fastholde, at byggeriet skal lovliggøres i henhold til tidligere afgørelse fra Teknik- og 

Miljøudvalget i gl. Skagen Kommune, besluttede den 7. februar 2006. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9314 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kejn 

 Besl. komp: PMU/BR 
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De nuværende ejere har efterfølgende på møde den 12. maj 2011 med 

byggemyndigheden og formand for Plan- og Miljøudvalget, fremlagt deres situation 

(se mødereferat i bilag), samt på ny ansøgt om dispensation for sommerhusets 

placering. Der er ved disse lejligheder ikke indkommet konkret nyt til sagen, dog 

lige foruden at såfremt byggeriet ikke kan godkendes med den nuværende 

placering, er de villige til af fjerne 3 m væg ved den overdækket terrasse, som 

vender over mod klagers ejendom, således den overdækket terrasse vil fremstå 

mere åben (se ejernes bemærkninger til sagen i bilag). 

 
Planmæssige konsekvenser  
Ejendommen var på opførelsestidspunktet omfattet af lokalplan nr. 12-S10 med 

følgende afstandskrav i § 7.4 ”Bebyggelsen må ikke opføres nærmere vejskel end 

5 m. Afstanden til øvrige skel må ikke være mindre end 5 m”. 

  

Lokalplan nr. 12-S10 er i september 2011 afløst af lokalplan SKA.S.11.10.01 som 

har følgende afstandskrav i § 5.7 ”Hovedhus samt sekundær bebyggelse der er 

sammenbygget med hovedhuset, må ikke placeres nærmere skel end 5 m” 

  

Såvel tidligere, som nuværende praksis i gl. Skagen kommune og ny 

Frederikshavn kommune, har været og er, at afstandskravene i den for området 

gældende lovgivning skal overholdes. 

  

Det kan ikke udelukkes at en opblødning i håndhævelsen af de i lovgivningen 

fastlagte afstandskrav, kan medføre en præcedens skabende virkning, på 

fremtidige ansøgninger om dispensation for ulovligt placeret byggerier og evt. 

kommende byggerier i området. 

  

I henhold til planlovens § 19 kan der dispenseres for bestemmelserne i en lokalplan 

forudsat, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Principperne i 

planen er anvendelses- og formålsbestemmelserne. I forhold til den aktuelle sag 

ses der intet til hinder for, at meddele dispensation til den ansøgte afvigelse. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på 

fremsendte dispensationsansøgning om lovliggørelse af sommerhusets nuværende 

placering, og at tidligere afgørelse af Teknik- og Miljøudvalget i gl. Skagen 

Kommune af 7. februar 2006, fastholdes. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 20 11 
Et flertal af udvalget vedtog at iværksætte nabohøring med henblik på meddelelse 

af dispensation. Paul Rode Andersen tiltræder indstillingen. 

  
Supplerende sagsfremstilling  
Ejendommen er besigtiget af plan- og miljøudvalget umiddelbart før sagen blev 

genbehandlet på udvalgsmødet den 4. oktober 2011. Her blev det besluttet, at der 

skulle udføres en nabohøring før sagen genbehandles.  
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Der er den 13. oktober. 2011 gennemført en nabohøring af 13 omkringliggende 

naboer samt 2 foreninger og ved den lejlighed er der indkommet 7 bemærkninger til 

sagen (1 indsigelse mod husets placering, 4 positive tilkendegivelser og 2 som ikke 

har nogen bemærkninger til sagen). Se indgået bemærkninger i bilag 

  

Den klagende part har ligeledes på møde den 25. november 2011 med 

byggemyndigheden og formand for Plan- og Miljøudvalget, fremlagt deres situation 

(se mødereferat på bilag). Her orienterede de blandt andet. om, at den fejlagtige 

placering af det pågældende sommerhus, har haft den betydning, at de måtte 

ændre deres tidligere projekterede sommerhusbyggeri, da dette i henhold til det 

projekterende firma, ikke kunne udføres med den ønskede beliggendhed og 

udformning, på grund af nabohusets fejlagtige placering (se naboens 

bemærkninger til sagen i bilag). 

  

Såvel de nuværende ejere som naboen har på deres møde med 

byggemyndigheden og formand for plan- og miljøudvalget tilkendegivet, at de 

gerne vil i dialog med hinanden omkring en løsning på problemet, evt. ved 

etablering af et byggeretsligt skel på nabogrunden. 

  

Byggemyndigheden vurderer ikke, at der i genbehandlingen af sagen, er tilkommet 

væsentligt nyt i sagen, som retfærdiggør en dispensation for sommerhusets 

placering og indstiller derfor, at det af Skagen Kommune tidligere meddelte afslag 

fastholdes. 

  
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på 

fremsendte dispensationsansøgning om lovliggørelse af sommerhusets nuværende 

placering, og at tidligere afgørelse af Teknik- og Miljøudvalget i gl. Skagen 

Kommune af 7. februar 2006, fastholdes. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
Et flertal tiltræder indstillingen. Jens Hedegaard Kristensen ønsker at meddele 

dispensation og begærer sagen i byrådet. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Indstillingen kom til afstemning: 

  

For stemte 21: 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), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti 

Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (F), Peter E. Nielsen 

(C), Hanne Lundholm (C), Carsten Sørensen (O), Peter Laigaard (LA), Anders 

Gram Mikkelsen (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Birthe Marie Pilgaard (A).   

  

Imod 10 stemte: Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens 
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Hedegaard Kristensen (A), Jørgen Tousgaard (A), Erik Kyed Trolle (A), Bruno 

Müller (A), Hanne Welander (A).  

Hanne Bøgsted (O), Jeppe Nielsen Kyk (O), 

  

Indstillingen tiltrådt. 

  

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Bilag 1 - Ansøgning om disp. af 7. maj 2003 (dok.nr.100565/11) 

Bilag 2 - TU afgørelse af 7. februar 2006 (dok.nr.100667/11) 

Bilag 3 - Påbud af 3. maj 2011 (dok.nr.100904/11) 

Bilag 4 - 2011 Ansøgning om dispensation (dok.nr.100957/11) 

Bilag 5 - Luftfoto (dok.nr.101321/11) 

Bilag 6 - Møderef. fra møde med ejere (dok.nr.483/12) 

Bilag 7 - Bemærkninger til naboorientering (dok.nr.496/12) 

Bilag 8 - Klagers bemærkninger til sagen (dok.nr.502/12) 

Bilag 9 - Klagers sup. bemærkninger til sagen (dok.nr.506/12) 

Bilag 10 - Referat fra møde med klager (dok.nr.509/12) 

Bilag 11 - Bemærkninger til sagen fra ejere (dok.nr.511/12) 

Bilag 12 - Suppl. bemærkninger til sagen fra ejere (dok.nr.512/12) 
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3. Prisfastsættelse af spildevand fra industrien - udtalelse til 

Statsforvaltningen Nordjylland 

 

Sagsfremstilling  

Statsforvaltningen Nordjylland har den 5. maj 2010 anmodet Frederikshavn 

Kommune om en udtalelse vedrørende kommunens håndtering af prisfastsættelse 

af spildevand. 

  

På baggrund heraf har Frederikshavn Forsyning A/S udarbejdet en redegørelse, 

som Frederikshavn Kommune efterfølgende har sendt til Statsforvaltningen 

Nordjylland. 

Statsforvaltningen Nordjylland vender den 10. august 2011 tilbage til Frederikshavn 

Kommune og beder om supplerende oplysninger. 

  

I den forbindelse har Frederikshavn Forsyning A/S udarbejdet en supplerende 

udtalelse, hvor det oplyses, at Frederikshavn Forsyning A/S i øjeblikket er ved at 

udarbejde en særbidragsmodel, der forventes implementeret i en revideret 

betalingsvedtægt. Den reviderede betalingsvedtægt vil blive forelagt Frederikshavn 

Forsyning A/S bestyrelse på et af de førstkommende møder i 2012, og derefter 

sendes til godkendelse i Frederikshavn Byråd. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Frederikshavn Kommune 

sender udtalelsen fra Frederikshavn Forsyning A/S til Statsforvaltningen 

Nordjylland. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt.  

  

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Svar til statsforvaltningen vedrørende særbidrag (dok.nr.6626/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/6949 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: bisl 

 Besl. komp: BR 
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4. Forslag til lokalplan SKA.B.07.05.01 - Anneks ti l 

Dommergården, Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 16. august 2011 om at 

tilgodese ønsket om ændret anvendelse af ejendommen Chr. Møllers Vej 6, Gl. 

Skagen, gennem tilvejebringelse af et nyt lokalplanforslag, foreligger nu et sådant. 

  

Lokalplanforslaget omfatter kun ejendommen Chr. Møllers Vej 6. 

Lokalplanforslaget muliggør, at ejendommen kan anvendes til boligformål. 

Lokalplanforslaget har i øvrigt til formål at bevare den eksisterende bygning i form 

og ydre fremtræden. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.B.07.05.01 

Anneks til Dommergården, Gl. Skagen udsendes i offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

  

  

 
Bilag  

Bilag 1 - LPforslagSKA.B.07.05.01 (dok.nr.134201/11) 

Bilag 2 - Gl. Dagsorden (dok.nr.134198/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11909 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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5. Forslag til lokalplan FRE.S.18.05.02 - Sommerhus områder 

ved Heden og Sulbæk og forslag til kommuneplantillæ g nr. 09.38  

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 3. maj 2011 om at 

udarbejde et nyt lokalplanforslag for området omkring Heden og Sulbæk efter 

retningslinjer udstukket af Miljøministeriet ved Naturstyrelsen, foreligger der nu et 

sådant. Det udarbejdede forslag er sanktioneret af Naturstyrelsen.   

  

Lokalplanområdet omfatter det samme areal som gældende lokalplan 

FRE.18.05.01 fra 2010 og strækker sig fra Hedestien i nord til Hedebovej i syd 

afgrænset af landevejen Frederikshavn-Sæby og Kattegat. 

  

Lokalplanforslaget har til formål, at hovedparten af fritidshusene beliggende i 

landzone inden for lokalplanområdet opnår permanent status mod at dele af 

eksisterende ubebyggede sommerhusområder overgår til landzone. Det har været 

Naturstyrelsens forudsætning, at det samlede antal sommerhuse/fritidshuse inden 

for lokalplanområdet ikke øges. Der er ikke, udover mindre tilrettelser, ændret på 

de øvrige bestemmelser i lokalplanforslaget i forhold til den gældende lokalplan. 

  

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen for Frederikshavn 

Kommune 2009- 2020, bortset fra de ændrede rammeområdeafgrænsninger som 

følge af tilbageførsel af dele af sommerhusområde SAE.S.02.95 til landzone. 

Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg nr. 09.38 indeholdende de 

ændrede områdegrænser. 

Tilbageførslen af arealer til landzone vil kunne indebære et krav om tilbagebetaling 

af ejendomsskat til ejerne af de pågældende arealer. Arealerne er ved lokalplan i 

1992 overført til sommerhusområder og ejerne har siden da betalt ejendomsskat 

efter en vurderingsstatus som sommerhusområder. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Det må forventes, at ejerne af de sommerhusområder, der tilbageføres til landzone 

skal have tilbagebetalt ejendomsskat for perioden 1992 og frem til lokalplanens 

endelige vedtagelse. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE.S.18.05.02 og 

Kommuneplantillæg nr. 09.38 sendes i offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6259 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutnin g Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Bilag 1 - Forslag LP FRE.S.18.05.02 (dok.nr.135365/11) 

Bilag 2 - Referat PMU 3. maj 2011 (dok.nr.130497/11) 

Bilag 3 - Tilbageførsel af sommerhusområde til landzone areal 4,6 hektarx (dok.nr.2893/12) 
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6. Forslag til lokalplan SAE.C.01.20.01 - Boligområ de ved 

Algade, Sæby og forslag til kommuneplantillæg nr. 0 9.37 

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 16. august 2011 om 

principgodkendelse af byggeprojekt for Algade 4 og Søndergade 11, Sæby, som 

grundlag for et nyt lokalplanforslag for området, foreligger der nu et sådant. 

  

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Algade og mod syd af den offentlige 

parkeringsplads ved Gasværksvej. Mod øst afgrænses området af åben lav 

bebyggelse og mod vest karrébebyggelse langs Søndergade.  

  

Lokalplanforslaget giver i alt mulighed for opførelse 17 nye boliger, som tæt-lav 

bebyggelse mod øst og etagebebyggelse mod vest. Lokalplanforslagets 

bestemmelser er udformet med henblik på at sikre, at ny bebyggelse opføres med 

respekt for den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, gårdrum og 

kulturhistoriske miljø, ligesom den eksisterende fredede bygning Algade 4 

opretholdes. 

  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens 

rammebestemmelser for så vidt angår bebyggelsens højde og bebyggelsesprocent. 

Lokalplanforslaget fordrer derfor en ændring af rammebestemmelserne gennem et 

tillæg til Kommuneplanen. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg 09.37. 

Bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i 

henhold tl Lov om Miljvurdering af planer og programmer, ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af forslaget. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SAE.C.01.20.01 

Boligområde ved Algade i Sæby udsendes i offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11908 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Et flertal tiltræder indstillingen. 

Ole Rørbæk Jensen kan ikke tiltræde indtillingen. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Bilag 1 - LPForslagSAE.C.01.20.01 (dok.nr.450/12) 

Bilag 2 - Referat (dok.nr.134561/11) 
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7. Forslag til lokalplan SAE.B.04.10.01 - Boligområ de ved 

Sættravej, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på den 8. marts 2011, at der udarbejdes ny 

lokalplan for ejendommen Sættravej 10, Sæby, med henblik på opførelsen af 8 nye 

boliger på ejendommen. Projektet er imidlertid blevet reduceret til kun at omfatte 5 

boliger. Sagen blev udsat på udvalgets sidste møde og genfremsættes derfor.  

  

Lokalplanforslaget åbner derfor mulighed for opførelse af 5 nye boliger i 2 etager 

med en maks. højde på 7,5 m. Bebyggelsesprocenten overstiger ikke 30 %. 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Sættravej.  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens 

rammeområde SAE.B.04.10, som fastsætter den maksimale byggehøjde til 1,5 

etage. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen nr. 09.39, som ændrer 

rammebestemmelsen til 2 etager for denne ejendom alene. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i 

henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af forslagene. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SAE.B.04.10.01 

udsendes i offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2 011 
Sagen udsættes. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SAE.B.04.10.01 

udsendes i offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11438 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

LPforslag SAE.B.04.10.01 (dok.nr.136212/11) 
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8. Forslag til lokalplan SAE.E.06.25.01 - Erhvervso mråde på 

Falkevej, Dybvad 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. marts 2011, at udvidelse af 

vaskerivirksomheden på Falkevej 1, Dybvad, skulle søges realiseret gennem ny 

planlægning. Der foreligger nu et forslag til en lokalplan, der muliggør den ønskede 

udvidelse.  

  

Bebyggelsesprocenten er i lokalplanforslaget hævet til maks. 70 % fra de tidligere 

maks. 50 %. Derudover nedlægges del af kommunevejen Falkevej som offentlig vej 

i medfør af gældende lovgivning. De nedlagte vejarealer udgår som færdselsareal, 

og kan i stedet tilbydes de tilliggende grunde. 

  

Lokalplanområdet, der er ca. 4.000 m2, er beliggende i byzone i den nordlige del af 

Dybvad i et område udlagt til erhverv. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af 

Badskærvej og et boligområde. Mod øst og nord afgrænses lokalplanområdet af 

Falkevej og erhvervsvirksomheder. Øst for lokalplanområdet ligger byggecenteret 

”XL-BYG” og landbrugsselskabet ”DLG”, mens virksomhederne ”K. M. Fish og 

Machindey A/S” samt vognmandsfirmaet ”Evald Poulsen” ligger nord for 

lokalplanområdet. Sammen med vognmandsfirmaet ligger der desuden en 

privatbolig. Vest for lokalplanområdet ligger et par parcelhuse samt et 

autoværksted. 

  

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 11 meters højde. Ny 

bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 

byggeri. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i 

henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af forslaget. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SAE.E.06.25.01 – 

Erhvervsområde på Falkevej 1, Dybvad samt kommuneplantillæg nr. 09.33 

udsendes i offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2 011 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 14. december 2011  
Tilbagesendes til Plan- og Miljøudvalget. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8779 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Supplerende sagsfremstilling  
Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 14. december 2011 er følgende 

ændringer blevet indarbejdet i planen i forhold til det lokalplanforslag som blev 

behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2011: 

• Byggelinjer som begrænsning af bebyggelse ændres til byggefelt 

• Facadebebyggelse maks. 5,5 meter for den del af byggefeltet som er 

beliggende inden for vejnedlæggelse 

• Mod nord er byggefeltgrænse lig vejmidte 

• Lokalplangrænse udvides mod syd, således at den nu er lig vejskel for 

ejendommen vest for området. Øvrige retninger placeres grænsen 2 meter 

fra asfaltkant 

• Sti ved nordlig afgrænsning er fjernet 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SAE.E.06.25.01 – 

Erhvervsområde på Falkevej 1, Dybvad, samt kommuneplantillæg nr. 09.33 

udsendes i offentlig debat. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes med den tilføjelse, at af- og pålæsning skal ske på egen 

grund. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales ud fra det på mødet omdelte rettelsesblad til kortbilag 2. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Indstillingen godkendt med Plan- og Miljøudvalgets og 

Økonomiudvalgets anbefalinger. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Bilag 1 - SAE.E.06.25.01 (dok.nr.1016/12) 

Bilag 2 - Referat PMU 8. marts 2011 (dok.nr.124145/11) 

Bilag 3 - Rettelsesblad - LP SAE.E.06.25.01 (dok.nr.6750/12) 
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9. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.O.11.11.01 -  Integreret 

institution Peter Wessels Vej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig debat i perioden fra den 5. oktober 

til den 30. november 2011, hvilket har givet anledning til en enkelt indsigelse, som 

det fremgår af indsigelsesnotat af januar 2012. 

  

Lokalplanen omfatter et areal på 7.950 m2 beliggende langs Peter Wessels Vej, 

Frederikshavn. 

  

Lokalplanen udstikker retningslinjer for områdets disponering og muliggør opførelse 

af en integreret institution med tilhørende legeplads, parkering m.v. i området. 

  

Der er i lokalplanen indføjet krav om, at bebyggelsen som minimum opføres som 

lavenergibebyggelse, Energiklasse 2015. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.O.11.11.01 vedtages 

endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Bilag 1 - LP.endelig.FRE.O.11.11.01 P.Wessels Vej (dok.nr.129753/11) 

Bilag 2 - Indsigelsesnotat (dok.nr.129752/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6258 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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10. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.C.03.20.01 - 

Sundhedshus Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Byrådet vedtog på mødet den 21.september 2011 udsendelse af lokalplanforslag 

SAE.C.03.20.01 Sundhedshus Sæby, beliggende på Sæbygårdvej 31, Sæby, i 

offentlig høring. 

  

Ved offentlighedsfasens udløb den 30.november 2011 har Center for Teknik og 

Miljø ikke modtaget nogen indsigelser. Eneste indkomne bemærkning er fra 

Vejdirektoratet, der orienterer om, at de ingen bemærkninger har til 

lokalplanforslaget. 

  

Der er således ikke foretaget rettelser i lokalplanens indhold. 

  

Lokalplanområdet har et areal på 9.766 m2 og er beliggende i forbindelse med 

dagligvarebutikker, svømmehal, borgerservice, bibliotek, folkeskole mm. Arealet 

henligger i dag ubebygget. 

  

Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af et sundhedshus i 2 etager med en 

maks. højde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 %. I forhold til 

bygningens placering på grunden, er der i lokalplanen kun fremsat krav til en 

byggelinje på 10 meter fra Sæbygårdvej. 

  

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanrammen SAE.C.03.20. 

Lokalplanen påskønner desuden tiltag, der understøtter Frederikshavn Kommunes 

vision om at være den sundeste kommune i Nordjylland. 

Lokalplanområdet vejbetjenes sydfra i krydset mellem eksisterende veje og stier for 

både gående, cyklister og biler. For at sikre trafiksikkerheden for især gående og 

cyklister, anbefaler Trafiksikkerhedsudvalget, at fladen hæves i dette kryds. 

Lokalplanen imødekommer anbefalingen.  

 
Økonomiske konsekvenser  
Lokalplanens pkt. 8.1 stiller krav om et hævet areal, for at sikre trafiksikkerheden 

for især gående og cyklister. Dette skal, som tidligere besluttet ved 

lokalplanforslagets udsendelse i den offentlige høring, finansieres af Frederikshavn 

Kommune. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.C.03.20.01 Sundhedshus 

Sæby vedtages endeligt. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6534 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

  

 
Bilag  

SundhedshusSæby LP endelig (dok.nr.133499/11) 
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11. Nyt regulativ for gader, veje, torve og pladser  

 

Sagsfremstilling  

I fortsættelse af orienteringspunkt for Teknisk Udvalg den 12. oktober 2010 samt 

punkt for Teknisk Udvalg den 14. december 2010 fremlægges anden foreløbige 

version af nyt regulativ for gader, veje, torve og pladser i Frederikshavn Kommune. 

Anden foreløbige version er fremkommet efter forhøring af interessenter i form af 

møder med Skagen Handelsstandsforening, handels- og virksomhedsforeningen 

Frederik, Sæby Handelsstandsforening, kommunens ældre- og handicapråd samt 

Sæby Centrum a.m.b.a. 

  

Af hensyn til den videre proces sendes regulativet nu i skriftlig høring ved 

ovennævnte parter samt HORESTA (hotel-, restaurant- og turisterhvervets 

landsdækkende brancheorganisation) og Nordjyllands Politi. 

  

Tidsplan: 

• 21. juni 2011: Teknisk Udvalg - gennemgang af 2. udkast 

• 23. juni - 1. august: 2. udkast til høring blandt interessenter 

• Medio/ultimo august 2011: Teknisk Udvalg - godkendelse af regulativ 

• Medio/ultimo august 2011: Økonomiudvalget 

• Medio/ultimo august 2011: Byrådet 

• 1. januar 2012: Nyt regulativ træder i kraft 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• anden foreløbige version af nyt regulativ for gade, veje, torve og pladser 

sendes i skriftlig høring i henhold til tidsplanen  

• bilag omkring takster fremsendes som bilag til budget 2012 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. juni 2011  
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Per Nilsson 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Anden foreløbige version af nyt regulativ for gade, veje, torve og pladser i 

Frederikshavn Kommune har nu været i skriftlig høring ved Skagen 

Handelsstandsforening, handels- og virksomhedsforeningen Frederik, Sæby 

Handelsstandsforening, kommunens ældre- og handicapudvalg, HORESTA (hotel-, 

restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation) og 

Nordjyllands Politi. 

  

Der er fremsendt indsigelser fra flere af de høringsberettede. Indsigelserne er 

samlet i vedlagte indsigelsesnotat. 

Regulativ for gade, veje, torve og pladser i Frederikshavn Kommune er tilrettet i 

forhold til bemærkningerne og er vedlagt i sin endelige form inkl. takstblad.  

Efter indsigelsesfristen har der været afholdt et møde med 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/15471 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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handelsstandsforeningerne fra Skagen, Frederikshavn og Sæby, for at få 

konkretiseret nogle af indsigelserne. Referat fra mødet er vedlagt denne 

dagsorden. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller 

Regulativ for gade, veje, torve og pladser samt medhørende takstblad til endelig 

godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011  
Udvalget vedtog at fremsende Regulativ for gade, veje, torve og pladser 

konsekvensrettet, jfr. indsigelsesnotatet til godkendelse i økonomiudvalg og byråd. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Regulativet for gader, veje, torve og pladser blev godkendt. 

  

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Bilag 1 - Endeligt regulativ for gader, veje, torve og pladser (dok.nr.128744/11) 

Bilag 2 - Høringsudkast (dok.nr.132439/10) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat (dok.nr.79367/11) 

Bilag 4 - Mødereferat fra møde med handelsstandsforeninger (dok.nr.115708/11) 

Bilag 5 - Takstblad (dok.nr.60469/11) 

 
  



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. januar 2012 Side 29 af 51 

 

12. Kommunekontaktråd Nordjyllands Interessentanaly se 

vedrørende den fremtidige affaldssektor 

 

Sagsfremstilling  

Kommunekontaktråd (KKR) Nordjylland besluttede på sit møde den 12. november 

2010 at igangsætte en interessentanalyse, der kunne afklare forskelle og 

synspunkter som fælles udgangspunkt for et eventuelt samarbejde om den 

fremtidige affaldssektor i Nordjylland.  

  

COWI har i løbet af 2011 gennemført en lang række interviews med interessenter 

og præsenterede på KKR mødet den 11. november 2011 resultatet af 

interessentanalysen. 

  

I forlængelse heraf har KKR fremsendt den rapport, som COWI har udarbejdet til 

Frederikshavn Byråd.  

  

Rapporten har været forelagt bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S og AVØ 

A/S, der på mødet den 29. november 2011 har fremsendt følgende kommentarer: 

  

”Frederikshavn Kommunes affaldsselskab AVØ A/S har med udgangen af 2010 

opkøbt DONG’s affaldsforbrændingsanlæg i Frederikshavn og driver det 

sideløbende med affaldsforbrændingsanlægget i Skagen. Forbrændingsanlæggene 

leverer en væsentlig del af varmegrundlaget til varmeforsyningerne i Skagen og 

Frederikshavn.  

AVØ A/S indgår som en del af multiforsyningskoncernen Frederikshavn Forsyning 

A/S. Der hentes derfor store synergieffekter i den løbende drift i det direkte samspil 

med Frederikshavn Varme og generelt på det tekniske og administrative plan. 

Begge forbrændingsanlæg har umiddelbart en levetid på mere end ti år og den 

forventes herudover at kunne levetidsforlænges.  

  

Frederikshavn Forsyning A/S og AVØ A/S er derfor af den opfattelse, at den 

ressource, som affaldet udgør, længst muligt bør behandles og nyttiggøres på egne 

anlæg til gavn for varmeforbrugerne i Skagen og Frederikshavn.  

  

Endelig er der stadig ikke klarhed over sektorens fremtidige rammevilkår. 

  

Ovenstående udelukker dog ikke, at Frederikshavn Forsyning A/S og AVØ A/S 

løbende vil afsøge mulighederne for etablering/udbygning af det faglige 

samarbejde med naboselskaberne.” 

Den videre proces vil være, at der nu blive lejlighed til at drøfte rapportens indhold i 

kommunalbestyrelsen, hvorefter KKR vil drøfte den videre proces på sit møde den 

27. januar 2012. 

  

Opsummering af konklusion på fase 1 – ”interessentanalysen” samt økonomi ved 

evt. deltagelse i fase 2 – ”overordnet vurdering af scenarier for fremtidig 

selskabsstruktur og behandlingskapacitet” i notat tilknyttet sagen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/9008 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/BR 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller rapporten fra KKR til drøftelse. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. januar 20 12 
Udvalget anbefaler tiltrædelse af bemærkninger fra Frederikshavn Forsyning A/S 

og AVØ A/S, således at den ressource, som affaldet udgør, længst muiligt bør 

behandles og nyttiggøres på egne anlæg til gavn for varmeforbrugerne i Skagen og 

Frederikshavn. 

  

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. Frederikshavn Kommune ønsker ikke at deltage i 

interessentanalysens fase 2. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Bilag 1 - COWI´s Interessentanalyse - August 2011 (dok.nr.130978/11) 

Bilag 2 - Ref. bestyrelsesmøde - Frederikshavn Forsyning 29.11.2011 (dok.nr.130974/11) 

Bilag 3 - Byrådetsbeslutning 24-11-2010 (dok.nr.142723/10) 

Bilag 4 - Notat: Opsummering af konklusion på fase 1 samt økonomi ved evt. deltagelse i fase 

2 (dok.nr.1765/12) 
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13. Godkendelse af skema B- endelig anskaffelsessum  - 84 

almene familieboliger på Gl. Skagensvej, Frederiksh avn 

 

Sagsfremstilling  

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af skema B – endelig 

anskaffelsessum for 84 almene familieboliger med tilhørende andel i fælleshus 

(Multihus) på Gl. Skagensvej, Frederikshavn. 

  

Bygherren oplyser, at projektet opføres i 2020- standard, bygget i 3 kvarterer; 

længehuse, terrassehuse og gårdhavehuse.  

  

De 3 kvarterer opføres etapevis, og forventes klar til indflytning i henholdsvis juli 

2013, marts 2014 og oktober 2014. Der er 12 to-rums boliger, 58 tre-rums boliger 

og 14 fire-rums boliger. 

  

Multihuset indeholder faciliteter til beboeraktiviteter, gildesal, viceværtkontor og 

gæsteværelser, i alt 409 m2, hvoraf 60 m2 vedrører afdeling 31 (29 plejeboliger).  

  

Bygherren oplyser, at anskaffelsessummen for boligerne inkl. andel af fælleshus 

udgør 140.003.000 kr. Hertil kommer totaløkonomiske merudgifter på 3.080.000 

kr., som er en merinvestering i solcelleanlæg. Ydelser på lånet (141.000 kr. årligt) 

betales via beboernes elregning.  

  

Merudgiften finansieres for så vidt angår 98 % ved optagelse af særskilt lån på 

3.018.000 kr. med 100 % kommunal garanti. De resterende 2 % af udgiften 

finansieres via ekstra beboerindskud.   

  

Bygherren forventer, at alt elforbrug i Multihus og udvendig belysning dækkes af el 

fra solcellerne. Desuden forventes, at hver enkelt bolig vil få andel i restoverskud 

fra el i størrelsesordenen ca. 2.0000 kwh årligt. 

  

I forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum er der tale om en 

merudgift på 4.600.000 kr., som hovedsagelig skyldes almindelige prisstigninger 

samt ekstra omkostninger til fjernelse af forurening på ca. 1.000.000 kr. 

  

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 835 pr. m2 årligt ekskl. 

forbrugsafgifter 

  

Den kommunale udgift ved den anførte anskaffelsessum udgør 7 % af 140.003.000 

kr., svarende til 9.800.210 kr.  

  

Der vil blive stillet krav om kommunal garantistillelse for realkreditlånet, som udgør 

130.421.000 kr. Størrelsen heraf kendes ikke før kreditforeningen har vurderet 

ejendommens værdi efter opførelsen. Endvidere skal der stilles 100 % kommunal 

garanti for det særskilte lån på 3.018.000 kr. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/12167 

 Forvaltning: CTM  

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Økonomiske konsekvenser  
Udgiften til grundkapitalindskud på 9.800.210 finansieres af de på budgettet afsatte 

midler til indskud i Landsbyggefonden. 

  

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale 

overfor byrådet, at der godkendes en endelig anskaffelsessum på 140.003.000 kr. 

samt en totaløkonomisk merinvestering på 3.080.000 kr. med kommunal 

garantistillelse for 98 % af beløbet på følgende vilkår:  

1. at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte 

regler overholdes 

2. at den godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren 

3. at byggeriet påbegyndes senest den 1. april 2012 

4. at der indleveres byggeregnskab – skema C – senest 6 måneder efter 

skæringsdatoen 

5. at den kommunale garanti for realkreditlånet på 130.421.000 kr. behandles 

særskilt, når konkret beregning heraf foreligger   

  

Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på 835 kr. pr. m2 årligt, og at der 

meddeles den fornødne bevilling.  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte: Hanne Lundholm 
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14. Budget 2012 for Boligselskabet NordBo´s afdelin g 43 - 

Caspershus, Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling  

Alabu Bolig, der er administrationsselskab for bl.a. Boligselskabet NordBo, 

meddeler, at boligselskabets budget 2012 for afdeling 43 – ”Caspershus”, 

Frederikshavn, har været forelagt på ordinært afdelingsmøde den 12. september 

2011 og ekstraordinært afdelingsmøde den 14. december 2011. 

  

Udarbejdede budgetforslag er i begge møder blevet nedstemt. Det oprindelige 

budgetforslag var udarbejdet med en stigning på 8,8 %. Det reviderede 

budgetforslag blev udarbejdet med en huslejestigning på 4,7 %. 

  

Afdelingsmødets begrundelse for at nedstemme budgettet har ikke kunnet 

konkretiseres, men såvel beboere som pårørende var generelt modstandere af 

huslejeforhøjelse. 

  

I henhold til § 42 i Lov om almene boliger indbringer boligorganisationens 

bestyrelse eventuelle tvistligheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller 

afdelingsmødet om driftsbudget eller årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som 

træffer den endelige administrative afgørelse. 

  

Bestyrelsen for Boligselskabet NordBo anmoder Frederikshavn Byråd om at træffe 

den endelige afgørelse vedrørende budget 2012.  

  

Med en huslejestigning stigning på 4,7 % vil den månedlige leje for en 2-rums bolig 

på 65 m2 stige fra 5.753 kr. til 6.023 kr. og for en 2 rums bolig på 77 m2 stige fra 

6.349 kr. til 6.647 kr. 

  

De foreslåede stigninger over årene er begrundet i driftsstigninger, udsving i 

realkreditydelserne samt vedtagelser på afdelingsmøderne. Med virkning fra 1. 

januar 2011 er der pålagt moms på ejendomsadministration og der er sket en 

stigning i administrationsbidraget til Alabu Bolig. Endvidere er der sket en stigning i 

administrationsbidraget til hovedselskabet med baggrund i selskabets underskud 

på arbejdskapitalen. Endelig har afdelingen et opsamlet driftsunderskud pr. 31. 

december 2010 på 751.093 kr., til afvikling over maksimalt 10 år. 

 
Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at budget 

2012 for afdelingen godkendes med en huslejestigning på 4,7 % med baggrund i 

nødvendige udgiftsstigninger som anført i sagsfremstillingen. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12685 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm. 
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15. Frederikshavn Cheerleaders - Klage over 

Folkeoplysningsudvalgets afgørelse vedrørende lokal etilskud 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Cheerleaders har fremsendt klage over Folkeoplysningsudvalgets 

(FOU) beslutning af 24. november 2011 vedrørende Cheerleaders ansøgning om 

dispensation for afholdte lokaleudgifter i 2011. I beslutningen imødekommer FOU 

kun delvist Frederikshavn Cheerleaders ansøgning om dispensation for afholdte 

lokaleudgifter. 

Foreningen søgte om dispensation for afholdte udgifter, beregnet til 90.000 kr. i 

tilskud for 2011. Folkeoplysningsudvalget imødekom ansøgningen med 60.000 kr. 

  

Ifølge Folkeoplysningslovens § 41, som er gældende for perioden, hvor afgørelsen 

er truffet, skal en klage over folkeoplysningsudvalgets afgørelse behandles i det 

kommunale beslutningssystem, fx i et af de stående udvalg. 

Fire af Kultur- og Fritidsudvalgets syv medlemmer er samtidig medlem af 

Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er hermed ikke 

beslutningsdygtig ved behandling af klage over Folkeoplysningsudvalgets 

afgørelse. 

På baggrund heraf fremsendes klagen til byrådets behandling. 

  

Ansøgninger om lokaletilskud ekspederes ud fra FrederikshavnerOrdningens § 7 

Lokaletilskud. Af dette regelsæt fremgår, at tilskud ydes som udgangspunkt med 75 

% af de godkendte driftsudgifter (nettoudgifter). Der ydes dog kun tilskud til nye 

ansøgninger om lokaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan anvises, og 

kun efter konkret ansøgning.  

  

Kort sagsforløb 

Frederikshavn Cheerleaders, en forening under FrederikshavnerOrdningen, har i 2. 

halvår 2010 placeret foreningens aktiviteter i andre lokaler. 

Der har ved ordinær ansøgningsrunde omkring Frederikshavn Cheerleaders 

lokaletilskud foregået normal administrativ behandling vedrørende foreningens 

afholdte udgifter i 2010. 

Foreningens udgifter i 2011 er væsentligt forøget, og foreningen har konstateret, at 

tilskuddet ikke vil være tilstrækkeligt til at kunne dække foreningens lokaleudgifter.  

Foreningen har således ikke været opmærksom på FrederikshavnerOrdningens 

ramme for tildeling af lokaletilskud. 

Foreningen blev på møde i Center for Kultur og Fritid den 13. oktober 2011 gjort 

opmærksom på, at der kun med baggrund i en konkret sagsbehandling kan ydes 

lokaletilskud til permanent leje af nye haller. 

Efter at Center for Kultur og fritid er gjort opmærksom på Cheerleaders 

lokaleproblematik, er der igangsat proces vedrørende foreningens fremtidige 

placering. 

  

Frederikshavn Cheerleaders begrunder klagen med følgende 

• at foreningen er uenig i, at foreningen har en fortsat forpligtelse til at sætte 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12553 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: BR 
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sig ind i FrederikshavnerOrdningens ansøgningsbetingelser. 

• at foreningen har fået tilskud for 2010, dvs. at foreningen anser tilskuddet 

for bindende fremover, med hensyn til fremtidig tilskudsudbetaling i samme 

lokaler 

  

Folkeoplysningsudvalgets beslutning af 24. november 2011 er vedlagt som bilag. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at byrådet fastholder 

Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 24. november 2011 vedrørende 

dispensation for Frederikshavn Cheerleaders afholdte lokaleudgifter 2011. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Birthe Marie Pilgaard, Peter Laigaard 

og John Christensen forlod mødet som inhabile. 

Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Bilag 1 - Klage over afgørelse om hal tilskud Frederikshavn Cheerleaders (dok.nr.132223/11) 

Bilag 2 - Frederikshavn Cheerleaders - Ansøgning om dispensation for afholdte lokaleudgifter 

2011 (dok.nr.134301/11) 

Bilag 3 - Frederikshavn Cheerleaders - Ansøgning om lokaletilskud i forbindelse med ændring af lejemål 

 (dok.nr.117859/11) 
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16. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2010-11 

 

Sagsfremstilling  

Med en ændring af Folkeskoleloven i 2006 blev det vedtaget, at der årligt skulle 

udarbejdes en Kvalitetsrapport. 

I tilknytning til ændringen blev der udsendt en ”Bekendtgørelse om anvendelse af 

kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og 

kvalitetsudvikling af folkeskolen”, BEK nr. 162 af 22./2. 2007. 

  

Ifølge bekendtgørelsen er formålet med kvalitetsrapporten, at 

•       styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen 

•       give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på 

kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. 

•       bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om 

evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen 

•       bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet 

  

Kvalitetsrapporten for folkeskolen i Frederikshavn Kommune er sammensat af dels nogle 

sammenfattende vurderinger, og dels af beskrivelser fra de enkelte skoler. 

  

Medio august 2011 modtog skolerne dataoplysninger til kvalitetsrapporten. Skolerne 

havde til opgave at kontrollere de udsendte data, samt bidrage med yderligere 

oplysninger vedr. testresultater, års- og afgangskarakterer, overgangsfrekvenser til 

ungdomsuddannelserne, antal børn i SFO, antal PCere, gennemførte timer m.m. 

De enkelte skoler skulle desuden beskrive den daglige pædagogiske praksis, fælles - og 

lokale indsatsområder, samt arbejdet med pædagogiske processer. 

  

Center for Skole og Ungdom har efterfølgende sammenskrevet oplysningerne til en 

samlet rapport. 

   

Kvalitetsrapporten har i perioden 7. november – 7. december 2011 været i høring hos 

folkeskolernes bestyrelser. Der er indkommet udtalelser fra samtlige 18 skolebestyrelser. 

  

Ti skolebestyrelser udtaler, at de ingen bemærkninger har til rapporten. 

  

Fra de øvrige skolebestyrelser er kommet følgende bemærkninger: 

•    Rapporten er et funktionelt redskab for skolebestyrelserne 

•    Nøgletallene giver et godt overblik til trods for, at de ikke er umiddelbart 

sammenlignelige 

•    En skolebestyrtelse har noteret, at deres eksklusionsprocent er steget voldsom, 

men har ikke kunnet analysere sig frem til årsager til dette 

•    En skolebestyrelse understreger 

o vigtigheden af, at skolen kommer på det kommunale niveau, hvad angår 

antal elever pr. PC 

o fordelen ved store enheder, da udgiften pr. elev er lavere her 

o at linjefagsdækning og overgangsfrekvens falder i tråd med skolens 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/3606 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU/BR 
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værdigrundlag om højt fagligt niveau 

  

Center for Skole og Ungdom anbefaler, at de kommende indsatsområder koncentreres 

omkring allerede igangsatte udviklingsprojekter. Her tænkes på projekter med 

udgangspunkt i Digitaliseringsstrategien, Inklusionsarbejdet og Faglig læsning. 

  

Den samlede kvalitetsrapport 2010/2011 er vedhæftet som bilag. Delrapporterne fra de 

enkelte skoler findes på den enkelte skoles hjemmeside. Se eventuelt via 

http://www.frederikshavn.dk/da/menu/Borger/boern/folkeskoler/

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. tager høringssvarene til efterretning 

2. drøfter Kvalitetsrapporten  

3. anbefaler Kvalitetsrapporten overfor Frederikshavn Byråd 

4. anbefaler, at skolevæsenets indsatsområder koncentreres om de allerede 

igangsatte fokusområder vedr. digitalisering, inklusion og faglig læsning 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 

1.     Høringssvar taget til efterretning 

2.     Drøftet 

3.     Anbefales overfor byrådet 

4.     Anbefales 

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

  

Sagen sendes til Handicaprådet til orientering. 

  

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm. 

 
Bilag  

Den samlede Kvalitetsrapport 2010-11 (dok.nr.88211/11) 
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17. Placering og opførelse af fysiske rammer for Fritid shjemmet 

Solsikken - herunder frigivelse af rådighedsbeløb 

 

Sagsfremstilling  

Som følge af placeringen af Ny Skole på arealet ved Olfert Fischers Vej er de 

fysiske rammer for Fritidshjemmet Solsikken revet ned og institutionens brugere er 

midlertidigt genhuset på Koktvedvej 101, Frederikshavn. 

  

I budgettet for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb til opførelsen af nye fysiske 

rammer til husning af Fritidshjemmet Solsikken.  

  

På møder med deltagelse af Paul Rode Andersen, Birthe Marie Pilgaard, 

forældrebestyrelser og ansatte, har der været drøftet forskellige muligheder for en 

fremtidig placering af institutionen. 

  

Forældre og ansatte pegede på den tomme grund (efter nedrivning på grund af 

skimmelsvamp af Børnehaven Børnetoftens pavillon) på Toftegårdsvej, som den 

ønskede placering af ny bygning. 

  

Børnehaven Børnetoften er pt. midlertidigt placert andet steds og der er fremover i 

Dagtilbudscenterets regi, ikke behov for grunden på Toftegårdsvej. 

Ifølge lokalplanen for området, er der intet til hinder for placering af Fritidshjemmet 

Solsikken på Toftegaardsvej 48, Frederikshavn. 

  

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender sammenlægning af Solsikkens to 

afdelinger, forventes det nye institutionsbyggeri at skulle dimensioneres til ca. 30 

børn og unge i målgruppen. 

  

Der foreslås iværksat en proces for bygning af ny Solsikken med deltagelse af 

Ejendomscenteret, forældre og ansatte ved de to afdelinger af Solsikken. 

  

Der er i budget 2012 afsat 5.185.000 kr. til opførelse af nyt byggeri til institutionen 

Solsikken. Af dette beløb har Børne- og Ungdomsudvalget i møde i august 2011 

forhåndsreserveret ca. 440.000 kr. til dækning af midlertidig genhusning af 

institutionen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget  

1. godkender, at Fritidshjemmet Solsikken placeres på adressen 

Toftegårdsvej 48, Frederikshavn 

2. godkender, at der inden for det afsatte rådighedsbeløb opføres et 

institutionsbyggeri til husning af 30 børn og unge i målgruppen 

3. godkender, at repræsentanter som nævnt i sagsfremstillingen inddrages i 

den videre proces inden for den i pkt. 2 nævnte ramme 

4. via Økonomiudvalget anbefaler byrådet at frigive det afsatte 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12641 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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rådighedsbeløb på 5.185.000 kr. til nyt institutionsbyggeri 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Pkt. 1 – 3 godkendt. 

Pkt. 4 anbefales. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Indstillingens pkt. 4 anbefales overfor byrådet. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm. 
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18. Prioritering af midler til folkeskolernes planl agte 

bygningsvedligehold 2012 og frigivelse af rådigheds beløb 

 

Sagsfremstilling  

I Frederikshavn Kommunes investeringsoversigt for 2012 er der afsat 9,699 mio. kr. 

til planlagt vedligeholdelse af folkeskolernes bygninger. 

  

Ejendomscenteret har udarbejdet prioriteret budgetforslag for budgetområdet: 

Planlagt vedligeholdelse for folkeskoler.  

Budgetrammen indstilles efter følgende fordelingsnøgle: 

• Afhjælpende vedligehold (tidligere indgik denne opgave i den enkelte 

skoles budget. Fra og med 2012 overføres økonomien/opgaven til 

Ejendomscenteret) 

• Oprettende vedligehold, 32 %, 3,1 mio. kr. 

• Forebyggende vedligehold, 68 %, 6,59 mio. kr.  

  

Det anbefales således, at de 32 % til oprettende vedligehold alene prioriteres til 

opretning af de skoler, hvor der kan adstedkomme Arbejdstilsyns påbud (AT 

påbud), og ellers afhjælpe uforudsete problemstillinger, og de 68 % prioriteres til 

almindeligt forebyggende vedligehold på kommunens skoler.  

De 32 % til oprettende vedligehold kan virke som en stor andel, men som det 

fremgår af bilag, er der ikke budgetteret med midler til Ørnevejens Skole, 

Munkebakkeskolen, Volstrup Skole samt Hedeboskolen, så denne ramme skal 

ligeledes dække eventuelt behov på disse bygninger. 

  

Oprettende vedligehold 

Budgetsum for oprettende vedligehold prioriteres til at følge 

skoleudviklingsplanerne og løsning af AT påbud for: 

• AT opgaver  

• Pludselige eller uforudsete opgaver  

• Følgeopgaver, som ikke har kunnet forudses 

  

Forebyggende vedligehold 

Grundlaget for prioritering bygger på den gennemførte bygningsgennemgang samt 

tilbagemeldinger fra brugere og Center for Skole og Ungdom. Opgaver er valgt ud 

fra følgende 5 prioriteringer: 

• Prioritet 1 - lovbefalede krav  

• Prioritet 2 - sikring af bygningernes brugere (hvor disse kan medføre 

personrisici eller fare, hvis fejl og mangler får lov til at udvikle sig)  

• Prioritet 3 - udvendig forebyggende vedligehold  

• Prioritet 4 - indvendig forebyggende vedligehold  

• Prioritet 5 - bygningsmæssige forbedringer (energibesparelser, indeklima, 

forbedring af funktionsforhold, ønsker) 

  

Bygningsmæssige ændringer forårsaget af skolestrukturændringer er ikke indeholdt 

i prioritering, da dette ikke er muligt med den økonomiske ramme, som er afsat i 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12715 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bonb 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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budget 2012, og ligger også uden for det grundlag, som budgettet dækker. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget via Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at det afsatte 

rådighedsbeløb i 2012 på 9,699 mio. kr. frigives til planlagt bygningsvedligehold for 

folkeskolerne, ud fra prioriteringen som nævnt i sagsfremstilling og vedhæftede 

bilag. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Anbefales. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm. 

 
Bilag  

Projektliste planlagt vedligehold skoler, budget 2012 (dok.nr.133628/11) 
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19. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb  for 

Økonomiudvalgets budgetområde 2012 

 

Sagsfremstilling  

Byrådet vedtog på møde den 12. oktober 2011 budgettet for 2012 samt øvrige 

budgetoverslagsår.  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

  

Det samlede rådighedsbeløb under Økonomiudvalget udgør 34.400.000 kr. 

  

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.  

  

Borgerportal og hjemmeside 805.000 kr.  

Etablering af Ejendomscenter 5.138.000 kr.  

Naturen+ 200.000 kr.  

HR, Sygefraværsprojekt i Frederikshavn Kommune 450.000 kr.  

HR, Projekt særlig indsats på sygefravær 100.000 kr.  

HR, Elektronisk MUS-koncept 250.000 kr.  

ØKC, Forsikringsudbetaling ved selvforsikring 500.000 kr.  

IT, Immaterielle anlægsudgifter – licensudgifter 2.500.000 kr.  

IT, Anskaffelse af hardware 3.400.000 kr.  

I alt 13.343.000 kr. 

  

 
Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådets 

beslutning, at rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives, således 

som ovenfor specificeret, i alt 13.343.000 kr. 

  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/327 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: boch 

 Besl. komp: ØU/BR 
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20. Udmøntning af budget 2012 - Reduktion af åbning stiden i 

Borgerservice  

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2012 og overslagsårene blev 

forslaget om reduktion af åbningstiden i Borgerservice vedtaget. Udmøntningen 

sker ved, at der lukkes for personlige og telefoniske henvendelser til Borgerservice 

en dag om ugen.  

  

Borgerservice har arbejdet videre med forslaget, og det foreslås, at der sættes øget 

fokus på, at den ugentlige dag defineres som en selvbetjent åbningsdag, hvilket 

understøtter den vedtagne digitaliseringsstrategi. I centeret i Frederikshavn, hvor 

der er flest daglige henvendelser, vil der være personale i receptionen, som kan 

guide borgerne i brug af selvbetjeningsløsningerne. 

  

Endvidere arbejder Borgerservice på at implementere en chat-løsning i løbet af 

foråret. Herved kan borgerne også på selvbetjeningsdagen få hurtig hjælp og 

vejledning til brug af selvbetjeningsløsningerne.  

  

For at styrke borgernes brug af digitale løsninger er et korps af medarbejdere 

uddannet som floorwalkere, som i åbningstiden guider borgerne i brugen af 

Borger.dk, Min side, Hjemmesiden og selvbetjeningsløsningerne. Desuden 

afholdes der i samarbejde med bibliotek og Ældresagen kurser i brug af digitale 

løsninger. 

  

Den vedtagne reduktion af åbningstiden betyder, at der skabes tid til koncentreret 

sagsbehandling og administration indenfor samtlige sagsområder i Borgerservice, 

hvorved rationalet ved besparelsen kan opnås.  

  

Det kan oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at bibliotekerne indfører 

selvbetjent åbningsdag om onsdagen, og det foreslås, at selvbetjeningsdagen i 

Borgerservice ligeledes bliver onsdag.  

  

Henvendelsesmønsteret viser, at onsdag – ud over fredag – er den dag, hvor der 

er færrest henvendelser i Borgerservice. Dette understøtter forslaget om, at 

onsdage vælges som den dag reduktionen i åbningstiden udmøntes. 

Selvbetjeningsdagen foreslås effektueret fra 1. juli 2012. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Borgerservice indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at åbningstiden i Borgerservice reduceres, så der indføres en 

selvbetjeningsdag om onsdagen med virkning fra 1. juli 2012. 

  
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/403 

 Forvaltning: BS 

 Sbh: jeov 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Fraværende: Erik Sørensen 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm. 

 

 
  



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. januar 2012 Side 46 af 51 

 

21. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for 

personalesammensætningen hos Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Det danske arbejdsmarked står i de kommende år overfor en voksende udfordring i 

form af at rekruttere den tilstrækkelige arbejdskraft. Det er velkendt, at 

befolkningens alderssammensætning vil ændre sig gradvist i løbet af de næste 20-

30 år, og at konsekvenserne er, at konkurrencen efter arbejdskraft bliver stærkere. 

Mangfoldighedspolitikken ”Plads til alle” skal bidrage til at gøre Frederikshavn 

Kommune til en mere attraktiv og rummelig arbejdsplads. 

 

Derudover ønsker Frederikshavn Kommune som offentlig servicevirksomhed at 

udvikle kvalitet og effektivitet i ydelserne og møde borgere med respekt, 

ligeværdighed, dialog og tillid uanset deres baggrund. De ansattes mangfoldige 

kompetencer er med til at sikre, at dette mål kan opfyldes.  

 

Endelig ønsker Frederikshavn Kommune som arbejdsplads at afspejle 

befolkningssammensætningen i kommunen. Mangfoldigheden på arbejdspladserne 

er med til at skabe udvikling og nytænkning. Ofte skal der nye øjne på for at se nye 

løsningsmuligheder, og dette er med til at udvikle og opkvalificere medarbejderne.  

 

Arbejdet med mangfoldighed handler for Frederikshavn Kommune således ikke kun 

om at opfylde lovkrav om at styrke integration af etniske minoriteter, sikre ligestilling 

mellem mænd og kvinder, tiltrække unge, fastholde seniorer, arbejde med Det 

Sociale Kapitel mv., men bliver også et spørgsmål om at kunne udvikle en 

arbejdsstyrke, der med åbenhed og imødekommenhed kan levere en stadigt mere 

målrettet service, der passer til en mangfoldig sammensat befolkning og dens 

forskelligartede behov. 

  

På denne baggrund sendte MED Hovedudvalget i 2009 emner til 

mangfoldighedspolitik i høring hos de daværende forvaltningsMED’er. Sagen gik 

imidlertid i stå på grund af ændringer i personalesammensætningen hos HR Løn og 

Personale. MED Hovedudvalget udpegede derfor ultimo 2010 medlemmer til en ny 

projektgruppe, og projektgruppen har på grundlag af de indkomne høringssvar 

udarbejdet forslag til mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen hos 

Frederikshavn Kommune samt et tilhørende idékatalog. 

 
MED Hovedudvalget behandlede forslaget den 8. december 2011 og med enkelte 

sproglige rettelser, blev forslaget godkendt. Der var ros til arbejdsgruppen for 

arbejdet. 

 
Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at forslaget 

godkendes. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1819 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hewa 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm. 

 
Bilag  

Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen hos Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.18915/11) 
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22. Henvendelse fra Socialdemokraterne (A) - Social e klausuler  

 

Sagsfremstilling  

Erik Sørensen (A) har bedt om at få følgende optaget på byrådets dagsorden: 

  

"Sociale klausuler:  

I lighed med en lang række kommuner skal der i Frederikshavn Kommunes 

udbudspolitik indarbejdes sociale klausuler på linie med faglige og 

indholdsmæssige krav. 

  

Disse sociale forpligtigelser skal bla. indeholde bestemmelser om: 

  

At integrere  - ved at stille krav om ansættelse af personer på særlige vilkår og/eller 

bedre muligheder for at aktivere ledige ligesom fx krav om oprettelse af 

praktikpladser for unge. 

  

At forebygge og fastholde  - rummelighed for de i forvejen ansatte i 

leverandørvirksomheden. 

  

At følge danske overenskomster  - der stilles krav om, at de individuelle 

rettigheder og pligter i den til enhver tid gældende danske overenskomst skal 

følges, ligesom enhver entreprenør m.v., der entrerer med kommunen, forpligtes til 

at sikre, at eventuelle underentreprenører også overholder overenskomsten.  

Der knyttes en ret til at ophæve kontrakten, hvis kravene ikke overholdes." 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Et enigt byråd ønsker, at sociale klausuler indarbejdes i kommunens 

udbudspolitik og henviser sagen til Økonomiudvalgets videre 

behandling. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte: Hanne Lundholm 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/296 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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23. Henvendelse fra Socialdemokraterne (A) - Flytni ng af 

personale fra politistationen i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Bruno Müller (A) har bedt om at få følgende optaget på byrådets dagsorden: 

  

”Forslag til byrådet vedrørende flytning af personale fra politistationen i 

Frederikshavn. 

  

Undertegnede medlem stiller forslag til byrådet om at borgmesteren på byrådets 

vegne gør indsigelse til politiledelsen ved Nordjyllands Politi! 

  

Jeg begrunder mit forslag med de konsekvenser det vil medføre overfor vore 

borgere - ved flytning af administrative opgaver og personale til Aalborg. 

  

Jeg vil samtidig bemærke til byrådet i Frederikshavn, at vi bør gøre os 

anstrengelser med at få bremset Nordjyllands Politi - der nu atter varsler med 

nedskæringer på kommunens politistation i Frederikshavn. 

  

Igen prøver man - og for øjeblikket ihærdigt- at flytte administrative stillinger til 

Aalborg, og jeg er bekymret for at man energisk påvirker os politikere - ved at få 

Frederikshavn Kommune til at indse det fornuftige i denne handling. 

  

Min bekymring strander på, at med denne gentagne udtynding i personalet - er det 

medvirkende til langsomt at lukke Politistationen i Frederikshavn”. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Socialdemokraterne stillede forslag om, at borgmesteren overfor politiledelsen i 

Nordjylland udtrykker byrådets bekymring over udviklingen på Politistationen i 

Frederikshavn. Forslaget kom til afstemning. 

  

For stemte 20: Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens 

Hedegaard Kristensen (A), Jørgen Tousgaard (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Ole 

Rørbæk Jensen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Hanne 

Welander (A), Hanne Lundholm (C), Peter Laigaard (LA), Hanne Bøgsted (O), 

Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O), Paul Rode Andersen (F), Brian 

Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius 

Toft (F). 

  

Imod stemte: 11: Erik Kyed Trolle (A), 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). 

  

Forslaget blev godkendt.  

  

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/299 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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24. Salg af ejerlejlighed der tidligere har været b enyttet til 

Skipperskole i Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Når den nye skipperskole i Skagen tages i brug, skal en del af de arealer som 

tidligere har været anvendt til undervisning, i bygningen på Østre Strandvej, 

Skagen, sælges. Skagen Kommune erhvervede den 1. juni 1998 ejerlejlighed nr. 3 

beliggende i bygning på matr. nr. 552, Skagen bygrunde. Sælgeren har på dette 

tidspunkt betinget sig at kunne købe ejendommen tilbage, når den ikke mere skal 

anvendes til undervisning.  

  

Efterfølgende blev der udarbejdet en lejekontrakt mellem Skagen Kommune og 

Skagen Skipperskole. Dette lejemål fraflyttes, når Skipperskolen tager deres nye 

bygning i brug. 

   

Der er på ejendommen tinglyst en servitut, hvor sælgeren har en pligt til at 

tilbagekøbe ejerlejligheden til den oprindelige pris på 447.120 kr. med tillæg af 

stigningen i nettoprisindekset, såfremt denne ikke kan anvendes til undervisning på 

baggrund af manglende dagslys.  

 
Økonomiske konsekvenser  
Salgsindtægter på ca. 578.000 kr. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at ejerlejligheden sælges til den oprindelige ejer til den aftalte 

pris på 447.120 kr. med tillæg af stigningen i nettoprisindekser. 

  

Indtægten på ca. 578.000 kr. tillægges budgetterede anlægsmidler vedrørende 

salg af ejendomme. 

  
Beslutning Økonomiudvalget den 18. januar 2012  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. januar 2012  
Godkendt. Ejendommen sælges til Steen Jørgensen, Munkeklit 7, 

Skagen. 

Fraværende: Jens Porsborg, i stedet mødte Hanne Lundholm 

 
Bilag  

Skipperskolen i Skagen Kortbilag (dok.nr.3187/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/981 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: bewe 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
Erik Sørensen 

   

      
Jens Hedegaard Kristensen 

   

      
Birthe Marie Pilgaard 

   

      
Anders Gram Mikkelsen 

   

      
Hanne Bøgsted 

   

      
Jens Porsborg 

   

      
Christina Lykke Eriksen 

   

      
Paul Rode Andersen 

   

      
Per Nilsson 

   

      
Mogens Brag 

   

      
Lars Møller 

   
 

      
Bjarne Kvist 

   

      
Jørgen Tousgaard 

   

      
Ole Rørbæk Jensen 

   

      
Hanne Welander 

   

      
Jeppe Nielsen Kyk 

   

      
Peter E. Nielsen 

   

      
Søren Visti Jensen 

   

      
Frode Thule Jensen 

   

      
Helle Madsen 

   

      
Jens Ole Jensen 

   
 

      
Birgit Hansen 

   

      
Erik Kyed Trolle 

   

      
Bruno Müller 

   

      
Peter Laigaard 

   

      
Carsten Sørensen 

   

      
Jette Fabricius Toft 

   

      
Brian Pedersen 

   

      
John Christensen 

   

      
Pia Karlsen 

   

      
Anders Broholm 

   
 

 
 


