
 

 

 

Referat Frederikshavn Byråd

Ordinært møde

Dato  29. august 2012

Tid  19:00

Sted  Byrådssalen, Rådhuset, Frederikshavn

NB. Der er indkommet følgende skriftlige spørgsmål: 

1. Vindmøller ved Gårdbo Sø 

2. Aalbæk Borgerforening 

Fraværende  Bjarne Kvist

Stedfortræder  Palle Thomsen

Medlemmer  Erik Sørensen (A) 

Bjarne Kvist (A) 
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Jens Hedegaard Kristensen (A) 

Jørgen Tousgaard (A) 

Erik Kyed Trolle (A) 

Ole Rørbæk Jensen (A) 

Bruno Müller (A) 

Anders Gram Mikkelsen (A) 

Hanne Welander (A) 

Peter Laigaard (LA) 

Hanne Bøgsted (O) 

Jeppe Nielsen Kyk (UP) 

Carsten Sørensen (O) 

Jens Porsborg (C) 

Peter E. Nielsen (C) 
  

 
 

    

 

 

Frederikshavn Byråd 

Ordinært møde 

29. august 2012 

19:00 

Byrådssalen, Rådhuset, Frederikshavn 

Der er indkommet følgende skriftlige spørgsmål:  

1. Vindmøller ved Gårdbo Sø  

2. Aalbæk Borgerforening - Plejeboliger i Ålbæk 

Bjarne Kvist 

Palle Thomsen 

Erik Sørensen (A)  

Bjarne Kvist (A)  

Birgit Hansen (A)  

Jens Hedegaard Kristensen (A)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Erik Kyed Trolle (A)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  

Bruno Müller (A)  

Anders Gram Mikkelsen (A)  

Hanne Welander (A)  

Peter Laigaard (LA)  

Hanne Bøgsted (O)  

Jeppe Nielsen Kyk (UP)  

Carsten Sørensen (O)  

Jens Porsborg (C)  

Peter E. Nielsen (C)  

Jette Fabricius Toft (UP) 

Christina Lykke Eriksen (F) 

Søren Visti Jensen (F) 

Brian Pedersen (F) 

Paul Rode Andersen (F) 

Frode Thule Jensen (V) 

John Christensen (V) 

Per Nilsson (V) 

Helle Madsen (V) 

Pia Karlsen (V) 

Mogens Brag (V) 

Jens Ole Jensen (V) 

Anders Broholm (V) 

Lars Møller (V) 

Irene Hjortshøj (A) 

Palle Thomsen (A) 
 

Jette Fabricius Toft (UP)  

Christina Lykke Eriksen (F)  

Søren Visti Jensen (F)  

Brian Pedersen (F)  

Paul Rode Andersen (F)  

Frode Thule Jensen (V)  

John Christensen (V)  

Per Nilsson (V)  

Helle Madsen (V)  

Pia Karlsen (V)  

Mogens Brag (V)  

Jens Ole Jensen (V)  

Anders Broholm (V)  

Lars Møller (V) - Formand 

Irene Hjortshøj (A)  

Palle Thomsen (A)  



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. august 2012 Side 2 af 63 

 

Spørgsmål til byrådet - 1 

 

Vindmøller på Gårdbo Sø 

Vi er i forvejen naboer til 12 vindmøller, som står ude på det smukke landskab ved Gårdbo Sø med det unikke 

udkig, fauna og dyreliv og har allerede problemer med støj. Vi ønsker ikke yderligere tilplantning af gigantiske 

vindmøller med en højde op til 150 m og et vingefang på 100 m i diameter. Derfor har jeg følgende spørgsmål 

til Frederikshavn Byråd. 

 

1. Handler Frederikshavn Kommune i god tro hvis de trods de mangelfulde støjberegninger alligevel 

giver tilladelse til opsætning at kæmpe vindmøller på Gårdbo Sø? 

2. Har Frederikshavn Kommune tænkt på hvilke katastrofale følger et industriområde på Gårdbo Sø får 

for dyrelivet, trækfugle og menneskene omkring? 

3. Har Frederikshavn Kommune nogle undersøgelser over hvad vibrationer fra piloteringen og 

rystelserne i møllerne vil forplante sig i undergrunden, hvor langt ud de evt. vil række, og hvordan 

disse vii påvirke mennesker og dyr ( Kreaturer/vildt mm.)? 

4. Har Frederikshavn Kommune tænkt på hvilken indflydelse et industriområde af så mange kæmpe 

vindmøller vil få for turismen hvor man kan se dem mile væk. Og tænkt på Ørnereservatet hvor der 

årligt kommer 40.000 - 50.000 turister forbi. Måske de bliver væk fra vores natur, da det ikke lige var 

vindmølleindustri de ville se og høre. Og det kommer til at gå ud over handlen i Ålbæk og 

sommerhusudlejningen? 

5. Har Frederikshavn Kommune sikret sig til borgerne over for simens, hvis møllerne alligevel skulle 

støje så meget at de forårsager sygdom hos os naboer? Lavfrekvens kan give alvorlige problemer. 

Og har I sikret jer erstatningsret ved værditab at ejendommene til naboerne? 

6. Hvis Frederikshavn Kommune f.eks. ønsker at undersøge støjproblemerne ordenligt og man derved 

ikke når at få møllerne i gang inden 1. jan. 2014, hvilke økonomiske konsekvenser vil det få for 

kommunen. Og hvor meget kommer kommunen til at tjene og tabe på projektet? 

7. Har i tænkt at vi nu i 12 år har haft møller her omkring Gårdbo Sø? Vi er rigtig glade for at bo her ude 

midt i naturen, og så syntes jeg sørme ikke at vi skal spolere denne unikke natur hvor alle kan komme 

og føle friheden til den høje himmel, brede vidder og stilheden uden at skulle se på en hel industri at 

vindmøller. Hvor er Frederikshavns natur og miljø blevet af? Drejer det sig kun om kroner/øre eller er 

der også plads til mennesker? Ingen mennesker, ingen dyr, natur.ingen miljø. 

 

Vi går alle ind for grøn energi. Mange har solcelleanlæg, jordvarme, og andre former for alternativ energi. Men 

flere vindmøller ude på Gårdbo Sø går vi ikke ind for, omkostningerne for vor hverdag er alt for store, også 

landskabet. Det er jo en katastrofe som man ikke kan lave om på de næste 25 år når de først står der. Hvem 

vil lægge navn til at jeg var med til at plaster Gårdbo Sø til med høstenergi, Store vindmøller, et nyt ord i den 

danske ordbog.og ødelægge naturen, faunaen /dyrelig og evt. genskabning af Gardbo Sø. Nej vel ikke mit 

navn på.  Skal det være dit/jeres? 

 

 

Jane Annette Gardboe S¢rensen 

 

Gårdbosøvej 5, 9982 Ålbæk 
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Frederikshavn Byråd 

 
 

29. august 2012 

 

Jane A. Gaardboe Sørensen 

Gårdbosøvej 5 

9982 Ålbæk 

   

 

 

Vindmøller på Gårdbo Sø   

 

Tak for din henvendelse med spørgsmål til byrådet vedrørende vindmøller på Gårdbo Sø. 

 

Hermed følger besvarelse af de 7 spørgsmål: 

 

Spørgsmål 1 

Handler Frederikshavns Kommune i god tro, hvis de trods de mangelfulde støjberegninger alligevel giver tilladelse til 

opsætning af kæmpevindmøller på Gårdbo sø? 

Svar 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på deres møde tirsdag den 21. juni at ”der arbejdes videre med det ansøgte projekt 

med henblik på igangsætning af en detaljeret planlægning for vindmøller i den del af Gårdbo Sø, som er beliggende i 

Frederikshavn Kommune”. 

Det betyder reelt, at kommunen udfra den indsendte ansøgning med støj- og skyggeberegninger har vurderet, at der 

kan opstilles vindmøller i Gårdbo Sø, men at det skal undersøges detaljeret i en efterfølgende planlægning. 

Kommunen er i dialog med ansøger omkring tilretning af projektet og udarbejdelse af planlægning. Planprocessen 

kommer til at indeholde både en foroffentlighedsfase og en offentlighedsfase, hvor naboer, borger, myndigheder og 

øvrige interessenter har mulighed for at indsende forslag og indsigelser til projektet, ligesom der vil blive afholdt 

borgermøde. 

I foroffentlighedsfasen præsenteres projektet i et debatoplæg, og i offentlighedsfasen beskrives projektet detaljeret i et 

forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse. En VVM er en Vurdering af Virkninger på 

Miljøet, der redegør for, hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø. De nærmeste naboer får automatik tilsendt 

plangrundlaget og har igennem offentlighedsfaserne mulighed for at give sin mening tilkende overfor Frederikshavn 

Byråd. 

Udfra plangrundlaget og offentlighedsfaserne tager Frederikshavn Byråd stilling til vedtagelse af planerne for 

vindmøller i Gårdbo Sø. Såfremt planerne vedtages, kan ansøger opstarte opstilling af vindmøller, som beskrevet i 

planerne. 

 

Spørgsmål 2 

Har Frederikshavn Kommune tænkt på, hvilken katastrofal følge et industriområde på Gårdbo sø får for dyrelivet, 

trækfugle og menneskene omkring? 

Svar  

I den videre planproces vil ovenstående forhold blive beskrevet og vurderet detaljeret i VVM-redegørelsen. I 

forbindelse med foroffentlighedsfasen er det muligt at gøre opmærksom på forhold, som bør undersøges i VVM-

redegørelsen. 
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Spørgsmål 3 

Har Frederikshavn Kommune nogle undersøgelser over, hvad vibrationer fra piloteringen og rystelserne i møllerne vil 

forplante sig i undergrunden og hvor langt ud de evt. vil række, og hvordan disse vil påvirke mennesker og dyr, 

kreaturer/vildt mm.? 

Svar  

Forholdet vil blive undersøgt og vurderet nærmere i VVM-redegørelsen. 

 

Spørgsmål 4 

Har Frederikshavn Kommune tænkt på, hvilken indflydelse et industriområde af så mange kæmpe vindmøller vil få for 

turismen, hvor man kan se dem mile væk. Og tænkt på Ørnereservatet, hvor der årligt kommer 40.000-50.000 turister 

forbi. Måske de bliver væk fra vores natur, da det ikke lige var vindmølleindustri, de ville se og høre. Og det kommer 

til at gå udover handlen i Ålbæk og sommerhusudlejningen? 

Svar  

Forholdet vil blive vurderet nærmere i VVM-redegørelsen, idet den skal indeholde et socioøkonomisk afsnit, hvor 

påvirkning af turisme vil blive behandlet. 

 

Spørgsmål 5 

Har Frederikshavn Kommune sikret sig, til borgerne over for Simens, hvis møllerne alligevel skulle støje så meget, at 

de forårsager sygdom hos os naboer. Lavfrekvent støj kan give alvorlige problemer? Og har I sikret jer erstatningsret 

ved værditab at ejendommene til naboerne? 

Svar  

Vindmølleprojektet skal overholde bekendtgørelsen for støj fra vindmøller, hvor der er grænseværdier for såvel støj 

som lavfrekvent støj. I forbindelse med fastlæggelse af det endelige projekt, bliver der udarbejdet nye støj- og 

skyggeberegninger, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af VVM-redegørelsen. 

I forhold til ansøgning om værditab for naboejendomme, så er ansøger forpligtet til at afholde et borgermøde i 

forbindelse med offentlighedsfasen, hvor der informeres om mulighederne for værditab. Naboer kan anmelde krav om 

erstatning for værditab til Energinet.dk, som administrerer værditabsordningen. 

 

Spørgsmål 6 

Hvis Frederikshavn Kommune f.eks. ønsker at undersøge støjproblemerne ordentligt, og man derved ikke når at få 

møllerne i gang inden 1. jan. 2014. Hvilken økonomisk konsekvens vil det få for kommunen. Og hvor meget kommer 

kommunen til at tjene og tabe på projektet? 

Svar 

Ønsket om opstilling og nettilslutning af vindmøllerne med udgangen af 2013 kommer fra ansøger. Kommunen er ikke 

part i projektet. Kommunen er planmyndighed og skal sikre planprocessen og er ansvarlig for indholdet af 

plangrundlaget. Frederikshavn Byråd er lydhør over for ansøgers ønske i forhold til tidsplanen, men har fokus på 

planlægningen og processen. 

 

Spørgsmål 7 

Har I tænkt, at vi nu i 12 år har haft møller her omkring Gårdbo sø. Vi er rigtig glade for at bo her ude midt i naturen, 

og så syntes jeg sørme ikke, at vi skal spolere denne unikke natur, hvor alle kan komme og føle friheden høje til 

himmel og brede vidder, stilheden uden at skulle se på en hel industri af vindmøller. Hvor er Frederikshavn natur og 

miljø blevet af? Drejer det sig kun om kroner/øre eller er der også plads til menneskerne, ingen mennesker, ingen dyr, 

natur, ingen miljø. 

Svar 

I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen vil eventuelle påvirkninger af naturen i området blive undersøgt 

og vurderet nærmere. 

 

Der er mulighed for at lytte til spørgsmålene og besvarelse heraf via kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Møller Mikael Jentsch 

Borgmester Konst. kommunaldirektør 
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Spørgsmål til byrådet - 2 

 

Plejeboliger i Ålbæk 

På vegne af Aalbæk Borgerforening tillader jeg mig at stille spørgsmål vedr. plejeboligerne i Aalbæk. 

 

Har byrådet gjort sig nogle overvejelser vedr. de ledige boliger, for tiden 12 ud af 36 boliger? 

 

De 12 ubeboede lejligheder forfalder langsomt, når de ikke benyttes. 

 

På grund af tidligere politisk beslutning kan boligerne kun lejes ud til borgere, der modtager ydelser fra 

hjemmeplejen. En del selvhjulpne borgere ønsker sig en bolig med begrænset vedligeholdelse og i et trygt 

miljø, men kan ikke komme i betragtning som reglerne er nu. Vil byrådet ændre disse regler? 

 

Vi synes, det er ærgerligt, at de ældre ikke kan bo, som de gerne vil, blot fordi de er friske og ikke har behov 

for pleje. Det må være dyrt for kommunen at skulle betale husleje til boligselskabet for boliger, der ikke 

benyttes. Overslag pr. år: 700 000 kr. 

 

På borgermødet i foråret, hvor 3 af byrådets medlemmer deltog, fik vi lovning på ændring og respons, men 

intet er sket. 

De fleste ældre borgere i Aalbæk vil gerne afslutte livet i Aalbæk, hvor de har deres familie og netværk.  

 

Vi hører gerne snarest, hvorvidt byrådet vil tilgodese den ældre generation i byen og hindre, at 

landdistrikterne generelt dør på grund af tvungen flugt til de større byer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Formand Margrethe Vejby 

Lærkevej 27 

Aalbæk 
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Frederikshavn Byråd 

 

 

29. august 2012 

Aalbæk Borgerforening  

Att.: Formand Margrethe Vejby 

Lærkevej 27  

9982 Aalbæk   

 

flyng@dadlnet.dk 

 

 

UDKAST til brev 

Svar skriftlige spørgsmål til byrådet vedrørende pl ejeboliger i Ålbæk  

 

Aalbæk Borgerforening har i brev af den 21. august 2012 stillet spørgsmål vedrørende de ledige plejeboliger uden 

fast personale i Ålbæk. Der spørges til byrådets overvejelser vedrørende de for nuværende 12 ledige boliger ud af 36 

boliger. Der spørges ind til hvorfor boligerne ikke kan lejes ud til ældre friske borgere, der ikke har brug for pleje, men 

som ønsker at bo i en mindre bolig i et trygt miljø i deres hjemby? 

 

Socialudvalget har den 6. juni 2012 behandlet problematikken under punktet: ”Administrationens anbefalinger i forhold 

til plejeboligområdet”. Det blev i den forbindelse besluttet, at ældreboliger og plejeboliger uden fast personale 

beliggende i områder, hvor der ikke er tilstrækkeligt borgere, der kan visiteres til boligerne, kan udlejes til andre 

boligsøgende pensionister. Der er altså – som Aalbæk Borgerforening efterspørger – truffet beslutning om, at disse 

boliger indenfor nogle nærmere afgrænsede kriterier kan udlejes til andre interesserede pensionister.  

 

Anvisning af disse boliger sker gennem Visitationsenheden i Center for Social og Sundhedsmyndighed. Her vil 

borgere, der ikke er berettiget til en visiteret ældre eller plejebolig uden fast personale, fremover blive gjort 

opmærksom på denne mulighed, såfremt der er ledige boliger i specifikke områder. Boligerne vil også blive 

annonceret i lokalaviser.  

 

Frederikshavn Byråd håber hermed at have imødekommet anmodningen fra Aalbæk Borgerforening – såvel som 

andre interesserede – om udlejning af ledige ældreboliger og plejeboliger uden fast personale i Ålbæk og andre 

steder i kommunen til boligsøgende pensionister. 

 

Der er mulighed for at lytte til spørgsmålene og besvarelse heraf via kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Møller    Mikael Jentsch 

Borgmester    Konst. kommunaldirektør 
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24 83545/12 Åben halvårsregnskab for 1. halvår 2012 

28 82725/12 Åben Kopi af svar fra Statsforvaltningen Tilsynet til Friis vedr klage 

skolefusion til Frydenstrandskolen 

29 84668/12 Lukket Tjørnevej. Modtaget tilbud 

29 108452/09 Åben Bilag 2 - Tjørnevej/Rønnevej 15. Kortudsnit 
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1. Etablering af Knivholt Naturpark 

 

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen for Knivholt Hovedgaard ønsker at komme videre med etablering af 

naturparken. Udvalget har den 16. februar 2011 behandlet sagen, jf. vedlagte 

referat fra mødet.  

  

Bestyrelsen fremsætter nu sine ønsker til den etapevise etablering, idet der 

henvises til vedlagte oversigtskort af 09-08-2012.  

  

Der ønskes følgende tidsplan:  

Mark nr.  Ønskes overtaget  

1 1. januar 2013, når nuværende lejemål udløber 

2 Efteråret 2013, når der er høstet 

3 og 6 Efteråret 2014, når der er høstet 

4 Hører i dag under Knivholt Hovedgaard 

5 Teglværksskoven. Lejes af Knivholt Naturpark  

  

De nævnte marker er p.t. lejet ud til private landmænd med undtagelse af mark 4, 

som hører under Knivholt, og mark 5, som naturparken har lejet siden 1. januar 

2011.  

 
Økonomiske konsekvenser  
Ingen, idet naturparken betaler samme leje som de private landmænd. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at arealerne lejes ud til 

naturpark på kommunens generelle vilkår for udlejning til landbrug med tidsplan 

som ønsket.  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Lars Møller, Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Peter E. Nielsen og Per Nilsson 

kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Birgit Hansen, Bjarne Kvist, Erik Sørensen og Jens Hedegaard Kristensen begærer 

sagen i byrådet. 

  
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Indstillingen kom til afstemning. 

  

For stemte 17: 

Erik Sørensen (A), Palle Thomsen (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard 

Kristensen (A), Jørgen Tousgaard (A), Erik Kyed Trolle (A), Irene Hjortshøj (A), Ole 

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

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

(F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (UP), Peter Laigaard (LA). 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1205 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU 
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Imod stemte 14: 

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), Jeppe Nielsen Kyk (UP), 

Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O).  

  

Indstillingen blev vedtaget. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - Oversigtskort  (dok.nr.83935/12) 

Bilag 2 - Referat 16-02-2011  (dok.nr.84034/12) 
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2. Valg af 1 medlem til Fonden Skagen Kultur- og Fr itidscenter  

 

Sagsfremstilling  

Jf. § 8 i Vedtægter til Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter består bestyrelsen af 

8 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1 medlem. 

  

På det konstuerende møde den 27. januar 2010 blev Pia Karlsen udpeget til 

bestyrelsen for Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter.  

  

Pia Karlsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skal udpeges et nyt 

medlem. 

 
Indstilling  
Borgmesteren indstiller, at der udpeges 1 nyt medlem til bestyrelsen for Fonden 

Skagen Kultur- og Fritidscenter. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Per Nilsson blev valgt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/13604 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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3. Forslag til Lokalplan SAE.T.14.02.01 og VVM rede gørelse - 

Vindmøller ved Højstrup 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 2. november 2010 at igangsætte 

planlægningen for udskiftningen af 4 eksisterende vindmøller med 3-4 nye større 

vindmøller i området Vangkær/Højstrup. Der blev efterfølgende afholdt 

foroffentlighedsfase i perioden 5. januar til 19. januar 2011. I foroffentlighedsfasen 

indkom blandt andet bemærkninger fra borgere i området omhandlende de visuelle 

indtryk, støj, skygge og værditab. Bemærkningerne blev taget til efterretning og det 

blev påpeget, at man i den videre planproces ville foretage nærmere beregninger 

og vurderinger. På den baggrund besluttede Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 

2011 at fortsætte planlægningen for vindmøller. 

  

Sideløbende udarbejdedes vindmølletemaplanen for Frederikshavn Kommune, 

hvor området ved Højstrup indgik som rammeområde. Denne blev endeligt 

vedtaget af byrådet den 21. december 2011. 

  

Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende 

VVM redegørelse og miljøvurdering for en konkret opstilling af vindmøller ved 

Højstrup. Dette materiale fremlægges til udvalgsbehandling med henblik på 

igangsættelse af offentlighedsfasen. 

  

Forslaget til lokalplanen muliggør, at der kan opføres min. 3 og maks. 4 vindmøller 

med en totalhøjde på op til 130 m med tilhørende arbejdsarealer, vejanlæg, 

teknikbygning og koblingsstation. Vejadgang til lokalplanområdet sker via 

Lendumvej og Højstrupvej.  

  

Nedtagning af de fire eksisterende vindmøller i området er en forudsætning for det 

ønskede projekt. 

  

Lokalplanen og kommuneplantillægget sikrer, at retningslinjerne for 

vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune overholdes, herunder 

opstillingsmønster og møllernes udseende. 

  

VVM redegørelsen og miljøvurderingen belyser anlæggets virkninger på miljøet, 

herunder konsekvenserne for natur og landskab, de visuelle konsekvenser af 

møllernes opførelse samt støj og skyggepåvirkninger.  

  

Det vurderes, at etablering og drift kan ske uden påvirkning af det beskyttede 

naturområde, der gennemskærer vindmøllerækken. Det vurderes desuden, at 

projektet ikke medfører påvirkning af særligt beskyttede dyre og plantearter i 

området.  

  

Den visuelle påvirkning i området er belyst via visualiseringer fra nabobebyggelser 

samt offentligt befærdede arealer. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/8940 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Det vurderes, at projektet kan overholde bekendtgørelse om støj fra vindmøller i 

forhold til det åbne land, støjfølsomme arealer samt lavfrekvent støj. Dette forhold 

sikres ved vilkår i den kommende VVM-tilladelse, der udarbejdes efter endelig 

vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan. 

I VVM-tilladelsen stilles desuden vilkår om, at ingen nabo ved driften af 

vindmøllerne må udsættes for mere end 10 timers skyggekast fra 

vindmøllevingerne om året. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.T.14.02.01, 

forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.27 samt tilhørende VVM redegørelse og 

miljøvurdering for vindmøller ved Højstrup udsendes i offentlighedsfase. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - Lokalplan_kommuneplantillæg_Højstrup_v3_13-08-2012 small.pdf (dok.nr.84674/12) 

Bilag 2 - VVM_Højstrup_v2_12-07-2012 final small.pdf (dok.nr.82563/12) 
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4. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.CE.10.35.02 - 

Centerområde på Flade Engvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2012, at en lokalplan for dette 

område skulle have som forudsætning, at der ikke var vejadgang mod Abildvej 

samt at der udlægges byggefelter mod vest med en maks. højde på 10,5 m. 

  

Center for Teknik og Miljø har derpå fra bygherres rådgiver modtaget et revideret 

lokalplanforslag, som er overensstemmende med udvalgsbeslutningen.  

Et 35 m bredt areal mod boligområdet mod øst friholdes for bebyggelse. 

Baggrunden herfor et skabe luft mellem fremtidigt byggeri og naboer mod øst. Der 

skal desuden etableres en 5 m bred beplantet støjvold langs lokalplanområdets 

østgrænse. Volden skal gives en højde på 2-3 m. Den nordligste del af 

lokalplanområdet, som muliggjorde vejadgangen til Abildvej, er udtaget. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.CE.10.35.02 – 

Centerområde ved Flade Engvej samt kommuneplantillæg nr. 09.21 vedtages 

endeligt i overensstemmelse med Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 6. marts 

2012. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - Lokalplan FRE.CE.10.35.02 13aug2012.pdf (dok.nr.84880/12) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09_21 13aug2012.pdf (dok.nr.84881/12) 

Bilag 3 - Referat PMU 06.03.12 (dok.nr.75633/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/10523 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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5. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O.11.28.01 -  

Døgninstitution, Suensonsvej samt kommuneplantillæg  nr. 

09.42, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt til 

offentlig debat i perioden fra den 16. maj - 11. juli 2012, hvilket har givet anledning 

til indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af vedlagte indsigelsesnotat af 

august 2012. 

  

Lokalplanområdet omfatter adressen Suensonsvej 1. Grundens areal er på 4.029 

m2 og beliggende i et boligområde ret over for den nye Nordstjerneskolen. Arealet 

huser i dag vuggestuen Storkereden. Vuggestuen flytter til nyetableret institution på 

Peter Wessels Vej og arealet ligger således frit til ny anvendelse.  

  

I den offentlige høringsperiode har der været afholdt møde med Frederikshavn 

Boligforening afdeling 7 og 11, som, hvis projektet gennemføres, vil blive den nye 

døgninstitutions nærmeste naboer. På mødet var der en indbyrdes forståelse 

mellem boligforening og Frederikshavn Kommune om, at man vil hinanden det 

bedste og at et tæt samarbejde mellem den nye døgninstitution og boligforeningen 

vil være gavnligt. Se endvidere indsigelsesnotat. 

  

Der er modtaget 2 indsigelser og bemærkninger.  

De indkomne synspunkter kan i hovedsagen rummes i følgende udsagn: 

• Bekymring for, hvilke børn og unge der skal bo på døgninstitutionen og 

hvad det vil betyde for trygheden i området 

• Forbehold overfor misbrugere, kriminelle, adfærdsvanskelige og aggressive 

beboere 

• På nuværende tidspunkt generelt positive overfor den påtænkte 

døgninstitution og dens beboere 

  

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til lokalplanforslaget på baggrund af de 

indkomne bemærkninger. 

  

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 09.42, som sikrer områdets anvendelse til 

offentlige formål, såsom institutioner og lignende, herunder døgninstitution. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.O.11.28.01 

Døgninstitution, Suensonsvej samt Kommuneplantillæg nr. 09.42 vedtages 

endeligt. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9030 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

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

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - LP_FRE_O_11_28_01 (dok.nr.81011/12) 

Bilag 2 - KP_FRE_O_11_28_01 (dok.nr.81010/12) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat_døgninstitution (dok.nr.81045/12) 
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6. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.H.01.01.01 -  Sæby 

Havn 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslag SAE.H.01.01.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.32 for Sæby 

Havn har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 14. marts til den 9. maj 

2012. 

  

Lokalplanområdet omfatter havneområdet på Sæby Havn. Området afgrænses 

mod nord-øst af havet, mod nord-vest af Sæby Å, mod syd-vest afhenholdsvis 

åben/lav boligbebyggelse og etageboliger samt mod syd-øst af havnens 

indsejlingsbassin mv. og parkeringsareal på den sydligste del af havnen. Hele 

lokalplanområdet er beliggende i byzone. 

  

Lokalplanen omdanner hele området til havnerelaterede formål, herunder blandt 

andet serviceerhverv, butikker, liberale erhverv, samt oplevelsesrelaterede 

funktioner som udstilling, restaurant, café og torvemarked. 

  

Lokalplanen er ledsaget af kommuneplantillæg nr. 09.32, som blandt andet udvider 

det eksisterende område til detailhandelsbutikker på havnen til at omfatte hele 

lokalplanområdet.  

  

Der er indsendt 19 indsigelser/bemærkninger til planforslaget, som er behandlet i 

indsigelsesnotat af juli 2012. Indsigelserne omhandler hovedsageligt 

bygningshøjde, bygningers udformning, bygningers placering, anvendelse af 

bygninger, vinteropbevaring af både samt trafik/parkering.  

  

Angående bygningshøjde samt etageantal indeholder lokalplanen stort set ingen 

ændringer i forhold til de nugældende lokalplaner for området. Værftsgrunden er i 

dag omfattet af lokalplan 4.76.0, som åbner mulighed for at bygge i op til 8,5 

meters højde, ligesom den nye lokalplan for området. Området ved den tidligere 

DLG-bygning (Havnen 12) er i dag omfattet af lokalplan 4.90.0, hvor der åbnes 

mulighed for at bygge i op til 10,5 meters højde, ligeledes som i den nye lokalplan. 

Den resterende del af lokalplanens område er i dag omfattet af lokalplan 4.66.0. 

Her åbnes der i dag mulighed for at bygge i 2 etager og 8,5 meter for den del, som 

er omfattet af den nye lokalplan. I forhold til dette indeholder den nye lokalplan en 

mindre begrænsning, idet området ved Café Smeden og Klostergydens Fisk nu kun 

må bebygges i 1½ etage.  

  

Indsigelserne har givet anledning til enkelte mindre ændringer i forhold til det 

fremlagte planforslag. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der indføjet en rettelse 

under afsnit om naturbeskyttelse, som oplyser om, at realisering af den del af 

lokalplanens område, som ligger inden for åbeskyttelseslinien, forudsætter at der 

meddeles dispensation fra beskyttelseslinien. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5461 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.H.01.01.01 for Sæby 

Havn og kommuneplantillæg nr. 09.32 vedtages endeligt med de ændringer, der er 

foreslået i indsigelsesnotat af juli 2012. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - LP SAE H 01 01 01 (PMU16 08 12)indd.pdf (dok.nr.84755/12) 

Bilag 2 - KPT.09.32. (PMU16.08.12)indd.pdf (dok.nr.84761/12) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat lp SAE H 01 01 01 (dok.nr.82540/12) 
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7. Masterplan for Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 7. juni 2011, at der skulle udarbejdes en 

masterplan for den fremtidige udvikling i Skagen, og at der skulle nedsættes en 

dialoggruppe til at følge og diskutere udarbejdelsen af planen. 

  

Beslutningen blev truffet på baggrund af en henvendelse fra Skagen 

Handelsstandsforening, Foreningen By & Land samt Skagen Erhvervsforening. De 

tre foreninger ønskede at få udarbejdet en masterplan, der skulle tage 

udgangspunkt i de tilkendegivelser, som ca. 800 borgere var kommet med på et 

borgermøde om byens fremtidige udvikling i januar 2011.  

  

Foreningerne ønskede, at masterplanen skulle indeholde sammenhængende 

visioner og ambitioner for Skagens udvikling frem mod 2020, hvor både erhverv, 

bosætning, arbejdsmarked, uddannelse og byudvikling m.m. skulle ses i tæt 

sammenhæng.   

  

Et forslag til masterplan er nu udarbejdet i tæt samarbejde med dialoggruppen. 

  

Planen tager udgangspunkt i de særlige udfordringer, der kendetegner byen, og 

udstikker en sammenhængende retning for Skagens udvikling. Den anviser ikke 

konkrete løsninger eller handlingsanvisninger, men påpeger, hvad der er vigtigt at 

tage hensyn til i en hensigtsmæssig og sammenhængende udvikling af byen.  

  

Masterplanen omhandler emnerne mennesker, by- og butiksmiljø, bolig og bomiljø, 

forretningsudvikling, investeringer, arbejdskraft og beskæftigelse samt 

oplevelser+. De enkelte emners betydning for Skagens udvikling og deres bidrag til 

at skabe øget værdi er beskrevet.    

  

De tre foreninger ønsker at indgå i et samarbejde med Plan- og Miljøudvalget om at 

arrangere et borgermøde om masterplanen. Mødet forventes afholdt i juni måned. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at  

1.     Plan- og Miljøudvalget anbefaler Masterplan Skagen overfor 

økonomiudvalg og byråd  

2.     Plan- og Miljøudvalget forud for behandlingen i økonomiudvalg og byråd 

indgår i et samarbejde med de tre initiativtagende foreninger om at 

arrangere et borgermøde om masterplanen 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2012  
Fraværende: Erik Sørensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Borgermøde afholdes den 12.6.2012. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5019 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget 22. august 2012  
Der blev den 12. juni 2012 afholdt offentligt møde med deltagelse af godt 200 

borgere. Masterplanen blev præsenteret af dialoggruppen, og der var efterfølgende 

kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte. Masterplanen blev positivt modtaget 

af borgerne, der generelt var enige i behovet for at understøtte de fokusområder og 

indsatser, der fremgår af masterplanen, for at sikre en fortsat positiv udvikling af 

Skagen.  

 
Indstilling - Økonomiudvalget 22. august 2012  
Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at Masterplan Skagen godkendes. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Byrådets flertal godkender indstillingen. 

  

Jeppe Nielsen Kyk kan ikke tiltræde den del af masterplanen, som opdeler 

boligområder i helårsboliger og boliger. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen  

  

 
Bilag  

Masterplan.pdf endelig udgave (dok.nr.75507/12) 
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8. Forslag til Spildevandsplan 2012-2015 for Freder ikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 er der udarbejdet forslag til 

Spildevandsplan 2012-2015 for Frederikshavn Kommune. Udarbejdelsen af planen 

er sket i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand 

A/S. 

  

Spildevandsplanen er hovedsagelig en sammenskrivning af de tre eksisterende 

spildevandsplaner for henholdsvis de tidligere Frederikshavn, Skagen og Sæby 

Kommuner. Spildevandsplanen indeholder følgende elementer: 

  

§  Målsætninger for spildevandshåndteringen 

§  Gennemførelse af renseanlægsstrategi 

§  Udbygning og fornyelse af kloaksystemet 

§  Slamhåndtering 

§  Spildevandsrensning i det åbne land 

§  Administrative forhold 

§  Budget- og tidsplan for anlægsprojekter 

  

Målsætningerne for spildevandsplanen har været behandlet i Plan- og Miljøudvalget 

den 8. september 2009. Målsætninger for Lyngså sommerhusområde er udgået, 

idet nye undersøgelser har påvist, at forureningsproblemerne ikke skyldes 

udledninger fra sommerhusområdet, men blandt andet skyldes kreaturer i oplandet. 

  

Spildevandsplanen er opdateret med de planlagte tiltag frem til 2015. De vigtigste 

ændringer er ændringer i kloakeringsprincipper for dele af Frederikshavn, Sæby, 

Skagen, Ravnshøj og Skærum. De nærmere områder fremgår af bilag og 

elektroniske kort. 

  

Spildevandsplanen muliggør kloakering af ca. 1.200 ha nye kloakområder.  

  

Vandplan for det nordlige Kattegat og Skagerrak 2010-2015 er indarbejdet i planen. 

Vandplanen har betydet, at der skal stilles krav om forbedret spildevandsrensning i 

yderligere tre vandløbsoplande i det åbne land. Desuden lægges der op til 

skærpede krav til etablering af bassiner i forbindelse med regnvandsudledninger. 

  

Der er kommet nye data for badevand i Frederikshavn Kommune. De nye data viser 

en forbedring af badevandskvaliteten i forhold til tidligere. Således er der 18 

badevandsstationer med udmærket kvalitet, to stationer med god kvalitet og en 

station med tilfredsstillende kvalitet. Der er ingen badevandsstationer med ringe 

kvalitet. Der vil være blå flag på alle 13 blå flag stationer i 2012.  

  

I indeværende spildevandsplan ønskes en række grøfter i Skagen nedklassificeret 

som offentlige kloakanlæg. Grøfterne har status som vandløb, men fungerer 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/794 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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udelukkende som kloakgrøfter. Med offentlige kloakanlæg forstås kloakanlæg, som 

Frederikshavn Spildevand A/S ejer og forestår driften af. 

  

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til Lov om 

Miljøvurdering af Planer og Programmer og har vurderet, at planforslaget ikke er 

omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes 

med, at der kun er foretaget mindre ændringer i forhold til de eksisterende 

spildevandsplaner, og at ændringerne ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. 

Se bilag. 

  

Spildevandsplanen medfører samlede investeringer for godt 60 mio. kr. årligt. 

  

Forslaget til Spildevandsplan 2012-2015 for Frederikshavn Kommune skal 

forelægges byrådet inden det fremlægges i offentlig høring i minimum otte uger. 

Indtil offentlighedsfasens udløb vil der være mulighed for kommentering og 

indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. til forslaget. 

Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af 

Spildevandsplan 2012-2015. Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden 

administrativ myndighed. 

  

Forslaget til spildevandsplan har været forelagt bestyrelsen for Frederikshavn 

Spildevand A/S den 26. juni 2012. Bestyrelsen anbefaler, at forslaget sendes videre 

til behandling ved Frederikshavn Kommune. Se bilag. 

  

I forslag til spildevandsplanen er der på privat initiativ etableret et private 

spildevandslaug, som skal stå for vedligehold og drift af spildevandsanlæggene på 

de respektive ejendomme. Det drejer sig om et område ved Hjørringvej 142-144, 

9900 Frederikshavn - Spildevandslaug Flade Centret. Forslag til vedtægter for 

spildevandslauget er vedlagt. 

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

anbefaler økonomiudvalget og byrådet, at forslag til spildevandsplan 2012-2015 

udsendes i offentlig høring i 8 uger. 

  

På grund af kort-bilagenes omfang sendes de kun elektronisk.  

Se link: http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Frederiks- 
havn&Page=Spildevandsplan 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Bilag 1: Forslag Spildevandsplan Frederikshavn juli 2012 (dok.nr.82122/12) 

Bilag 2 Miljøscreening af forslag til spildevandsplan (dok.nr.83328/12) 

Bilag 3: Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2012 i Frederikshavn spildevand.pdf (dok.nr.81995/12) 

Bilag 4: Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret (dok.nr.76066/12) 
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9. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af område  på 

Lindevej, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Skagen Varmeværk har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af 

børnehaven Mattisborgen og Skagen Ældreboligselskab afdeling 2´s ældreboliger 

på Lindevej, Skagen. Området er i dag udlagt til naturgas.  

  

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005, § 7, stk. 2 er det tilladt at 

ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også 

konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det 

samfundsøkonomisk er mere fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold 

ikke forrykkes væsentligt. 

  

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af 

projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005 og 

sendt i høring hos relevante grundejere og forsyningsselskaber, jf. § 23 i nævnte 

bekendtgørelse. 

  

Der er ikke indkommet indsigelser mod projektforslaget. 

  

Projektforslaget udviser en positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi og der 

er en generel reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget. 

Projektforslaget er derfor i overensstemmelse med Klima- og Energiministerens 

brev af 27. januar 2009, hvori kommunerne opfordres til undersøge mulighederne 

for konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, idet der kan være 

samfundsøkonomiske, miljømæssige og bruger- og selskabsøkonomiske gevinster 

forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme 

 
Planmæssige konsekvenser  
I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt 

naturgasområde til fjernvarmeområde. Eksisterende ejendomme i området tilsluttes 

på frivilligt basis, men eventuelt nybyggeri i området skal fjernvarmeforsynes. HMN 

Naturgas I/S vil fortsat have forsyningspligt over for de eksisterende 

naturgasforbrugere i området, d.v.s. de naturgaskunder, der ikke ønsker at 

konvertere til fjernvarme 

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

indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3660 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Børnehaven Mattisborgen m. fl. - Projektforslag for 

fjernvarmeforsyning af børnehave og ældreboliger ved Lindevej.pdf (dok.nr.61243/12) 
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10. Godkendelse af Skema C - byggeregnskab, helheds plan for 

Boligforeningen Vestererports afdeling 6, Engparken , Multihus 

 

Sagsfremstilling  

Boligforeningen Vesterport anmoder om, at kommunen godkender skema C - 

byggeregnskab - vedrørende den del af helhedsplanen for afdeling 6, Engparken, 

Frederikshavn, som vedrører ombygning af det tidligere beboerhus til et Multihus.  

  

Bygherren oplyser, at den endelige anskaffelsessum for projektet udgør 4.118.000 

kr., hvilket er 52.000 kr. mindre end godkendt ved Skema B.  

  

Finansiering sker ved optagelse af realkreditlån med en årlig ydelse på 1,8 %, 

svarende til ca. 75.000 kr.  Der stilles ikke kommunal garanti for lånet. 

  

Bygherren ansøger kommunen om fritagelse for fremtidige indbetalinger til 

boligorganisationens dispositionsfond – andel af udamortiserede lån – svarende til 

den årlige ydelse på 75.000 kr. på lånet.    

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet giver et retvisende 

billede af byggeriets anskaffelsessum i overensstemmelse med erhvervs- og 

boligstyrelsens bekendtgørelse. 

  

Administrationens bemærkninger  

Byrådet skal i henhold til den gældende vejledning om støtte til helhedsplaner i 

alment byggeri godkende skema C.  

Der er ikke p.t. fra Landsbyggefondens side stillet krav om kommunal deltagelse i 

en eventuel kapitaltilførsel.  

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra kommunen godkende fritagelse for 

indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde. Der kan dog ikke gives 

fritagelse for den eventuelle del af indbetalingerne, som skal indgå til 

Landsbyggefonden. 

 

Når lån til finansiering af anskaffelsessummen i almene boliger er indfriet, 

nedsættes lejen ikke. Afdelingen indbetaler i stedet til boligorganisationens 

dispositionsfond. 

 

Fritagelse fra dispositionsfondsforpligtelsen forudsætter godkendelse fra såvel 

Landsbyggefonden som kommunen og kan tillades helt eller delvis, såfremt lejen i 

en afdeling overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål. 

 

Ved godkendelse af boligforeningens ansøgning om fritagelse fra indbetaling til 

dispositionsfonden frigives midler til udligning af byggeskaderenoveringens 

påvirkning af lejeniveauet. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til økonomiudvalget at 

anbefale overfor byrådet, at indstille til Landsbyggefonden, at  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1833 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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1. byggeregnskabet godkendes med en endelig anskaffelsessum på 

4.118.000 kr. med bemærkning om, at der ikke er taget stilling til eventuelt 

krav om kommunal deltagelse i eventuel kapitaltilførsel 

2. der meddeles fritagelse for indbetaling til boligforeningens dispositionsfond, 

andel af udamortiserede lån, svarende til kr. 75.000årligt med henblik på 

at dække låneydelserne forbundet med renoveringssagen 

3. der meddeles tilladelse til låneoptagelse som anført i sagsfremstillingen 

uden kommunal garantistillelse 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 
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11. Udvidelse af Flade Engvej på strækningen mellem  

Skagensvej og Bækvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med at kloakforsyningen etablerer kloak frem til 

byggemodningsområdet ”Golfparken”, skal Flade Engvej udvides på strækningen 

mellem Skagensvej og Bækvej. 

  

Vejen anlægges med 6 m kørebane og 1,5 m rabat i den nordlige/vestlige side 

samt 2 m skillerabat, 2,5 m dobbeltrettet cykelsti og 1 m rabat i den sydlige/østlige 

side, i alt 13 m vejudlæg. 

  

Vejen, som allerede bærer en del trafik til golfbanen, er i dag 4,5 m bred med ca. 

1,5 m rabat i hver side.  

  

Det samlede projekt forventes at koste 2.124.000 kr. fordelt således: 

  

Anlægsudgift 1.171.000 kr. 

Slidlag, cykelsti: 109.000 kr. 

Belysning 264.000 kr. 

Køb af jord 105.000 kr. 

Projektering og tilsyn 200.000 kr. 

Landinspektør m.v 75.000 kr. 

Uforudsete udgifter ca. 10 % 200.000 kr. 

Samlet anlægsudgift:  2.124.000 kr.  

  

I 2012 vil udgifterne andrage 1.215.000 kr. 

  

Den nye cykelsti vil på sigt forbinde vestbyen med palmestranden. 

  

Projektet er en del, af de afsatte anlægsmidler til infrastruktur i Palm City. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler 

Økonomiudvalget at indstille ansøgning til byrådet om frigivelse af anlægssummen 

på 1.215.000 kr. til infrastruktur i Palm City. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller 

  
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Oversigtskort fladeengvej.pdf (dok.nr.85886/12) 
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12. Trafiksikkerhedsplan for ny byskole ved Arena N ord, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Fra januar 2013 bliver tre skoler i Frederikshavn til én, der opføres ved Arena Nord. 

Det betyder blandt andet, at 

• mange elever og ansatte får en ny – nogle får en længere - skolevej  

• morgentrafik, der tidligere søgte tre forskellige geografiske mål, nu kun 

søger imod ét  

• den øgede trafikbelastning på dele af vejnettet vil blotlægge og tydeliggøre 

eventuelle ”grå” strækninger og kryds  

  

Med det formål at skabe sikre og trygge skoleveje for børnene, har en 

arbejdsgruppe udarbejdet forslag til en Trafiksikkerhedsplan for skolen. Planen, der 

blandt andet danner baggrund for ansøgning til Pulje til mere cykeltrafik 2012, 

foreslår, at der tages flere virkemidler i brug: 

• skolens ledelse og forældrebestyrelsen skal vedtage en Trafikpolitik for 

skolen 

• børn, ansatte og forældre skal tilskyndes til cykel- og gangtransport 

• der skal informeres om og iværksættes kampagner om sikre skoleveje  

• der skal fastlægges "anbefalede skoleveje" og de skal kommunikeres 

• børn, ansatte og forældre skal tilskyndes til det rigtige rutevalg 

• fysiske ændringer og anlægsprojekter på skoleruterne 

  

Forslaget til Trafiksikkerhedsplanen, der er vedlagt som bilag 1, er i 

overensstemmelse med Trafiksikkerhedsudvalgets aktivitetsplan for 2012 og 

forfølger desuden flere at Frederikshavn Kommunes overordnede mål: vi vil være 

Nordjyllands sundeste kommune, vi vil være motionskommune nr. 1 og vi ser gerne 

flere korte bilture i stedet afviklet på cykel. Sunde transport- og motionsvaner 

grundlægges ofte i børne- og ungdomsårene, så det er sund fornuft at fremme 

gang- og cykeltransport til den nye skole. 

  

Arbejdsgruppen har i bilag 2 beregnet overslagspriser på de foreslåede virkemidler. 

Arbejdsgruppen er anmodet om at beregne overslagspriser på alternative forslag 

på to anlægsprojekter:  

• Peter Wessels Vej imellem Koktvedvej og Råholtvej – tiltag nr. 6.1.3 

• Rimmens Allé/Niels Juels Vej – tiltag nr. 6.4.2 

Af bilag 2 fremgår skema, hvor de foreslåede virkemidler er prioriteret og hvor 

virkemidlerne er foreslået samlet i ”pakker”, der udføres over i alt 4 år. 

Virkemidlerne er søgt prioriteret således, at de tiltag, der sikrer flest skoleelever 

udføres først. Anlægges der en anden vurdering – fx trafikafviklingen til og fra 

Arena Nord – vil prioriteringen være en anden.  

Af bilag 2 fremgår også projekteringsudgifter samt afledte driftsudgifter. 

  

Virkemidlerne, der skal sikre at flest mulig går eller cykler til skolen (4.3 og 4.4), bør 

være etableret ved skolens åbning, ligesom sikkerhedsprojekterne på Suensonsvej 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/8263 
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nærmest skolen (6.2.1, 1.etape) bør være etableret.  

Som en del af skolebyggeriet udføres der i øjeblikket anlægsarbejder over de 

tidligere træningsbaner syd for Stadion. Anlægsarbejdet har tæt sammenhæng 

med anlægsprojekt 6.3.2. 

På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at byrådet i år ansøges om en 

tillægsbevilling på 2.200.000 kr til realisering af anlægsprojekterne 6.3.2, 6.2.1, 1. 

etape og virkemidlerne 4.3 og 4.4.  

 
Økonomiske konsekvenser  
At byrådet i år ansøges om en tillægsbevilling på 2.200.000 kr til realisering af 

anlægsprojekterne 6.3.2, 6.2.1, 1. etape og virkemidlerne 4.3 og 4.4. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. Teknisk Udvalg godkender Trafiksikkerhedsplanen  

2. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille ansøgning til 

byrådet om optagelse af rådighedsbeløb på 2.200.000 kr samt frigivelse af 

rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. Beløbet finansieres af de likvide midler  

3. de nødvendige økonomiske midler til projektering, anlæg og drift af de 

foreslåede anlægsprojekter og virkemidler i 2013, 2014 og 2015, i henhold 

til Trafiksikkerhedsplanen og vist i skemaet i bilag 2, indgår i de kommende 

budgetforhandlinger 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Sagen genoptages, idet udvalget forudsætter, at 

1. Udvalget tilvejebringer de nødvendige anlægsmidler til planens realisering 
2. Planen tilrettes, så det gøres mindre attraktivt for bilister at færdes ved 

skolen, herunder hindring/dæmpning af forældrekørsel og øgede hensyn til 
de bløde trafikanter. 

  

Udvalget finder endvidere at virkemidler, der sikrer og motiverer de bløde 

trafikanter, bør opprioriteres på tværs af kommunens skoler. 

 
Supplerende sagsfremstilling - Teknisk Udvalg 21. a ugust 2012  
På baggrund af udvalgets beslutning på møde den 22. maj 2012, fremlægges som 

bilag 1 et revideret forslag til Trafiksikkerhedsplan for Nordstjerneskolen. Ud over 

udvalgets beslutning den 22. maj er forslaget revideret under indtryk af den 

økonomi, der forventes at være til rådighed samt Vejdirektoratets tilsagn om tilskud 

på 4.467.200 kr fra Pulje til mere cykeltrafik. Tilskuddet svarer til 40 % af de 

samlede udgifter til de projekter, der knyttede sig til den 1. udgave af 

Trafiksikkerhedsplanen. Tilskuddet forudsætter bl.a., at projekterne gennemføres i 

overensstemmelse med ansøgningen, at projekterne er realiseret ved udgangen af 

2014 og at Frederikshavn Kommune inden 1. november 2012, har accepteret 

tilskudsvilkårene, herunder blandt andet, at den nødvendige egenfinansiering er 

fremskaffet. 
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Der skal indledes forhandling med Vejdirektooratet om eventuelle ændringer i den 

ansøgning, der ligger til grund for tilsagnet. 

  

Det reviderede forslag er ændret på følgende punkter: 

  

4.1 Trafikpolitik  

Skolens ledelse pålægges at igangsætte arbejdet med en Trafikpolitik for skolen, 

når Forældrebestyrelsen har konstitueret sig. 

  

6.0 Anlægsarbejder  

Tre af de projekter, der fremgik af planen, forelagt den 22. maj: 6.2.2 (Hørkærstien, 

ny cykel- og gangsti), 6.2.3 (Toftegårdsvej, hævet flade til sikring af overgangen) og 

6.2.4 (Suderbovej, etablering af krydsningshelle) udgår.  

For at øge hensynet til de bløde trafikanter, der nærmer sig skolen fra sydvest og 

samtidig gøre det mindre attraktivt for bilister at færdes ved skolen i morgentimerne 

– herunder, at forældre transporterer børn i bil helt frem til skolens hovedindgang, 

foreslås det, som nyt projekt 6.2.2, at Olfert Fischers Vej og Råholtvej i stedet 

trafiksaneres. 

  

Projekt 6.4.2 (Rimmens Allé/Niels Juels Vej, etablering af rundkørsel eller 

signalreguleret kryds) udgår. I stedet opretholdes eksisterende foranstaltning ved 

Rimmens Allé /Niels Juels Vej og på sammen baggrund som ovenfor, foreslås det, 

at der opsættes dynamiske/elektroniske hastighedstavler på Rimmens Allé og Niels 

Juels Vej. 

  

I bilag 2 er: overslagspriser, forventet tilskud fra Cykelpuljen samt forventede 

kommunale nettoudgifter på de virkemidler, der foreslås i Trafiksikkerhedsplanen, 

gengivet. Af skemaet er de foreslåede virkemidler prioriteret og samlet i ”pakker”, 

der udføres over i alt 3 år – fra 2013 til 2015. Virkemidlerne er søgt prioriteret 

således, at de tiltag, der sikrer flest skoleelever, udføres først. Anlægges der en 

anden vurdering – fx trafikafviklingen til og fra Arena Nord – vil prioriteringen være 

en anden.  

  

Virkemidlerne, der skal sikre, at flest mulig går eller cykler til skolen (4.1, 4.3 og 

4.4), bør være etableret ved skolens åbning, ligesom sikkerhedsprojekterne på 

Suensonsvej (6.2.1, 1.og 2. etape) og på Råholtvej/Olfert Fischers Vej (6.2.2) bør 

være etableret.  

Som en del af skolebyggeriet, udføres der i øjeblikket anlægsarbejder over de 

tidligere træningsbaner syd for stadion. Anlægsarbejdet har tæt sammenhæng med 

anlægsprojekt 6.3.2 (opgradering af sti syd for stadion) 

På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at byrådet i år ansøges om en 

tillægsbevilling på 2.3750.000 kr til realisering af ovenstående virkemidler. 

 
Indstilling Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. Teknisk Udvalg godkender Trafiksikkerhedsplanen  

2. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille ansøgning til 

byrådet om optagelse af rådighedsbeløb i år på 2.375.000 kr samt 
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frigivelse af rådighedsbeløb på 2.375.000 kr. Beløbet finansieres af de 

likvide midler  

3. de nødvendige økonomiske midler til projektering og anlæg af de 

foreslåede anlægsprojekter og virkemidler i 2013, 2014 og 2015, i henhold 

til Trafiksikkerhedsplanens alternativ 2 og vist i skemaet i bilag 2, indgår i 

de kommende budgetforhandlinger  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Udvalget tiltræder indstillingens pkt. 1, men ikke pkt. 2 og 3. 

  

Udvalget ønsker at gennemføre det fulde projekt (beskrevet som alternativ 2) og 

anbefaler Økonomiudvalget at indstille ansøgning til byrådet om optagelse af et 

rådighedsbeløb i år på 5,5 mio. kr. Beløbet finansieres af likvide midler. 

  

De 5,5 mio. kr. er sumtallet af den skønnede anlægspris på 4,325 mio. kr. tillagt 

merpris på 350.000 kr. på projekt 6.1.2 samt udgifter til projektering og uforudset. 

Afbud: Bruno Müller. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales overfor byrådet med den bemærkning, at 

bevillingen finansieres af likvide midler. Derudover anbefales det, at der i 

indeværende år gennemføres kompenserende besparelser på Teknisk Udvalgs 

anlægsbudget svarende til bevillingen, og fordelt på overslagsårene 2014-2015. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - Trafiksikkerhedsplan for Nordstjerneskolen, TU 21. 08. 2012 (dok.nr.86625/12) 

Bilag 2 - Overslagspriser, forventet tilskud fra Cykelpuljen og kommunale nettoudgifter,TU den 21. 08. 

2012 (dok.nr.86627/12) 
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13. Frigivelse af resterende rådighedsbeløb til opf ørelse af 

fysiske rammer for Fritidshjemmet Solsikken  

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget har den 5. januar 2012 besluttet, at Fritidshjemmet 

Solsikken flyttes til nye fysiske rammer på Toftegårdsvej 48, Frederikshavn.  

  

Byrådet frigav den 25. januar 2012 et rådighedsbeløb på i alt 5.185.000 kr..  

  

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. april 2012 godkendtes en justering 

af anlægsbevillingen med yderligere 3.920.000 kr. (se bilag). 

  

Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på i alt 3.920.000 kr. 

Beløbet finansieres af overførte anlægsmidler fra regnskab 2011. 

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

anmoder Økonomiudvalget om at anbefale byrådet at frigive det justerede 

rådighedsbeløb på 3.920.000 kr. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Anbefales. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Referat BUU - Justering af anlægsbevilling (dok.nr.37742/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12641 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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14. Overførsel af driftsmidler til Børne- og Ungdom sudvalgets 

anlægsbudget 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med Økonomicenterets fremlæggelse af den månedlige økonomiske 

status pr. 31. juli 2012 for Børne- og Ungdomsudvalgets ressort blev udvalget 

orienteret om en samling af projekter på forskellige institutioner, som har karakter 

af anlægsprojekter. I alt 2.981.437 kr. ønskes overført til anlæg. Hermed reduceres 

servicerammeforbruget tilsvarende. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget og 

byrådet, at 2.981.437 kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets overførte midler fra 

regnskab 2010 og 2011 overføres til udvalgets anlægsbudget. Se specifikation af 

beløbet i vedhæftede bilag. 

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

Ungdomsudvalgets beslutning jf. sagsfremstilling, videresendes til behandling i 

Økonomiudvalget og byrådet. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Oversigt BUU - midler fra drift til anlæg overskud 2011 (dok.nr.54479/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4048 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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15. Godkendelse af ændringsforslag jf. høringssvar til 

styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes dagtilb ud 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 10. maj 2012, at sende forslag til 

revideret styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes dagtilbud i høring. 

  

Forud for udarbejdelsen af forslaget, har Center for Dag- og Fritidstilbud haft en 

uformel drøftelse med Forældrenævnet, der herefter udarbejder forslag til 

ændringer med dertilhørende begrundelser. 

Ændringsforslag og begrundelser blev fremlagt og drøftet med dagtilbudslederne 

inden den reviderede styrelsesvedtægt blev fremlagt og godkendt  

  

Efter høringsfristens udløb har Center for Dag- og Fritidstilbud modtaget 8 

høringssvar.  

Dagtilbudsområderne Sæby I og II har afgivet fælles høringssvar.  

Dagtilbudsområde Fyrtårnet i Skagen har ”ingen bemærkninger”. 

De øvrige 6 forældrebestyrelser har svaret separat.  

Høringssvarene er samlet i vedlagte bilag. 

  

Derudover har Forældrenævnet, der består af flere forældrebestyrelsesformænd i 

dagtilbud, uopfordret indsendt høringssvar. Flere forældrebestyrelser læner sig i 

deres høringssvar op ad Forældrenævnets forslag. 

  

Et flertal af forældrebestyrelserne ønsker, at 

1.  valgperiodens længde ændres fra 1 til 2 år 

2.  forældreråd skal oprettes i hver enkelt enhed 

3.  forældre, som tillige er ansat i en af dagtilbudsområdets enheder, ikke 

kan vælges, men har stemmeret til valget af forældrerepræsentanter 

  

Ydermere er der enkeltstående forslag til ændringer, præciseringer og rettelser, 

som fremgår af bilaget med høringssvarene. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud vurderer: 

Ad 1.    At der er fordele og ulemper ved henholdsvis 1 eller 2-årige valgperioder 

Ad 2.    Et ”skal” er for bindende, idet der er mindre enheder, der ikke kan etablere 

forældreråd. Det nuværende ”kan”tilkendegiver, at det fortsat er en 

mulighed at etableres et forældreråd 

Ad 3.    At ændringen som foreslået indarbejdes i forslag til styrelsesvedtægt § 3 

stk.2  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

1.     drøfter høringssvar fra forældrebestyrelserne 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3865 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: ahhv 

 Besl. komp: BUU/BR 
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2.     tiltræder, at forslag til styrelsesvedtægt under § 3 stk. 2 tilføjes 

”forældre, som tillige er ansat i en af dagtilbudsområdets enheder, ikke 

kan vælges, men har stemmeret til valget af forældrerepræsentanter” jf. 

pkt. 3 i sagsfremstillingen 

3.     videresender det reviderede forslag til byrådets godkendelse 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
1.     Drøftet 

2.     Tiltrådt med følgende bemærkninger 

- Udvalget ønsker, at valgperioden ændres til 2 år med rullende valg 

- Forældreråd KAN oprettes i hver enkelt enhed 

- Et flertal tiltræder, at 2 – 3 medarbejdere vælges til bestyrelsen jf. 5.  

 

Paul Rode Andersen og Christina Lykke Eriksen ønsker, at §5 ændres således, 

at der er mulighed for at vælge en medarbejderrepræsentant fra alle enheder i 

et dagtilbudsområde. 

3.     Udkast til styrelsesvedtægt, justeret jf. pkt. 2, anbefales overfor byrådet. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Udvalgets flertalsindstilling blev sat 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), Jette Fabricius Toft (UP), 

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

Laigaard (LA). 

  

Imod stemte 15: 

Erik Sørensen (A), Palle Thomsen (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard 

Kristensen (A), Jørgen Tousgaard (A), Erik Kyed Trolle (A), Irene Hjortshøj (A), Ole 

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

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

(F), Christina Lykke Eriksen (F). 

  

Flertalsindstillingen blev vedtaget. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Forslag til styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes Dagtilbud efter behandling i BUU d. 

9.8.12 (dok.nr.84259/12) 
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16. Kapitaltilførsel - Boligforeningen Vesterport, afdeling 10 

 

Sagsfremstilling  

Landsbyggefonden meddeler, at man er indstillet på at indgå i en konstruktion om 

kapitaltilførsel til Boligforeningen Vesterports afdeling 10, Gårdbovænget, Ålbæk. 

  

Gårdbovænget er det tidligere Ålbæk Boligselskab, der med virkning fra 1. august 

2010 er fusioneret ind i Boligforeningen Vesterport, hvor boligselskabet videreføres 

som boligforeningens afdeling 10. Det var en forudsætning, at der efterfølgende - 

med bistand fra Landsbyggefonden, realkreditinstitutter og Frederikshavn 

kommune - skulle findes en løsning på finansiering af boligselskabets opsamlede 

underskud samt ombygning af 1-værelses lejligheder til 1½-værelses lejligheder. 

Gårdbovænget omfatter 17 lejligheder. 

  

Den samlede kapitaltilførsel er opgjort til 850.000 kr. Derudover påtænkes 

gennemført renovering for 450.000 kr. finansieret via lån fra Landsbyggefonden 

med efterfølgende lejeforhøjelser, jfr. bestemmelserne i almenboliglovens § 91.  

  

I landsdispositionsfonden regi forudsættes følgende fordeling af kapitaltilførslen på 

850.000 kr.: 

20 % - Kommune, lån                               170.000 kr. 

20 % - Realkreditinstitut, lån                    170.000 kr. 

20 % - Landsdispositionsfond, lån            170.000 kr. 

20 % - Landsdispositionsfond, tilskud      170.000 kr. 

20 % - Boligorganisation, tilskud                170.000 kr. 

  

I § 92 i Lov om almene boliger mv. er det anført, at Landsbyggefonden af de midler, 

der er overført til landsdispositionsfonden, kan yde støtte som lån eller tilskud til 

almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse 

vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten kan ydes til finansiering 

af nødvendige udbedrings-, opretnings- og vedligeholdelsesarbejder samt til 

miljøforbedrende og andre foranstaltninger, herunder til udligning af opsamlet 

driftsunderskud. 

  

I lovens § 96 er det anført, at Landsbyggefonden kan betinge ydelse af støtte i 

henhold til § 92 af, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen medvirker til 

løsning af den pågældende boligorganisations økonomiske problemer.  

  

I lovens § 97 er det anført, at kommunalbestyrelsen kan yde lån til almene 

boligafdelinger i kommunen til de i § 92 nævnte formål, såfremt kommunal støtte 

skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse. 

Kommunalbestyrelsen fastsætter lånenes forrentnings- og afdragsvilkår, herunder 

om betaling af rente og afdrag først skal påbegyndes på et nærmere fastsat senere 

tidspunkt og under nærmere angivne forudsætninger. Kommunalbestyrelsen kan 

udskyde spørgsmålet om påbegyndelse af rente- og afdragsbetaling til afgørelse 

på et senere tidspunkt. Lån kan ydes enten til Landsbyggefonden til videre udlån til 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5482 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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almene boligafdelinger eller direkte til boligafdelingerne. 

  

I lovens § 91 er det anført, at Landsbyggefonden af de midler der er overført til 

landsdispositionsfonden, indenfor en årlig investeringsramme på 5,140 mio. k. i 

2011, 4,140 mio. i 2012, 3,640 mio. kr. i 2013 og 2,640 mio. i 2014-2016, kan give 

tilsagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af opretning, udbedring, 

vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og 

miljøforbedring i almene boligorganisationers byggeri. Arbejder efter denne 

bestemmelse skal i vides mulig omfang finansieres gennem lejeforhøjelser. 

 
Indstilling  
Konst. kommunaldirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

Frederikshavn Kommune indgår i kapitaltilførslen som forudsat med et lån på 

170.000 kr. Lånet er indtil videre rente- og afdragsfrit. Betaling af renter og afdrag 

påbegyndes, når afdelings økonomi tillader dette, dog senest efter 50 år. 

  

Kommunens lån foreslås finansieret af de i budgettet afsatte midler til indskud i 

Landsbyggefonden. 

  

Det er en forudsætning, at de øvrige parter indgår i kapitaltilførslen som anført.    

  

Frederikshavn Kommune godkender samtidig de anførte renoveringsarbejder 

finansieret med lån fra landsdispositionsfonden og de deraf følgende 

huslejestigninger. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 
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17. Anmodning om anbefaling overfor Landsbyggefonde n af 

huslejestøtte mv. i forbindelse med renovering - Boligforeningen 

Vesterport, afdeling 6 

 

Sagsfremstilling  

Boligforeningen Vesterport meddeler, at man har søgt Landsbyggefonden om 

huslejestøtte til boligforeningens afdeling 6 - ”Engparken” i forbindelse med 

gennemførelse af renovering af afdelingens bygninger. 

   

Boligforeningen anfører, at der i afdelingen er begyndende udlejningsproblemer 

grundet byggeriets dårlige stand. M2-prisen er for tiden 530 kr. pr. år. Renoveringen 

af boligerne vil betyde en væsentlig stigning i huslejen, og uden huslejestøtte vil 

m2-prisen efter renoveringen være på et urealistisk højt niveau.  

   

I boligforeningens ansøgning til Landsbyggefonden er der indarbejdet mulige 

driftsbesparelser ved renoveringen, som udover huslejestøtte, kan holde huslejen 

på et rimeligt niveau. 

   

I samme forbindelse har man søgt om fritagelse for indbetaling af udarmortiserede 

ydelser til dispositionsfonden. 

   

Boligforeningen Vesterport har opgjort den reducerede betaling til den lokale 

dispositionsfond til ca. 1.033.000 kr. pr. år. 

   

§ 91a og § 96d i Lov om almene boliger mv. beskriver Landsbyggefondens 

mulighed for at give huslejestøtte til almene boligafdelinger. Betingelser og 

procedurer for ansøgning om huslejetilskud efter ovenstående lovbestemmelser er 

fastsat i et regulativ. 

   

I § 45 i Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. er det 

anført, at lejen ikke nedsættes ved udarmortisering af prioritetslån eller andre lån, 

der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen i almene boliger. 

Likvide midler, her fremkommer som følge heraf, overføres for almene 

boligafdelinger kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige 

leje for tilsvarende lejemål, kan lejen med Landsbyggefondens godkendelse - efter 

indstilling fra kommunalbestyrelsen - nedsættes, og overførsel efter stk. 1 kan 

tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke 

indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, nybyggerifond eller staten. 

 
Indstilling  
Konst. kommunaldirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet 

1. med baggrund i huslejeniveauet overfor Landsbyggefonden anbefaler 

huslejestøtte til Boligforeningen Vesterports afdeling 6, Engparken, som 

anført  

2. indstiller til Landsbyggefonden, at boligafdelingen fritages for indbetaling af 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5446 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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ydelser for udarmortiserede prioritetslån til dispositionsfonden 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 
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18. Ansøgning om godkendelse af låneomlægning - 

Frederikshavn Boligforening, afdeling 1,7 og 12 

 

Sagsfremstilling  

Frederikahavn Boligforening søger om godkendelse af låneomlægning i 

boligforeningens afdeling 1, ”Vinkelgården”, afdeling 7 ”Råholt” og afdeling 12 

”Hånbæk”, Frederikshavn. 

  

Afdeling 1 omfatter lån stort oprindeligt på 4.902.000 kr. med obligationsrestgæld 

på 3.244.516 kr. og restløbetid på 10 år (4,97 %) ønskes konverteret til nyt 

kontantlån på 3.444.000 kr. med løbetid på 10 år. (3,25 %).  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 13.844 kr.  

  

Afdeling 7 omfatter lån stort oprindeligt 1.800.000 kr. med obligationsrestgæld på 

268.739 kr. og restløbetid på 6 år (3,5 %) ønskes konverteret til et nyt 

rentetilpasningslån på 293.000 med fastrenteperiode på 6 1/4 år. 

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 27.608 kr. 

  

Afdeling 12 omfatter følgende lån: 

Lån stort oprindeligt 10.795.000 kr. med restgæld på 5.029.307 kr. og restløbetid 

på 5 ¾ år (4,31 %) ønskes konverteret til et nyt rentetilpasningslån på 5.095.000 kr. 

med fastrenteperiode på 5 ½ år.  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 18.950 kr. 

  

Lån stort oprindeligt 7.742.000 kr. med restgæld på 3.412.237 kr. og restløbetid på 

5 ¼ år (4,31 %) ønskes konverteret til et nyt rentetilpasningslån på 3.473.000 kr. 

med fastrenteperiode på 5 ½ år.  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 37.941 kr. 

  

Lån stort oprindeligt 12.132.000 kr. + lån stort oprindeligt 12.325.000 kr.´+ lån stort 

oprindeligt 20.735.000 kr. med restgæld på 43.347.034 kr. og restløbetid på 28 år 

(4,87 % + 4,57 % + 4,03 %) ønskes konverteret til et nyt kontantlån (3,52 %) på 

45.442.000 kr. med løbetid på 28 år.  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 157.778 kr. 

  

Lån stort oprindeligt 12.133.000 kr. + lån stort oprindeligt 12.133.000 kr. og 

restløbetid på 29 år (4,32 %) ønskes konverteret til et nyt kontantlån (3,52 %) på 

25.280.000 kr. med løbetid på 29 år.  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 91.211 kr. 

  

Lån stort oprindeligt 20.476.000 kr. med restgæld på 20.163.172 kr. og restløbetid 

på 29 1/4 år (4,32 %) ønskes konverteret til et nyt kontantlån (3,52 %) på 

20.991.000 kr. med løbetid på 29 år.  

  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 60.184 kr. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6332 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Lån stort oprindeligt 7.415.000 kr. med restgæld på 7.274.433 kr. og restløbetid på 

29 år (4,45 %) ønskes konverteret til et nyt kontantlån (3,52 %) på 7.719.000 kr. 

med løbetid på 29 år.  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 21.937 kr. 

  

Lån stort oprindeligt 28.215.000 kr. med restgæld på 26.856.555 kr. og restløbetid 

på 26 ¾ år (5,37 %) ønskes konverteret til et nyt kontantlån (3,54 %) på 27.968.000 

kr. med løbetid på 27 år.  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 281.511 kr. 

  

Lån stort oprindeligt 16.039.000 kr. med restgæld på 12.941.259 kr. og restløbetid 

på 17 år (4,39 %) ønskes konverteret til et nyt kontantlån (2,93 %) på 13.378.000 

kr. med løbetid på 17 år.  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 84.415 kr. 

  

Lån stort oprindeligt 13.962.000 kr. med restgæld på 11.265.407 kr. og restløbetid 

på 17 år (4,39 %) ønskes konverteret til et nyt kontantlån (3,52 %) på 11.650.000 

kr. med løbetid på 17 år.  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 73.140 kr. 

  

Lån stort oprindeligt 8.563.000 kr. med restgæld på 6.932.619 kr. og restløbetid på 

16 3/4 år (4,45 %) ønskes konverteret til et nyt kontantlån (2,93 %) på 7.210.000 kr. 

med løbetid på 17 år.  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 50.580 kr. 

   

Lånekonverteringerne er frivillige og opfylder betingelserne i § 5 i By- og 

boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet 

boligbyggeri. 

  

I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, 

herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der 

tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens 

godkendelse. 

  

§ 5 i By- og Boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i 

støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer, blandt andet at 

det nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån 

og at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån.  

 
Indstilling  
Konst. kommunaldirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet - i 

henhold til praksis – at godkende låneomlægningen og meddele tilladelse til 

udstedelse af pantebreve i forbindelse hermed samt vedstå eventuelle tidligere 

meddelte garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales.  
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 
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19. Ansøgning om godkendelse af låneomlægning - 

Boligforeningen Vesterport, afdeling 4 og 55 

 

Sagsfremstilling  

Boligforeningen Vesterport søger om godkendelse af låneomlægning i 

boligforeningens afdeling 4, beliggende Bangsbovej 4 m.fl., Frederikshavn. og 

afdeling 55, beliggende Tunøvej 27-48 m.fl., Frederikshavn. 

  

Afdeling 4 omfatter lån stort oprindeligt på 9.700.000 kr. med obligationsrestgæld 

på 5.812.237 kr. og restløbetid på 16 år (5 %) ønskes konverteret til nyt kontantlån 

på 5.437.000 kr. med løbetid på 16 år. (3 %).  

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 62.700 kr.  

  

Afdeling 55 omfatter lån stort oprindeligt 9.200.000 kr. med obligationsrestgæld på 

9.851.730 kr. og restløbetid på 25 ¾ år (4 %) ønskes konverteret til et nyt 

kontantlån på 9.889.000 kr. med løbetid på 26 år (3 %). 

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 31.500 kr. 

  

Lånekonverteringerne er frivillige og opfylder betingelserne i § 5 i By- og 

boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet 

boligbyggeri. 

  

I henhold til § 29 i Lov om almene boliger mv. kan udstedelse af pantebreve, 

herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der 

tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens 

godkendelse. 

  

§ 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i 

støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer, blandt andet, 

at det nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede 

lån og at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån. 

 
Indstilling  
Konst. kommunaldirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet - i 

henhold til praksis – at godkende låneomlægningen og meddele tilladelse til 

udstedelse af pantebreve i forbindelse hermed samt vedstå eventuelle tidligere 

meddelte garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån.  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

   

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6333 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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20. Ansøgning om tilladelse til midlertidig nedlægg else af 

boliglejemål i Frederikshavn Boligforening, afdelin g 22 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Boligforening søger om tilladelse til i en tidsbegrænset periode på 5 

år at nedlægge et lejemål i boligforeningens afdeling 22, Frederikshavn Midtpunkt. 

  

Boligforeningen oplyser, at afdelingsbestyrelsen med opbakning af en større 

beboergruppe har rettet henvendelse til boligforeningen med ønske om midlertidig 

nedlæggelse af et lejemål i afdelingen, idet man ønsker et fast samlingslokale til 

sociale aktiviteter i afdelingen, som bebos af mange gangbesværede ældre. 

Samlingslokalet skal endvidere benyttes i forbindelse med fastholdelse og 

udviklingen af beboerdemokratiet i afdelingen, som pr. 1. januar 2012 er 

sammenlagt af oprindeligt 3 boligafdelinger, ”Skansen”, ”Grønttorvet” og 

”Midtpunkt”. 

  

Det er endvidere oplyst, at afdelingsbestyrelsen ønsker at fremsætte et sådant 

forslag på afdelingens ordinære møde i september måned 2012. Udgifterne til 

formålet fordeles som lejebetaling blandt afdelingens beboere. 

  

I henhold til § 28 i Lov om almene boliger m.v. kan væsentlige forandringer af en 

ejendom tilhørende en almen boligorganisation kun ske med 

kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan godkende 

ibrugtagning af boliger til anden anvendelse end beboelse, hvis ændringen 

skønnes nødvendig efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og 

baggrunden for ændringen. 

  

I henhold til § 116 i Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger 

mv. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse foretages væsentlige 

forandringer af ejendomme, herunder nedlæggelse af boliger, jfr. § 28, stk. 1, i Lov 

om almene boliger mv. 

 
Indstilling  
Konst. kommunaldirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, med 

baggrund i afdelingsbestyrelsens og beboernes ønske om et lokale til sociale tiltag, 

at ansøgningen imødekommes gældende for en 5-årig periode.  

Det er en forudsætning, at nedlæggelsen besluttes i et beboermøde. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6096 

 Forvaltning: økc 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 
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21. Ansøgning om tilladelse til salg af almen famil iebolig - 

Boligselskabet NordBo 

 

Sagsfremstilling  

Administrationsselskabet Alabu Bolig, Aalborg, søger på vegne af Boligselskabet 

NordBo om tilladelse til salg af ejendommen Nejsigvang 2, 9300 Sæby. 

  

Ejendommen, som er en del af boligselskabets afdeling 52, er bebygget med et 

parcelhus på 101 m2 i 1-plan. Huset er fraflyttet og står således tom. 

  

Ejendommen har en ejendomsværdi på 830.000 kr. og er af ejendomsmægler 

vurderet til at kunne sælges for ca. 800.000 kr. 

En renovering af boligen ville andrage ca. 600.000 kr., hvilket vurderes at være 

uforsvarligt økonomisk, også af hensyn til øvrige lejere i afdelingen, samt den 

fremtidige husleje. 

  

Boligselskabets bestyrelse har godkendt, at huset søges solgt.  

Huset er behæftet med et realkreditlån med restgæld på 13.000 kr., som vil blive 

indfriet ved salg. 

  

I § 75a i Lov om almene boliger er det anført, at socialministeren efter fælles 

ansøgning fra kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan 

godkende salg af almene familieboliger i boligorganisationens afdelinger i 

kommunen. 

 
Indstilling  
Konst. kommunaldirektør indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet – med 

baggrund i den generelle udlejningssituation for almene familieboliger i kommunen 

– at anbefale iværksættelse af salg af den nævnte almene bolig. Et konkret salg 

skal i henhold til lovgivningen godkendes af socialministeren.  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6383 

 Forvaltning: økc 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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22. Erstatning i bedragerisag 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har modtaget 879.438,60 kr. i erstatning fra Gjensidige 

Forsikring via den tegnede kriminalitetsforsikring i sagen, hvor medarbejder 

indenfor kultur- og fritidsområdet i årene 2005-2009 har bedraget kommunen. 

  

Erstatningsbeløbet udgør det konstaterede underslæb indenfor de seneste 2 år fra 

anmeldelsesdatoen plus halvdelen af udgifterne til revision minus 

forsikringsselskabets andel af salg af beslaglagte effekter minus selvrisiko på 

100.000 kr. 

  

Frederikshavn Kommunes samlede tab kan herefter opgøres til 640.443 kr. 

således: 

   

Besvigelser i alt 2005-2009 ifølge 

revisionsrapport 

1.558.696 kr. 

Udgifter til revision 70.425 kr. 

Salg af beslaglagte effekter -90.000 kr. 

Kontantbeløb beslaglagt af politiet -19.239 kr. 

Forsikringsmæssig erstatning -879.439 kr. 

Samlet tab 640.443 kr. 

   

Beløbet for salg af effekter (90.000 kr.) er tidligere overført til kultur- og 

fritidsområdet. 

Kommunen har via advokat udtaget stævning mod den tidligere medarbejder med 

krav om betaling af kommunens tab. 

 
Indstilling  
Konst. kommunaldirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

gives en tillægsbevilling til forsikringsbudgettet på -898.678 kr. og at 

erstatningsbeløbet (879.439 kr.) + det beslaglagte kontantbeløb (19.239 kr.) 

tillægges kommunens likvide midler. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Økonomiudvalgets indstilling kom til afstemning: 

  

For stemte 28: 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), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/220 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Erik Sørensen (A), Palle Thomsen (A), 

Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Jørgen Tousgaard (A), Erik 

Kyed Trolle (A), Irene Hjortshøj (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno Müller (A), 

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

  

Imod stemte 2: Peter Laigaard (LA), Jeppe Nielsen Kyk (UP). 

  

Undlod 1: Jette Fabricius Toft (UP). 

  

Indstillingen blev godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 
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23. Årsregnskab 2011 - Den selvejende institution S æbygård 

 

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen for den selvejende institution Sæbygård (fond) sender til byrådets 

godkendelse institutionens årsregnskab 2011. 
  
Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 

forbehold. Årsregnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 28. februar 

2012. 

  

Årets resultat 165.752 kr. + overførsel fra tidligere år 106.427 kr., i alt 272.179 kr., 

er overført til næste år.  
  
Fondens samlede aktiver udgør pr. 31. december 2011 i alt 9.350.385 kr. Heraf 

udgør de bundne aktiver 8.411.208 kr. og de frie aktiver 939.177 kr. 
  
Fondens formål er at bevare og restaurere Sæbygård og dets interiør og virke for at 

almenheden får adgang til stedet. 

  

Fondsbestyrelsen har i 2011 forberedt ansøgning om fondsmidler til udarbejdelse 

af detaljeret projektbeskrivelse på restaurering af den stensatte vejdæmning, bro 

og voldanlæg, forberedelse af ansøgning af fondsmidler til udarbejdelse af projekt 

omkring restaurering af nordfløjens vestlige del, udarbejdet projekt til handicaplift 

samt gennemført diverse mindre renoveringsopgaver. 

  

Frivillige fra Sæbygaards Venner varetager det daglige opsyn og udfører diverse 

drifts- og mindre vedligeholdelsesarbejder.  

  

Fonden har i 2011 modtaget et driftstilskud på 300.000 kr. fra Frederikshavn 

Kommune.  

Sæby Byråd har den 21. januar 1997 påtaget sig opgaven med at være 

godkendelses myndighed for årsregnskabet og føre tilsyn. 

 
Indstilling  
Konst. kommunaldirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

årsregnskab 2011 for Den selvejende institution Sæbygård godkendes. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5718 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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24. Halvårsregnskab for 1. halvår 2012 - Frederiksh avn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Kommunerne skal i lighed med sidste år udarbejde halvårsregnskab, hvor formålet 

er at sikre en bedre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og at give en 

prognose for regnskabsresultatet. Det er også hensigten, at halvårsregnskabet skal 

styrke grundlaget for budgetlægningen i den enkelte kommune. 

  

Loven har fastlagt, at halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til 

byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet.  

  

Der er i dette halvårsregnskab taget udgangspunkt i det forventede regnskab ved 

budgetopfølgningen pr. 30. april. Derimod er det korrigerede budget, 

tillægsbevillingerne og forbruget opgjort pr. 30. juni. 

 
Indstilling  
Konst. kommunaldirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

halvårsregnskabet godkendes. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

halvårsregnskab for 1. halvår 2012 (dok.nr.83545/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5096 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: HAJE 

 Besl. komp: ØU/BR 
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25. Låneoptagelse for 2012 - Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

I det korrigerede budget for 2012 er det forventet, at der ekskl. Nordstjerneskolen 

skal afholdes udgifter for 106,5 mio. kr., der skal finansieres ved låneoptagelse.  

  

For budgetåret 2011 blev der optaget 2,5 mio. kr. for meget i lån, dette beløb skal 

modregnes.  

Der er således budgetteret 104,0 mio. kr., der endnu ikke er lånefinansieret. 

  

Pr. 14. august 2012 er der afholdt låneberettigede udgifter for ca. 50,0 mio. kr. 

  

For at undgå at belaste kassebeholdningen med udlæg til låneberettigede udgifter 

til slutningen af året, foreslås det, at der hjemtages et lån på 65,0 mio. kr. til 

dækning af låneberettigede udgifter. Det forventes, at der skal foretages en 

yderligere lånoptagelse for yderligere afholdte låneberettigede udgifter i 

november/december 2012. 

I henhold til kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet skal træffe 

beslutning om lånestørrelse samt løbetid i forbindelse med kommunens 

låneoptagelse. 

 
Indstilling  
Kons. kommunaldirektør indstiller at, Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

optages et lån på 65,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6571 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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26. Ændring af byrådets mødekalender 2012 - Efterre tningssag 

 

Sagsfremstilling  

Byrådets mødekalender 2012 blev vedtaget på byrådets møde den 31. august 

2011. 

  

Byrådets ordinære mødedato onsdag den 28. november 2012 flyttes til mandag 

den 3. december 2012. 

 
Indstilling  
Borgmesteren indstiller, at ændringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6505 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANJS 

 Besl. komp: BR 
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27. Byrådets mødekalender 2013 

 

Sagsfremstilling  

Byrådet træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes, jf. den 

kommunale styrelseslovs § 8. I begyndelsen af hvert regnskabsår bliver dato for 

møderne og hvornår dagsordener og referater bliver fremlagt, annonceret i den 

lokale presse. Ordinært møde afholdes mindst én gang om måneden og 

annonceres forud i den lokale presse efter byrådets bestemmelse. 

  

Forslag til byrådets møder i 2013 

• Onsdag den 23. januar 

• Onsdag den 27. februar 

• Onsdag den 20. marts 

• Onsdag den 24. april 

• Onsdag den 29. maj 

• Onsdag den 26. juni 

• Onsdag den 28. august 

• Onsdag den 18. september 

• Onsdag den 9. oktober 

• Onsdag den 30. oktober 

• Onsdag den 27. november 

• Onsdag den 18. december 

  

Møderne foreslås afholdt i Byrådssalen, Rådhus Allé 100, Frederikshavn. 

  

Det foreslås endvidere, at 

• der forud for byrådets møder henholdsvis 20. marts og den 29. maj 

reserveres tid til afholdelse af generalforsamlinger 

• der forud for byrådets møde reserveres tid til temamøde 

• der forud for byrådets møde den 26. juni reserveres tid til budgettemamøde 

• der forud for byrådets møde den 28. august reserveres tid til 

budgetdebatmøde 

• annoncering foregår således 

o januar 2013 annonceres i lokalaviserne datoer for afholdelse af 

byrådets møder i 2013 

o onsdag ugen før møderne annonceres i lokalaviserne mødedato, 

tid og sted for møde samt information om spørgetid for borgere 

o fredag ugen før mødet kan dagsorden for det ordinære møde 

læses på kommunens hjemmeside 

o dagen efter mødet vil referat være tilgængeligt på kommunens 

hjemmeside 

o fredag ugen før mødet og indtil mødets afholdelse annonceres i de 

lokale netaviser om mødedato, tid og sted 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5753 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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Indstilling  
Direktionen indstiller, at byrådet godkender forslag til mødeplan 2013 for 

Frederikshavn Byråd samt annoncering heraf som ovenfor beskrevet. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 
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28. Orientering om udtalelse fra Statsforvaltningen  Nordjylland 

vedrørende forhold ved etablering af Frydenstrandsk olen 

 

Sagsfremstilling  

Statsforvaltningen Nordjylland anmodede i 2011 om en udtalelse fra Frederikshavn 

Byråd i anledning af en henvendelse fra to borgere i Frederikshavn, vedrørende 

lovligheden af Frederikshavn Kommunes dispositioner, i forbindelse med 

beslutning om nedlæggelse af Fladstrand Skole og Abildgaardskolen og oprettelse 

af Frydenstrandskolen. 

  

Der blev administrativt udarbejdet et udkast til udtalelse, som byrådet godkendte 

den 31. august 2011. 

  

Statsforvaltningen har nu fremsendt kopi af svarbrev til klager til byrådets 

orientering. 

  

Af brevet fremgår det, at ”Statsforvaltningen finder, at den kommunale myndighed 

lovligt kunne træffe beslutning om, at der skulle ske en vandret deling af klasserne i 

forbindelse med dannelsen af den nye skole samt, at det var lovligt, at skolen var 

fordelt på flere adresser. 

Statsforvaltningen skal i denne forbindelse bemærke, at vi ikke kan tage stilling til, 

hvorvidt beslutningen var hensigtsmæssig eller ej”. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

byrådet tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Til efterretning. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
Bilag  

Kopi af svar fra Statsforvaltningen Tilsynet til Friis vedr klage skolefusion til 

Frydenstrandskolen (dok.nr.82725/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/3693 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BR 
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29. Salg af areal ved Tjørnevej, Skagen  

 

Sagsfremstilling  

Naboen til ejendommen matr. nr. 306 bg, Skagen markjorder har forespurgt om 

mulighederne for at erhverve omhandlende ejendom. På denne baggrund har 

Ejendomscenteret udbudt arealet til minimum 50.000 kr. Udbuddet har været 

annonceret på kommunens hjemmeside. 

  

Ejendommen er konstateret forurenet med tjære, og derfor kortlagt jf. Lov om 

forurenet jord, vidensniveau 2. Det samlede areal på ejendommen er på 1.123 m2, 

hvoraf der eventuelt er mulighed for bebyggelse på ca. 290 m2. På grund af 

forureningen kan dette betyde betydelige udgifter til køberen i forbindelse med 

fjernelse af jord, og sikring mod påvirkning fra eventuelt efterladt restforurening. 

Omfanget af eventuelt kommende byggeri bør sikres ved tinglysning af deklaration.  

  

En væsentlig del af ejendommen er omfattet af oversigtsservitut til Nordjyske 

Jernbaner. 

Ved budfristens udløb er der modtaget et bud på 51.000 kr. + moms. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Ved at sælge til tilbudsgiver giver dette følgende økonomi:  

Engangsbeløb                                                  51.000 kr 

  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at  

1. ejendommen sælges til tilbudsgiver for 51.000 kr. Der frigives et 

rådighedsbeløb på 51.000 kr. 

2. der udarbejdes og tinglyses deklaration til sikring af eventuelt fremtidigt 

byggeri 

  

Finansiering: Nettoindtægten 51.000 kr. tillægges budgetterede anlægsmidler til 

salg af ejendomme. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. august 2012  
Godkendt. Arealet sælges til Lisa og Christian Lykke Anthonsen, Rønnevej 15, 

Skagen. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist, i stedet deltog Palle Thomsen 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/15604 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Bilag  

Tjørnevej. Modtaget tilbud (dok.nr.84668/12) 

Bilag 2 - Tjørnevej/Rønnevej 15. Kortudsnit (dok.nr.108452/09) 
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30. Henvendelse fra Socialdemokraterne (A) - Bygges ag, Sæby  

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 12/6670 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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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 

   
 

 
 


