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Spørgsmål til byrådet - 1 

 

Vedr. lokalplan SKA-229-C, Tuxenparken, Jens Winthers Vej, 9990 Skagen 

 

Jeg skal hermed anmode Byrådet om, at oplyse med hvilken bemyndigelse / kompetence administrationen har 

kunnet beslutte og godkende de i bilag 1 anførte ændringer i den af byrådet godkendte lokalplan for 

ovennævnte. 

 

Endvidere skal jeg anmode byrådet om at oplyse, med hvilken bemyndigelse administrationen tilsvarende har 

kunnet meddele en bygetilladelse til blok 5 ca. fem måneder efter at byggeriet er opstartet, og samtidig meddele 

godkendelse til at bebyggelsen placering og terrænregulering ændres i forhold til de illustrerede placeringer, der 

indgår i den af byrådet godkendte lokalplan, og som har været til høring før den endelige godkendelse af 

byrådet. 

 

Jeg skal i samme forbindelse gøre byrådet opmærksom på, at Natur- og Miljøklagenævnet i deres afgørelse af 

den 6. februar 2012 har ophævet den administrative bevilling / godkendelse om flytning af vejen i forhold til den 

af byrådet godkendte lokalplan. 

Begrundelse er bl. a. at lokalplanen, der har været i høring og efterfølgende er godkendt af byrådet er med 

ensartet angivelse / illustrering af at alle interne veje og bygningers placeringer skal følges. 

 

Endvidere har jeg bemærket, at Plan- og Miljøudvalget har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en ny 

lokalplan som led i at imødekomme bygmesterens ønske om en ophævelse af hotelpligten, men hvornår bliver 

der taget politisk stilling til afgørelsen fra Natur- og Miljøankenævnet ????  

 

Kvittering for modtagelse incl. dato for forventet besvarelse ønskes svarest fremsendt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kai Lysgaard 

Svanevej 26 

6920 Videbæk 

 

Bilag 1: 
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Frederikshavn Byråd 

 

 

5. november 2012 

 

Kai Lysgaard 

Svanevej 26 

6920 Videbæk   

Svar skriftligt spørgsmål til byrådet vedrørende  

Lokalplan SKA.229-C Hotel ved Jens Winthers Vej, Tu xenparken, Skagen   

 

Tak for din henvendelse til byrådet i forbindelse med ovennævnte hotelprojekt. 

 

Borgmester Lars Møller har ved brev af 18. oktober 2011 oplyst dig om Fagcenter for Teknik og Miljø’s 

kompetence til at afgøre projekter, der er i overensstemmelse med gældende lokalplan.  

 

Byggeprojektet Tuxenparken er behandlet helt efter sædvanlig praksis for så vidt angår administration af 

lokalplanen, eksempelvis beslutning som nævnt i dit medsendte bilag.  

 

Med hensyn til opførelse af blok 5 er der den 3. december 2010 meddelt grave- og støbetilladelse til 

byggeprojektet. Det betyder, at der kan støbes sokler til alle husene, også blok 5. For denne blok er der fulgt op 

med byggetilladelse den 5. september 2011. Tilladelser, der er meddelt helt efter sædvanlig praksis. 

 

I gældende lokalplan er der ikke optaget konkrete bestemmelser om evt. terrænregulering. Der er alene 

bestemmelser om bebyggelsens maksimale højde på 8,5 meter målt fra fastlagt niveauplan. De enkelte 

bygninger med hotellejligheder har en højde fra overkant sokkel til tagryg på 7,5 meter. Der er således intet til 

hinder for, at den enkelte bygning kan hæves op til 0,5 meter over omgivende terræn. Det skal dog altid sikres, 

at overfladevand kan holdes på egen grund og ikke eksempelvis løber ind på nabogrund. 

Bebyggelsens maksimal tilladte højde på de 8,5 meter er vurderet i forhold til den omgivende bebyggelse og 

terrænforhold i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen og dermed været en del af den offentlige høring af 

planen.  

 

Plan- og Miljøudvalget er orienteret om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse på mødet den 10. april 2012. 

Helt som det er gængs praksis med afgørelser fra klagemyndigheder. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Møller Heidi Becker-Rasmussen 

borgmester  direktør 
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1. Udfaldsproblematik og indsats for langtidsledige  

 

Sagsfremstilling  

En række forsikrede ledige er udfaldstruede som følge af afkortning af 

dagpengeperioden fra 4 år til 2 år og fordoblingen af genoptjeningskravet.  På 

grund af politisk forlig er det aftalt, at afkortningen rykkes fra ikrafttræden 1. juli 

2012 til 1. januar 2013. Forventningen var, at regeringens ”Kick Start” af 

økonomien ville medføre, at beskæftigelsen ville stige og at de langtidsledige ville 

få deres andel af jobvæksten, således at udfaldsproblematikken blev reduceret.  

  

På nuværende tidspunkt har ”Kick Start” ikke markant forbedret situationen på 

arbejdsmarkedet. Udfaldsproblematikken omfatter stadig mange mennesker. Derfor 

er problematikken ikke glemt i den nationale debat op til finanslovsforhandlingerne.  

Der er mulighed for, at løsningen af udfaldsproblematikken bliver en del af den 

kommende finanslovsaftale. 

  

Inden for det kommende år vil op mod 1000 forsikrede ledige være i risikogruppen 

for at falde ud af dagpengesystemet. Heraf vil op mod halvdelen kunne miste deres 

forsørgelsesgrundlag – de vil ikke være berettiget til kontanthjælp - da de har værdi 

i egen bolig, på bankkonto eller har en ægtefælle med forsørgerpligt.  Dette kan 

medføre en økonomisk og menneskelig deroute. 

  

I bestræbelse på at sikre, at de langtidsledige kommer i ordinær beskæftigelse og 

derved bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet, har Center for Arbejdsmarked 

i Frederikshavn et tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, 

Antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet, skal reduceres mest muligt. 

  

Efter aftale med LO-kasserne indberettes de udfaldstruede til Jobcentret et halvt år 

før udfald af dagpengesystemet.  I forbindelse med indberetningen medsendes et 

forslag til en konkret Jobplan, der kan lede frem til beskæftigelse. Jobplanerne 

udarbejdes inden for rammerne af den vedtagne aktiveringspolitik.  På baggrund af 

a-kassernes indberetninger, er det meningen, at der skal afholdes trekantssamtaler 

med den ledige, A-kassen og Jobcentret, hvor aftalerne for de fremadrettede 

aktiviteter laves.  

  

I forbindelse med disse samtaler gives der blandt andet tilbud om deltagelse i et 

særligt forløb, som er udviklet sammen med EUC-Nord. Forløbet er nyskabende, 

fokuseret på at få den enkelte i job og etablere netværk med henblik på at 

understøtte den enkeltes egenindsats for at finde drømmejobbet. Fra EUC-Nords 

side laves der målrettede virksomhedsbesøg for at stille jobåbninger til rådighed for 

deltagerne. 

  

Ovenstående er drøftet og aftalt med A-kasser og EUC-Nord. Initiativerne er 

samtidigt drøftet i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Det Lokale 

Beskæftigelsesråd nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for LO-

kasserne og Center for Arbejdsmarked til at arbejde med problematikken. Denne 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6596 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: flso 

 Besl. komp: AMU/BR 
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arbejdsgruppe har modtaget de input, der fra Socialdemokraterne og SF er blevet 

givet i Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af problematikken. Denne sparring har 

været meget værdifuld i forhold til at finde en fælles løsning. 

  

LBR anbefaler, at ovennævnte 2 elementer 1) trekantssamtaler og 2) jobfokuseret 

forløb ved EUC-Nord suppleres med et tredje element: en jobordning til de 

udfaldstruede forsikrede ledige, der på trods af, at de har optjent minimum 80 % af 

timerne til at blive genindplaceret (altså mangler 374 timer eller derunder af de 

1924,som det kræves for at genoptjene dagpengeretten), vil falde ud af 

dagpengesystemet.  Målgruppen må på udfaldstidspunktet ikke være omfattet af 

andre veje til forsørgelse, d.v.s. de må ikke være berettiget til kontanthjælp, de må 

ikke være berettiget til seniorjob m.v. 

Målgruppen er altså de, der har ydet en stor egenindsats for at forblive i 

dagpengesystemet, men som kort før udfald må erkende, at de ikke kan skaffe de 

sidste timer.  Vurderingen er, at det vil være beskæftigelsespolitisk relevant at 

investere de nævnte timer til den omtalte målgruppe.  Målgruppen vurderes at 

være minimal og at kunne rummes inden for en bevillingsramme på 3 mio. kr. på 

rullende år.  Hvis der tages udgangspunkt i en timeløn på 120,00 kr., og 11 ugers 

ordinært arbejde i 37 timer/uge, vil der pr. rullende år kunne bevilges timer til ca. 60 

udfaldstruede.  De vil herved kunne bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet.  

  

Forslaget er, at A-kasserne indberetter målgruppen til Jobcentret, der efterfølgende 

bevilger de ordinære timer, som den enkelte ledige har brug for, for at bevare retten 

til dagpenge. Det foreslås, at der etableres en ordning for de forsikrede ledige, der 

falder ud af dagpengesystemet i perioden 1.10-31.12.2012 og at ordningen 

forlænges i perioden 1.1. – 31.12.2013, såfremt en national ordning ikke redder 

situationen for de udfaldstruede.   

Målgruppen er de udfaldstruede forsikrede ledige, som ikke er omfattet af andre 

forsørgelsesordninger og som har ydet en betragtelig egenindsats for at forblive i 

dagpengesystemet. Egenindsatsen skal have udmøntet sig i, at den pågældende 

har optjent 80 % af timerne til en genindplacering og altså kun mangler at optjene 

op til 374 timer af de påkrævende 1924 timer. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at der afsættes en bevilling på 

1,5 mio. kr. i 2012. Bevillingen skal bruges på ordinære timer til de udfaldstruede, 

forsikrede ledige, som både 

• falder ud af dagpengesystemet i perioden 1.10-31.12.2012,  

• har optjent 80 % af timerne til en genindplacering og  

• og som ikke er omfattet af andre støtteordninger, som seniorjob, 

kontanthjælp m.v.  

A-kasserne indberetter målgruppen til Jobcentret, der efterfølgende bevilger de 

ordinære timer til den enkelte ledige med henblik på, at vedkommende bevarer 

dagpengeretten. Såfremt der i forhold til udfaldsproblematikken ikke kommer en 

national løsning afsættes der en bevillingsramme på 3 mio. kr. til at håndtere 
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udfaldsproblematikken i 2013. 

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 20 12 
Udvalget besluttede at der iværksættes trekantssamtaler og jobfokuserede forløb 

ved EUC-Nord. 

  

For så vidt angår det i indstillingen foreslåede initiativ besluttede udvalget at 

tilbagesende dette med henblik på at vurdere, om det vil være muligt at kvalificere 

forslaget i forhold til andre sociale hensyn. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Akutpakken supplerer de lokale initiativer på området, så der nu sker en central 

udsøgning af de personer, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. 

  

For forsikrede ledige, der er ansat i for eksempel håndværksbranchen, 

fiskeindustrien, den maritime sektor og inden for turisme kan sæsonudsving ramme 

uheldigt. Så personer, der løbende optjener timer inden for deres fag, kan med de 

nye regler tabe dagpengeretten på grund af en mindre tidsmæssig forskydning. 

  

Beskæftigelsesministeren og arbejdsmarkedets parter har i forbindelse med aftalen 

om akutpakken opfordret kommunerne til at have særlig fokus på de udfaldstruede, 

når der planlægges jobrotationsprojekter og når der ansættes nye medarbejdere. 

Dette kan være besværligt, da jobbene skal skaffes med kort varsel senest på 

udfaldstidspunktet. 

  

Det kan derfor stadig være relevant at etablere en pulje til de ledige, der er tæt på 

at genoptjene dagpengeretten. 

  

Hvis målgruppen begrænses til kun at omfatte personer, der ikke er berettiget til 

kontanthjælp, er der en risiko for at ordningen rammer socialt skævt. Netop nogle 

af de berettigede til at modtage kontanthjælp, hører til i den økonomisk svageste 

gruppe af borgere. Det kan derfor ramme denne gruppe ekstra hårdt at skulle 

overgå til kontanthjælp, der er en lavere ydelse end arbejdsløshedsdagpenge. 

  

Der kan derfor foreslås en ordning, hvor forsikrede ledige, der på 

udfaldstidspunktet har optjent mindst 1.540 timer kan ansættes i tidsbegrænsede 

stillinger inden for en ramme på 3 mio. kr. pr. rullende år. Finansieringen tages fra 

den besparelse, der opnås ved at der ikke længere skal udbetales dagpenge til 

personerne. Herved kan finansieringen holdes inden for den ramme 

Arbejdsmarkedsudvalget har til rådighed til de forsikrede ledige. 

  

Det primære fokus vil stadig være at finde et ordinært job til den enkelte og 

dernæst at finde en passende jobrotationsplads eller et opkvalificeringsjob. 

  

Ordningen foreslås evalueret ved udgangen af 2013. 

 
Indstilling  
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Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at der i samarbejde 

med de relevante parter oprettes en række midlertidige job, der øremærkes til de 

udfaldstruede forsikrede ledige, der har optjent mindst 1.540 timer. 

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 20 12 
Et flertal tiltræder indstillingen. Erik Kyed Trolle begærer sagen i byrådet. 

  

Supplerende sagsfremstilling byrådet 5. november 20 12 
Den 24. oktober 2012 indgik Regeringen en aftale med DA, Danske Regioner samt 

KL med det formål at rette en ekstraordinær indsats til fordel for de ledige, der 

risikerer at opbruge dagpengeretten. 

  

Målgruppen for stillingerne omfatter ledige, der i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 

2013 har 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer, der 

frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige. 

Ordningen løber frem til 1. juli 2013. 

  

Med aftalen forpligter blandt andet kommunerne sig til at arbejde for at tilvejebringe 

5.000 stillinger i det offentlige, heraf 3.000 i kommunerne.  Der kan være tale om 

midlertidige eller permanente ledige akutjob i kommunen for ledige i målgruppen. 

  

Ansættelse skal ske på ordinære løn- og arbejdsvilkår, og stillingerne skal 

fastsættes til en varighed af minimum 3 måneder, 32 timer om ugen. Er 

ansættelsesforholdet fortsat intakt efter 6 måneder, ansøger arbejdsgiver A-kassen 

om en præmie på 12.500 kr. samt yderligere 12.500 kr. efter 12 måneder. 

  

Stillingerne skal opslås i Beskæftigelsesministeriets jobbank, jobnet.dk, så de kan 

udsøges særskilt og kan besættes med ledige, der har mindre end 3 måneder 

tilbage af dagpengeperioden. 

Udover aftalen vil Regeringen foranstalte, at der etableres lovhjemmel til, at de 

offentlige arbejdsgivere som et yderligere element kan give ledige i målgruppen 

fortrinsadgang til jobbene. 

  

Endelig vil KL igangsætte op til flere initiativer. 

  

Til orientering har Frederikshavn Kommune den 26. oktober 2012 modtaget en 

henvendelse fra Statsforvaltningen, som ønsker en redegørelse angående 

Frederikshavn Kommunes beslutning om at forbeholde stillinger til personer, der 

står til at miste dagpengene.  

Administrationen udarbejder svar og formidler til Statsforvaltningen. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Peter Laigaard fremsatte forslag til afstemning om at sagen udsættes indtil der 

foreligger en udtalelse fra Statsforvaltningen.  

  

For stemte 3: Peter Laigaard (LA), Jeppe Nielsen Kyk (UP), Per Nilsson (V) 
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Imod stemt 24: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

Brag (V), Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), John Christensen (V), Frode Thule 

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

Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (UP), Erik Sørensen (A), Bjarne 

Kvist (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) 

  

Undlod 4: Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Peter E. Nielsen (C), Jens 

Porsborg (C) 

  

Peter Laigaards forslag blev ikke vedtaget. 

  

Kommunaldirektørens indstilling kom til afstemning. 

  

For stemte 25: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

Brag (V), Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), 

Frode Thule Jensen (V), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti 

Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (UP), Erik Sørensen 

(A), Bjarne Kvist (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 1: Peter Laigaard (LA) 

  

Undlod 5: Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Peter E. Nielsen (C), Jens 

Porsborg (C), Jeppe Nielsen Kyk (UP) 

  

Kommunaldirektørens indstilling blev vedtaget. 

  

Peter Laigaard mener, at beslutningen er ulovlig. 
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2. Takst for leje af udeserveringsareal 

 

Sagsfremstilling  

Handels- og virksomhedsforeningen Frederik og Frederikshavn Turistforening 

ansøger om reduktion af taksten for leje af udeserveringsareal. 

  

Byrådet vedtog på mødet den 27. juni 2012, at taksten for leje af udstillings- og 

udeserveringsareal for 2012 skal fastsættes til 600 kr/m2/år. 

  

Det anføres i ansøgningen, at spisestederne med udeservering bidrager til, at 

byens gæster får en bedre shopping oplevelse, bliver længere og styrker 

Frederikshavns image som attraktiv og hyggelig handels-/turistby. 

  

Man ønsker en konkurrencemæssig ligestilling med Hjørring Kommune, hvor 

byrådet har vedtaget en takst på 115 kr/m2/år for leje af udstillings- og 

udeserveringsareal. 

  

Ved byrådets behandling af takstblad for råden over vejareal den 27. juni 2012, 

blev der stillet forslag om fastsættelse af takst for leje af udstillings- og 

udeserveringsareal på 115 kr/m2/år. Dette forslag blev ikke vedtaget. 

  

Det skal anføres, at Hjørring Kommune, udover ovennævnte leje for udstillings- og 

udstillingsareal, opkræver en renholdelsesafgift fra ejendommene i gågadeområdet 

på 200 kr./facademeter/år. 

  

Lejeindtægten for udstillings- og udeserveringsareal i Frederikshavn Kommune 

benyttes til dækning af kommunens udgifter til renholdelse af gågadeområderne. 

Dette omfatter i sommerperioden (maj – november) daglig renholdelse af hele 

gadearealet inkl. fortov, tømning af skraldespande samt vedligeholdelse af 

gadeudstyr. I vinterperioden udføres fejning 3 gange om ugen samt manuel 

opsamling af affald og tømning af skraldespande på alle hverdage. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgning om reduktion 

af takst for leje af udeserveringsareal ikke imødekommes, idet der henvises til 

byrådets beslutning 27. juni 2012 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Et flertal tiltræder indstillingen. Hanne Welander, Brian Kjær og Anders Gram 

Mikkelsen begærer sagen i byrådet. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Indstillingen kom til afstemning. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/15471 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU/BR 
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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), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti 

Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), 

Jeppe Nielsen Kyk (UP) 

  

Imod stemte 15: Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (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), Peter Laigaard (LA) Hanne Bøgsted (O), Carsten 

Sørensen (O), Jette Fabricius Toft (UP) 

  

Ansøgning om reduktion af takst imødekommes ikke. 

  

 
Bilag  

Takstblad for råden over vejareal - Dagsordenspunkt fra møde den 27-06-2012 i Frederikshavn 

Byråd.pdf (dok.nr.112332/12) 

Gældende takster for leje udeserverings-udstillingsareal (dok.nr.112254/12) 

Ansøgning fra FREDERIK vedrr. takst for leje af udeserveringsareal (dok.nr.112225/12) 
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3. Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 - Flådestat ion, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre renovering og 

ombygning af kaj- og moleanlægget indenfor dele af Flådestationens område.  

  

Lokalplanområdet udgør ca. 50.000 m2 afgrænser de områder, som omfatter 

udvidelse af kaj- og moleanlægget, hvilket primært berører sydbassinet og 

sydmolen.  

  

Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 09.23, som geografisk udvider den 

nuværende kommuneplanramme til også at omfatte de arealer, som via 

lokalplanen kan opfyldes.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til 

kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af 

planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene. 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE.H.14.05.02 og 

forslag til kommuneplantillæg nr. 09.23 – Flådestation Frederikshavn udsendes i 

offentlig debat 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Anbefales. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 

  

 
Bilag  

Lokalplanforslag til PMU 09.10.12.pdf (dok.nr.104229/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7582 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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4. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.12.25.01 -  

Rammelokalplan syd for Gærumvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til lokalplan FRE.B.12.25.01 og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg 

nr. 09.45 har i perioden fra den 25. juli til den 19. september 2012 været fremlagt til 

offentlig debat. 

  

Der er ikke indkommet indsigelser imod eller bemærkninger til forslagene. 

 

Indstilling  

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.B.12.25.01 og 

kommuneplantillæg nr. 09.45 vedtages uændret 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Anbefales. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - Lokalplan FRE.B.12.25.01 til endelig vedtagelse_PMU_09.10.2012 (dok.nr.107913/12) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg.09.45 til endelig vedtagelse_PMU_09.10.2012 (dok.nr.107914/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12646 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B.03.06.01 -  

Boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Lokalplanforslag SAE.B.03.06.01 for en boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby 

samt kommuneplantillæg nr. 09.44 har været udsendt i offentlig høring i perioden 

fra den 25. juli til den 19. september 2012. 

  

Ejendommen Niels Juels Vej 47, som udgør lokalplanens område, henligger i dag 

med græs, og er bebygget med en mindre staldbygning og diverse udhuse. 

Grunden udgør et areal på 3.931 m2, og har et bebygget areal på ca. 300 m2. 

  

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en boligbebyggelse på arealet bestående 

af 3 punkthuse med hver 5 boliger, ialt 15 boliger. Boligerne kan opføres i maks. 2 

etager. Boligbebyggelsen skal have vejadgang fra Niels Juels Vej. 

  

Lokalplanen er ledsaget af et kommuneplantillæg, som gør det muligt at opføre 

bebyggelsen i 2 etager. 

  

Der er i løbet af offentlighedsfasen ikke indsendt indsigelser/bemærkninger til 

planforslaget.  

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.B.03.06.01 for en 

boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby samt kommuneplantillæg nr. 09.44 

vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - Lokalplan og kommuneplantillæg - SAE.B.03.06.01,PMU09.10.12.pdf (dok.nr.108418/12) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.44 (dok.nr.108420/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3840 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Vedligeholdelsesarbejder på Rekreative Havne 

 

Sagsfremstilling  

Med baggrund i udvalgets drøftelser den 17. januar og på temamødet den 14. 

februar 2012 fremlægges hermed forslag til renoverings- og finansieringsplan for de 

kommende vedligeholdelsesarbejder. De i sagsfremstillingen nævnte beløb er 

fremlagt for udvalget på de førnævnte mødedatoer.  

Kommunen kan låneoptage til havneformål uden at det påvirker kommunens 

låneramme.  

  

Der er følgende udfordringer i forhold til vedligeholdelsesopgaven: 

  

1) Vedligeholdelsesefterslæb er opgjort til 7,7 mio. kr. 

Foreslås, sammen med de fremtidige vedligeholdelsesarbejder, finansieret løbende 

af havnenes vedligeholdelsesbidrag og delvist ved låneoptag finansieret af samme. 

Udvalget orienteres løbende om status på vedligeholdelsesbehov og finansiering.  

  

2) Udskiftning og renovering af broer, 20 mio. kr. 

Foreslås finansieret ved en øget løbende anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. årligt og 

prioriteret af Ejendomscenteret i henhold til udskiftnings- og vedligeholdelsesplan. 

Foreslås beskrevet som problemområde i forbindelse med oplæg til budget 2013 

  

3) Akutte skader og nedbrudte elementer udgør et samlet behov for genopretning 

2,2 mio. kr. 

De 2,2 mio.kr. er fordelt således: 

• akutte skader 1,0 mio. kr. (fare for yderligere forværring hvis ikke 

udbedring) 

• nedbrudte elementer 1,2 mio. kr. (funktion og sikkerhed er ikke til stede) 

  

Havnenes vedligeholdelsesbidrag kan ikke finansiere renter og afdrag af et 

låneoptag på de 2,2 mio. kr. 

  

Ejendomscenteret anbefaler, at der prioriteres 2,2 mio. kr. til 

genopretningsopgaven. Kan udvalget ikke træffe beslutning om at genoprette for 

2,2 mio. vil Ejendomscenteret anbefale at der som minimum prioriteres 1,0 mio. til 

udbedring af akutte skader i Rønnerhavnen (750.000 kr.) og Voersaa Havn 

(250.000 kr.). 

Det foreslås endvidere, at udvalget tager beslutning om at finansiere 

genopretningsopgaven enten af udvalgets drifts- og anlægsramme 2012 eller ved 

låneoptag, renter og afdrag finansieret af samme.  

Et låneoptag på 2,2 mio. vil medføre tilbagebetaling med renter og afdrag på ca. 

180.000 kr. årligt i 20 år. 

Træffer udvalget beslutning om låneoptag til akutte skader og nedbrudte elementer, 

bør der ligeledes træffes beslutning om finansiering heraf. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/2291 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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Finansieringen af et låneoptag på 2,2 mio kr.ville ved en øget brugerbetaling for 

havnene have følgende årlige overslagsmæssige konsekvens udregnet i forhold til 

den respektive andel af genopretningsopgaven: 

  

  Andel Pr. m broplads Pr. bådplads 

Rønnerhavnen 118.636 kr. 113,40 kr. 300 kr. 

Voersaa Havn 20.455 kr. 51,50 kr. 137 kr. 

Aalbæk Havn 40.909 kr. 205,00 kr. 546 kr. 

  

 

Indstilling  

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at 

1.       efterslæbet på 7,7 mio. kr. samt kommende vedligeholdelsesarbejder 

finansieres løbende af havnenes vedligeholdelsesbidrag 

2.       udskiftning og renovering af broer beskrives som et problemområde til 

prioritering i budget 2013 

3.       udvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til byrådet at der optages 

lån på 2,2 mio.kr. til genopretningsopgaven. Tilbagebetalingen på ca. 

180.000kr. årligt i 20 år finansieres af udvalgets drifts- og anlægsramme 

  

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Indstillingens pkt. 1 og 2 beskrives samlet som èt problemområde til prioritering i 

budget 2013. 

  

Indstillingens pkt. 3 tiltrædes, dog således at tilbagebetalingen for 2012 skal findes 

af havnens drifts- og anlægsramme. 

Frode Thule Jensen ønsker principielt en større brugerbetaling. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
I henhold til Teknisk Udvalgs behandling og efterfølgende beslutning af 

genopretningsopgaven anbefales Økonomiudvalget at indstille til byrådet at 

godkende låntagningen på 2,2 mio. kr.  

 
Indstilling - Økonomiudvalget 29. oktober 2012  
Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget, at indstille ansøgning til byrådet om 

optagelse af rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 

2,2 mio. kr. Beløbet finansieres via låneoptagelse.  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 
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Bilag  

Situationsrapport feb 2012 Rekreative havne (dok.nr.14665/12) 
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7. Budget 2013 - Modtagestation Vendsyssel I/S  

 

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2013 til 

godkendelse i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter. 

  

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV foråret 2012. 

  

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for 

budget 2012, med følgende nye tiltag: 

• Der vil blive opkrævet et gebyr på 39 kr./deklaration 

• Der er afsat 150.000 kr. til forskning og udvikling 

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2013 ikke afsat midler til anlægsaktiviteter. 

  

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt 

erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 33,40 kr. pr. 

virksomheder registreret i CVR og 1,83 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald i 

betalingen på 50 % i forhold til budget 2012. 

  

MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig 

prisfremskrivning. 

  

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet 

opgjort til 6.500 virksomheder, svarende til at Frederikshavn Kommune skal betale i 

alt 220.000 kr.  

  

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige 

affald der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne, og indgår derfor i 

betalingen til AVØ A/S på genbrugspladsområdet. 

  

Gebyrprincipper 

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal for så vidt angår husholdninger 

opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og 

genbrugspladsgebyret. 

  

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret 

registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret 

skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret  

  

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af 

MV i form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos 

virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og 

virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5617 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra 

erhverv er indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle 

virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger. 

  

 

Indstilling  

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

Vendsyssel I/S’s budget 2013 tages til efterretning og fremsendes til 

Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 20 12 

Budget 2013 fremsendes til videre politisk behandling med yderligere specificering 

af note 7 og 8. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - MV-budgetforslag 2013 (dok.nr.100520/12) 

Bilag 2 - Uddybning af pkt 7 og 8 (dok.nr.117086/12) 
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8. Anlægsregnskaber 2011 - Teknisk Udvalgs område 

 

Sagsfremstilling  

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projekterne ”Genopretning af Vejkapital” og 

”trafiksikkerhed Frydenstrand Skole”  

  

Den samlede anlægsudgift, til Genopretning af Vejkapital, var 25.171.285 kr. Dette 

er en merudgift på 171.286 kr., der er overført til 2012. Merforbruget indstilles 

afklaret i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. august 2012. 

  

Den samlede anlægsudgift til trafiksikkerhed Frydenstrand Skole er på 3.153.492 

kr., hvilket er en merudgift på 3.153.492 kr. Merforbruget skyldes, at der ikke har 

været afsat bevilling til projektet. Med henvisning til Teknisk Udvalgs behandling af 

overførslen fra 2011 til 2012, indstilles merforbruget afklaret i forbindelse med 

budgetopfølgning pr. 31. august 2012. 

  

På Tekniks Udvalgs møde den 17. april 2012, i forbindelse med behandlingen af 

Regnskab 2011, udtalte udvalget: at udgiften til færdselssikkerhedsforanstaltninger 

vedrørende Frydenstrandskolen burde være bevilget sammen med bevillingen til 

skolen.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at udvalget godkender og 

videresender anlægsregnskaberne til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Indstillingen tiltrædes, dog således at merudgiften på 171.286 kr. finansieres af 

udvalgets ramme og at anmodning om frigivelse af tillægsbevilling på merudgiften 

på 3.153.492 kr. fremsendes til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Teknisk Udvalgs indstilling godkendt. 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - Anlægsrengskab Trafiksikkerhed Frydenstrand Skole.pdf (dok.nr.93333/12) 

Bilag 2 - Anlægsrengskab Genopretning af vejkapital.pdf (dok.nr.93332/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2492 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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9. Anlægsregnskaber Børne- og Ungdomsudvalgets ress ort 

 

Sagsfremstilling  

Hermed fremsendes anlægsregnskaber i Børne- og Ungdomsudvalgets ressort til 

godkendelse.  

  

Der fremlægges i alt seks anlægsregnskaber, som henholdsvis vedrører 

1. Helhedsplanen - sammenlægning og udvikling af dagtilbud i Frederikshavn 

Kommune (renovering af bygninger ). I alt 3 delregnskaber 

2. Etablering af vuggestuepladser i Sæby by og omegn 

3. Udvikling af tilbudsviften indenfor Center for Familie 

4. Renovering af toiletforhold på folkeskolerne 

5. Bygningsrenovering af folkeskolerne 

6. Tilbygning til Sæbygaardskolen og renovering af Sæby Skole   

1.    Helhedsplanen indenfor Center for Dagtilbud- og Fri tidsområdet:  

Anlægsregnskab for etablering af vuggestuepladser p å Brolæggervej  

(dagtilbudsområde Sæby II).  

Projekt er afsluttet i 2011, og af regnskabet fremgår at 

der i 2011 i alt er bevilget og frigivet 

 

4.500.000 kr. 

Forbrug 2.553.204 kr. 

Overskud 1.946.796 kr. 

Den primære forklaring på overskuddet er, at fakturaer vedrørende tilbygning til 

Børnegården Brolæggervej er konteret på projektet etablering af vuggestuepladser 

i Sæby. Overskuddet bruges delvist til at udligne underskuddet på projekt 

”Etablering af vuggestuepladser i Sæby”.  

Det resterende overskud indgår i den samlede anlægsbevilling for Helhedsplanen 

til brug ved øvrige planlagte anlægsprojekter i Center for Dag- og Fritidstilbud. 

  

Anlægsregnskab for tilbygning til vuggestuepladser på Midtbyens Børnehu se 

og Fir’kløveren Bangsbostrand  (dagtilbudsområde Frederikshavn II og IV). 

Projekt er afsluttet i 2010, og af regnskabet fremgår at 

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet 

  

10.300.000 kr. 

Forbrug 10.075.681 kr. 

Overskud 224.319 kr. 

Overskuddet indgår i den samlede anlægsbevilling for Helhedsplanen til brug ved 

øvrige planlagte anlægsprojekter i Center for Dag- og Fritidstilbud. 

  

Anlægsregnskab for etablering af ny daginstitution Pilekrattet, Fyrtårnet  

(dagtilbudsområde Skagen).  

Projekt er afsluttet i 2010, og af regnskabet fremgår, at 

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet 

 

15.000.000 kr. 

Forbrug 13.730.250 kr. 

Overskud 1.269.750 kr. 

Overskuddet indgår i den samlede anlægsbevilling for Helhedsplanen til brug ved 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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øvrige planlagte anlægsprojekter i Center for Dag- og Fritidstilbud. 

  

2.   Anlægsregnskab for etablering af vuggestuepladser i  Sæby by og omegn  

(dagtilbudsområde  Østervrå og Sæby).  

Projektet er afsluttet i 2010, og af regnskabet fremgår, at 

der i  2010 i alt er bevilget og frigivet 

 

6.708.000 kr. 

Forbrug 7.888.979 kr. 

Underskud -1.180.979 kr. 

Den primære forklaring på underskuddet er, at fakturaer vedrørende tilbygning til 

Børnegården Brolæggervej er konteret på dette projekt i tidligere regnskabsår. 

Underskuddet udlignes af overskuddet fra regnskabet for Brolæggervej.  

  

3.   Udvikling af tilbudsviften indenfor Center for F amilie:  

Anlægsregnskab for Udvikling af tilbudsviften . Projektet omhandler renovering 

af botilbuddene Granly i Sæby og Skansegade 2 og 10 i Frederikshavn. Projektet 

er lånefinansieret via den centrale 1 og 2 mia. kr. pulje.  

Projektet er afsluttet i 2012, og af regnskabet fremgår, at 

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet 

 

6.385.053 kr. 

Forbrug 6.385.000 kr. 

Overskud 53 kr. 

  

Folkeskole indenfor Center for Undervisning:  

4.     Anlægsregnskab for renovering af toiletforholdene p å skolerne . 

Projekt er afsluttet i 2012, og af regnskabet fremgår at 

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet 

  

6.579.090 kr. 

Forbrug 6.579.087 kr. 

Overskud 3 kr. 

  

5.     Anlægsregnskab for bygningsrenovering på skoleområd et.  

Følgende skolebygninger er blevet renoveret: ”Abildgårdskolen”, Bangsbostrand 

Skole, Heldagsskolen, Hørby Skole, ”Hånbækskolen”, Strandby Skole og Aalbæk 

Skole. 

Anlægsprojekt er afsluttet i 2011, og af regnskabet 

fremgår, at der i 2010 i alt er bevilget og frigivet 

  

29.900.000 kr. 

Forbrug 15.577.540 kr. 

Overskud 14.322.460 kr. 

Overskuddet er overført til Økonomiudvalget ved regnskabsafslutningen for 2011. 

Overskuddet indgår som en del af finansieringen af etableringen af 

Nordstjerneskolen. 

   

6.   Anlægsregnskab for investeringer i Sæbyskolerne.  

Projektet ”investeringer i Sæbyskolerne”, Sæby Skole og Sæbygaardskolen, blev 

afsluttet i 2010.  

Af anlægsregnskabet fremgår, at der er givet en 

anlægsbevilling på 

  

22.919.922 kr. 

Forbrug 22.383.922 kr. 

Overskud 536.000 kr. 
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Overskuddet blev overført til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme ved 

regnskabsåret 2011. 

  

  

  

 

Indstilling  

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

anbefaler anlægsregnskaberne overfor Økonomiudvalget og byrådet 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Anbefales 

  

Fraværende: ingen 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 
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10. Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Dag plejen i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Forældrebestyrelsen i Dagplejen i Frederikshavn Kommune har på et 

forældrebestyrelsesmøde besluttet at arbejde for en ændring af styrelsesvedtægt 

for Dagplejen i Frederikshavn Kommune. 

Forældrebestyrelsen ønsker at ændre den gældende styrelsesvedtægt, der blev 

vedtaget i forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar 2007. 

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i forældrebestyrelsens ønsker og 

omhandler ændring af vilkårene for, hvordan forældrebestyrelsen vælges.  

Der er desuden indarbejdet mindre redaktionelle ændringer. 

  

Gældende styrelsesvedtægt  

Med den gældende styrelsesvedtægt betyder det, at de 7 

forældrebestyrelsesrepræsentanter skal vælges blandt de i alt 14 

forældrerådsformænd fra områderne på følgende måde: 

• 2 repræsentanter vælges af og blandt forældrerådsformændene i Distrikt 

Syd  

• 3 repræsentanter vælges af og blandt forældrerådsformændene i Distrikt 

Midt  

• 2 repræsentanter vælges af og blandt forældrerådsformændene i Distrikt 

Nord   

• Suppleanterne er tilknyttet valgområderne 

 Forslag til ændring af styrelsesvedtægt  

De 7 forældrerepræsentanter (og 3 suppleanter) vælges blandt 

forældrerådsformændene i de eksisterende områder. 

Suppleanterne kan ligeledes vælges på tværs af kommunen. 

(Bilag: Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Dagplejen Frederikshavn 

Kommune) 

  

Med forældrebestyrelsens ændringsønske er det fremover muligt at vælge 

forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen ud af samtlige 

forældrerådsformænd, uanset lokalt tilhørsforhold. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud anbefaler, at forslaget inden godkendelse sendes til 

høring i dagplejens 14 forældreråd. 

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

Ungdomsudvalget  

1.     drøfter forslag til ændring af styrelsesvedtægt 

2.     godkender, at forslag til ændring af styrelsesvedtægt sendes i høring i de 

14 forældreråd i Dagplejen 

3.     godkender, at sagen genoptages 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4324 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: ahhv 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 11. oktober 2012  
Styrelsesvedtægt for Dagplejen Frederikshavn Kommune har været i høring i de 14 

forældreråd i perioden fra den 7. september til den 1. oktober 2012. 

Der er i alt indkommet 11 høringssvar. 

10 forældreråd har svaret, at de ikke har indvendinger i forhold til den foreslåede 

ændring af styrelsesvedtægten. 

1 forældreråd er enig i forslaget til styrelsesvedtægten, men udtrykker bekymring 

for varetagelse af Ålbæks interesse. 

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

Ungdomsudvalget  

• drøfter høringssvar 

• oversender forslag til ændret styrelsesvedtægt for Dagplejen i 

Frederikshavn Kommune til byrådets godkendelse 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
1.     Drøftet 

2.     Anbefales overfor byrådet. 

  

Fraværende: ingen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 

  

 
Bilag  

Udkast revideret styrelsesvedtægt for Dagplejen Frederikshavn Kommune (dok.nr.118940/12) 
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11. Godkendelse af vedtægter - Fonden Skagen Kultur - og 

Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling  

Som et led i processen for genopretning af den økonomiske situation i Skagen 

Kultur- og Fritidscenter (SKFC), er der udarbejdet ny driftsoverenskomt mellem 

Frederikshavn Kommune og SKFC. Driftsoverenskomsten blev godkendt af 

Økonomiudvalget den 3. oktober 2012. 

  

Med baggrund i den nu vedtagne driftsoverenskomst har SKFC sideløbende 

udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for SKFC.  

  

En tværgående kommunal arbejdsgruppe, forankret i Center for Kultur og Fritid har 

gennemgået SKFC’s forslag til vedtægter. Arbejdsgruppen har følgende 

bemærkninger til de fremsendte vedtægter: 

  

Vedr. § 3. stk. 2 – Stiftelse  

Arbejdsgruppen indstiller, at afsnit 2. ændres fra: ”Skagen Kultur- og Fritidscenter 

er en erhvervsdrivende fond, der er undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde 

efter erhvervsfondslovens § 1, stk.5, idet fonden er undergivet intensivt tilsyn og 

økonomisk kontrol af Frederikshavn Kommune”. 

til: ”Skagen Kultur- og Fritidscenter er en erhvervsdrivende fond, der er undtaget fra 

lov om erhvervsdrivende fonde efter erhvervsfondslovens § 1, stk.5. Fonden 

Skagen Kultur- og Fritidscenter er underlagt tilsyn af Frederikshavn Kommune”. 

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

overfor byrådet anbefaler forslag til vedtægter for Fonden Skagen Kultur- og 

Fritidscenter, justeret med administrationens forslag til ændring af § 3 stk. 2. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor byrådet, at vedtægter for Skagen 

Kultur- og Fritidscenter, justeret med administrationens forslag til ændring af § 3 

stk. 2, godkendes. Dog at vedtægtens pkt. 4 Formål ændres således at ”skal” 

ændres til ”kan” og sidste afsnit udgår: 

  

”Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter har til formål at virke til gavn for idræts-, 

fritids- og kulturlivet i Frederikshavn Kommune. Formålet skal kan opnås ved at 

drive haller og aktiviteter i naturlig forbindelse hermed, herunder ved afholdelse af 

konferencer, lejrskoler, træningslejre, messer, musikarrangementer og andre 

kulturaktiviteter samt overnatningsvirksomhed. Formålet skal endvidere opnås ved 

at kultur- og fritidscenteret kan virke som klubhus for brugerforeningerne. 

  

Som en forudsætning for at opfylde dette formål, kan fonden producere og levere 

mad, samt drive beværterernæring med ret til udskænkning af stærke drikke.” 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8421 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU/BR 
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Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt. 

  

 
Bilag  

Vedtægter for Skagen Kulttur- og Fritidscenter (dok.nr.111000/12) 
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12. Rammeaftale 2013 for specialundervisningsområde t 

 

Sagsfremstilling  

Rammeaftalen 2013 for specialundervisningsområdet er den 10. august 2012 

behandlet og godkendt i Den Administrative Styregruppe for 

specialundervisningsområdet, med henblik på behandling og godkendelse af 

kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner i Region Nordjylland. 

   

Senest den 15. oktober 2012 skal Regionsrådet og de 11 nordjyske 

kommunalbestyrelser have godkendt det kommende års rammeaftale 

(Frederikshavn Byråd 5. november 2012). 

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland 

drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge (Center 

for Døvblindhed og Høretab) efter folkeskoleloven samt undervisning på 

kommunikationsinstitutterne (Institut for Syn og Hørelse samt Taleinstituttet) efter 

lov om specialundervisning for voksne. De regionale tilbud omfatter tillige ydelser 

efter lov om social service. 

  

Som oplæg til rammeaftalen er der udarbejdet ”Udkast til rammeaftale 

specialundervisningen 2013” med ydelseskatalog og aftalemodel for 

kommunikationsinstitutterne. 

  

Kommunerne løser flere opgaver i eget regi eller i samarbejde med 

nabokommuner, hvilket har bevirket en mindre efterspørgsel på ydelser fra 

Taleinstituttet. 

Der er fortsat usikkerhed om kommunernes efterspørgsel efter Taleinstituttets 

ydelser fra 2013. Det er derfor aftalt i Den Administrative Styregruppe på 

specialundervisningsområdet, at der i efteråret 2012 aftales nærmere vilkår for 

Taleinstituttet for 2013. Aftalen udarbejdes som et tillæg til rammeaftalen for 2013. 

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

1. sagen sendes i høring i Handicaprådet den 27. september 2012, således 

høringssvar foreligger til Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 11. 

oktober 

2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler udkast til rammeaftale for 

specialundervisning 2013 over for byrådet. 

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Handicaprådet pointerede, at hvis man ikke tager opgaver hjem, får man aldrig i 

egen kommune eksperticen indenfor de enkelte områder. Men omvendt mister man 

følingen med de enkelte borgere.  

  

Høringssvar udarbejdes administrativt.  

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Peter E. Nielsen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3981 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Supplerende sagsfremstilling  
Høringssvar er under udarbejdelse. Formidles til Børne- og Ungdomsudvalgets 

medlemmer inden mødet. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktobe r 2012 
Udkast til rammeaftale for specialundervisning 2013 anbefales overfor byrådet. 

  

Fraværende: ingen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - Oplæg til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2013 (dok.nr.93633/12) 

Bilag 2 - Høringssvar Handicaprådet - rammeaftale specialundervisning 2013 (dok.nr.110328/12) 

Bilag 3 - BK-administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar (dok.nr.111163/12) 
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13. Ansøgning om kommunegaranti - Dybvad Varmeværk 

A.m.b.a. 

 

Sagsfremstilling  

Dybvad Varmeværk A.m.b.a. har ved brev af 19. september 2012 anmodet 

Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til lån i KommuneKredit på op til 

1.200.000 kr. til udvidelse af gadeledning. 

  

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti, 

såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 

og 2. 

Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 stk. 1 står nævnt, at lån kan optages 

som annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. 

Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden 

på sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en 

gennemsnitlig løbetid på10 år. 

  

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 

såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 

kommunal anlægsopgave. 

  

Hvis der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til, skal enten 

det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen 

skal deponere et beløb svarende til det beløb, garantien lyder på. 

I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 

anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. 

  

Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal 

låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes 

kommunegaranti for de faktiske udgifter til projektet. 

  

I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning 

af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende 

årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til 

forsyningsselskaberne. 

 

Økonomiske konsekvenser  

Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 1.200.000 kr. 

 

Indstilling  

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. Der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 

kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 1.200.000 kr. til Dybvad 

Varmeværk A.m.b.a. til udvidelse af gadeledning 

2. Der opkræves den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8815 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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af restgælden ultimo året 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Anbefales. 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 

  

 
Bilag  

Ansøgning om kommunegaranti - Dybvad Varmeværk a.m.b.a.pdf (dok.nr.116829/12) 
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14. Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 - Frederik shavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Økonomiudvalget og 

byrådet. Budgetopfølgningen indeholder forventet regnskab pr. 31. august 2012. 

  

Hvert fagudvalg har foretaget budgetopfølgninger pr. 31. august for eget 

udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

indgår i den samlede budgetopfølgning. 

  

Der kan uddrages 3 hovedkonklusioner af budgetopfølgningen pr. 31. august 2012: 

  

For det første viser budgetopfølgningen at budgettet for 2012 overholdes. På 

driftsområdet er der et mindreforbrug ift. det korrigerede budget eksklusive 

bankbøgerne, hvilket viser at de overførte underskud afdrages. Desuden ligger det 

forventede regnskab for driftsområdet under det oprindelige budget 2012.  

  

For det andet viser budgetopfølgningen, at flere udvalg forventer at komme ud med 

et mindreforbrug. 

  

For det tredje viser budgetopfølgningen, at de forudsætninger, der ligger til grund 

for budgetlægningen for 2013, holdes. 

  

I budgetopfølgningen er oplistet en række bevillingsmæssige ændringer, som 

byrådet skal tage stilling til. Se afsnit i budgetopfølgningen, der beskriver forslag 

bevillingsændringerne. 

 

Økonomiske konsekvenser  

De samlede bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges her, betyder en øget 

opsparing til kassebeholdningen på 50.080.690 kr. 

 

Indstilling  

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

1. budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 godkendes 

2. de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og 

som netto betyder en opsparing til kassebeholdningen i 2012 på 

50.080.690 kr. godkendes 

3. der gives anlægsbevilling til de foreslåede bevillingsændringer under 

anlæg 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Anbefales. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9948 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 

  

 
Bilag  

Budgetopfølgning pr. 31.08.pdf (dok.nr.117099/12) 
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15. Anmodning om nedsættelse af pålignet tilslutnin gsbidrag 

for spildevand 

 

Sagsfremstilling  

Statsforvaltningen Nordjylland har anmodet Frederikshavn Byråd om at behandle 

anmodningen om nedsættelse af det pålignede tilslutningsbidrag for spildevand på 

Vølund Nielsens Vej 9, Skagen. 

  

I 2008 blev der udstedt byggetilladelse på Vølund Nielsens Vej 5 og der blev udført 

regn- og spildevandstilslutning hertil. Samtidig blev der udført regnvandsstik til nr. 

9, idet stikket er placeret i umiddelbar nærhed af nr. 5. Begge ejendomme blev 

således bidragspligtige i 2008. 

  

Idet Vølund Nielsens Vej 9 er ubebygget, blev der i 2009 indgået en 

henstandsaftale for betaling af tilslutningsbidraget for spildevand. Det pålignede 

tilslutningsbidrag er et standardtilslutningsbidrag for ejendomme/grunde i 

erhvervsområder. Tilslutningsbidraget er fastlagt til 209.580 kr. (inkl. moms) og er 

beregnet jf. Lov om betalingsregler samt betalingsvedtægten fra 2007. 

  

Hvor sker der opkrævning af tilslutningsbidrag  

Standardtilslutningsbidrag skal opkræves fra ejendomme, der ligger inden for et 

kloakopland i kommunens spildevandsplan, og som ikke tidligere har været tilsluttet 

eller er pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. 

  

Tilslutningsbidrag - indmeldelsesgebyr  

I henhold til gældende vejledning for betalingsregler for spildevand, skal 

standardtilslutningsbidraget opfattes som en slags indmeldelsesgebyr til 

kloakfællesskabet. Tilslutningsbidraget dækker bl.a. de direkte udgifter til udførelse, 

drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, samt udgifter til ejendomserhvervelse 

i forbindelse med etablering af spildevandsanlæg. Tilslutningsbidraget skal således 

ikke være lig med den faktiske udgift for etablering af stikbrønde til den enkelte 

grund/ejendom. 

  

Opkrævning – kan kun ske én gang  

Såfremt der fastlægges et lavere tilslutningsbidrag end standardtilslutningsbidraget, 

kan der ikke senere opkræves yderlige tilslutningsbidrag. Når først der er 

opkrævet/pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg, kan der ikke 

ske yderligere opkrævning af tilslutningsbidrag fra ejendommen/grunden. 

Kommunen (nu Frederikshavn Forsyning A/S) forpligtet til at aftage alt det 

spildevand, ejendommen er tilsluttet for, uanset om størrelsen af 

spildevandsmængden senere ændres. 

  

Dispensationsbestemmelsen – anvendes undtagelsesvis  

Kommunen skal foretage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde og sikre en 

ensartet anvendelse af den undtagelsesvise dispensationsmulighed. Med andre 

ord sammenlignelige tilfælde, dvs. ejendomme hvor henholdsvis 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3991 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gihe 

 Besl. komp: BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 05. november 2012 Side 37 af 44 

 

kloakeringsomkostninger og spildevandsafledning er sammenlignelige, skal 

behandles ens. 

  

Begrundelser for afslag  

Samtlige ejendomme på Vølund Nielsens Vej, der er opkrævet/pålignet 

tilslutningsbidrag, er opkrævet/pålignet i henhold til den lovgivning og den 

betalingsvedtægt som var gældende på det tidspunkt hvor ejendommene blev 

tilsluttet/pålignet. 

  

Vølund Nielsens Vej 5, 6, 8, 9, 10A og 10B, er alle blevet opkrævet eller pålignet 

tilslutningsbidrag jf. betalingsvedtægten fra 2007, og er dermed behandlet ens. Der 

er forskel på grundenes størrelser og dermed også forskel i pålignet/opkrævet 

tilslutningsbidrag. 

  

Vølund Nielsen Vej 9 er en ubebygget grund og det er uvist, hvad grunden i 

fremtiden skal anvendes til. Frederikshavn Forsyning A/S er i fremtiden forpligtiget 

til at aftage alt det spildevand, der kommer fra grunden, når denne bebygges, 

uanset mængder og sammensætning på spildevandet. 

 
Indstilling  
Konstitueret direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at byrådet 

1.     giver afslag på nedsættelse af pålignet standardtilslutningsbidrag for 

spildevand på Vølund Nielsens Vej 9, Skagen 

2.     godkender vedlagte svarudkast til Statsforvaltningen og Leif Hellsten Invest 

ApS 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 

  

 
Bilag  

Bilag 1_Henstandsaftale.pdf (dok.nr.117603/12) 

Bilag 2_Udtalelse og kortbilag fra Frederikshavn Forsyning af 28 juni 2012.pdf (dok.nr.117606/12) 

Bilag 3_Brev af 19 april 2012 fra Statsforvaltningen Nordjylland.pdf (dok.nr.117608/12) 

Bilag 4_afsnit 3.7 i Vejledning om betalingsregler for spildevand_MST vejledning nr 

3_2001.docx (dok.nr.117610/12) 

Bilag 5_Brev til Leif Hellsten Invest ApS anmodning om supp oplysninger.docx (dok.nr.117611/12) 

Bilag 6_Svar til Statsforvaltning og Leif Hellsten Invest ApS.DOCX (dok.nr.117617/12) 
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16. Valg af valgstyrere og valgstyreformænd til fremtidige valg  i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Når der afholdes valg udpeger byrådet et antal valgstyrere til hvert valgsted. Hvert 

valgsted i Frederikshavn Kommune har i mange år haft 5 valgstyrer på hvert af de 

22 afstemningssteder. 

  

Godt en tredjedel af de 22 valgsteder i Frederikshavn Kommune er valgsteder med 

under 700 stemmeberettigede vælgere. Ved sidste valg blev der under 

evalueringen gjort opmærksom på, at man på de små valgsteder sagtens kunne 

klare sig med én person mindre på valgdagen. De små valgsteder har været 

bemandet med 5 valgstyrere, 1 valgsekretær samt 1 tilforordnede – dog ikke Hulsig 

og Understed, der kun har haft valgstyrerne og valgsekretæren. Valgsekretær og 

den tilforordnede er administrative medarbejdere, blandt andet fordi det kræver to 

personer at håndtere stemmesedler. 

  

I forbindelse med fremtidige valg anbefales, at byrådet på følgende valgsteder: 

Hulsig, Brønden, Hørby, Præstbro, Thorshøj, Understed, Voerså, Volstrup, Lyngså 

udpeger 4 politiske valgstyrere samt 1 administrativ valgstyrer, herved spares 9 

valgstyrere. På de store valgsteder skal der også politisk udpeges tilforordnede. 

Disse udpeges i forbindelse med det enkelte valg. 

  

Frederikshavn Kommune har fået stillet et valgsystem til rådighed af Århus 

Kommune, til administration af valgstyrere og tilforordnede vælgere. Systemet skal 

hjælpe både administrationen og de politiske partier med at holde styr på de godt 

250 tilforordnede, der deltager ved valgene. Administrationen skal sammen med de 

politiske partier i gang med at indberette til systemet og har i den forbindelse brug 

for at vide, hvilke partier, der skal udgøre valgstyregrupperne på de 22 valgsteder 

for valgperioden indtil 31. december 2013. 

  

Valgstyrerformændene udpeges til de 22 valgsteder efter forholdstalsvalg. 

Fremover anbefales, at der ved starten af byrådsperioden besluttes, hvilke 

valgstyrer der skal være for en hel byrådsperiode. 

  

Følgende fordeling foreslås: 

At for valgperioden indtil 31. december 2013 udpeger følgende partier på de 22 

valgsteder:  

1.   Skagen (A udpeger 2 herunder formandsposten, V, C og O  

udpeger 1 ),  

2.   Hulsig (A udpeger 2 herunder formandsposten, V og O udpeger 

1,),  

3.   Ålbæk (C udpeger formandsposten, A udpeger 2,  

V og F udpeger 1),  

4.   Jerup (F udpeger formandsposten, A , V, F og O udpeger hver 1),  

5.   Elling (A udpeger 3 herunder formandsposten,  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5977 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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Ø og V udpeger hver 1),  

6.   Strandby (A udpeger 2 herunder formandsposten,  

K, V og C udpeger hver 1),  

7.   Frederikshavn Nord (V udpeger 2 herunder formanden,  

A udpeger 2, I udpeger 1),  

8.   Frederikshavn Midt (V udpeger 2 herunder formanden,  

A udpeger 2, F udpeger 1 ),  

9.   Frederikshavn Syd (A udpeger 3 herunder formanden,  

V og C udpeger 1),  

10.   Ravnshøj (A udpeger formanden, V,C,F og O udpeger hver 1)  

11.   Gærum (V udpeger 3 herunder formanden, A udpeger 2,),  

12.   Sæby (A udpeger 2 herunder formanden, V udpeger 2,  

F udpeger 1),  

13.   Brønden (O udpeger formanden, V,F og A udpeger hver 1 ),  

14.   Dybvad (V udpeger 2 herunder formanden, B, A, K udpeger hver 

1),  

15.   Hørby (V udpeger formanden, A, Ø, F udpeger hver 1 ),  

16.   Præstbro (A udpeger 2 herunder formanden, V udpeger 2),  

17.   Thorshøj (V udpeger formanden, A udpeger 2, F udpeger 1),  

18.   Understed (F udpeger formanden, A udpeger 1, V udpeger 2),  

19.   Voerså (V udpeger formanden, A udpeger 2, B udpeger 1) 

20.   Volstrup (A udpeger formanden, V,F, Ø udpeger hver 1) 

21.   Østervrå (V udpeger 2 herunder formanden, A udpeger 2,  F 

udpeger 1) 

22.   Lyngså (F udpeger formanden, A udpeger 2, V udpeger 1) 

  

 
Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at der fremover i Hulsig, Brønden, Hørby, Præstbro, 

Thorshøj, Understed, Voerså, Volstrup, Lyngså udpeges 1 administrativ valgstyrer. 

  

At for valgperioden indtil 31. december 2013 udpeger følgende partier på de 22 

valgsteder:  

1.   Skagen (A udpeger 2 herunder formandsposten,  

V, C og O udpeger 1 ),  

2.   Hulsig (A udpeger 2 herunder formandsposten, V og O udpeger 

1,),  

3.   Ålbæk (C udpeger formandsposten, A udpeger 2,  

V og F udpeger 1),  

4.   Jerup (F udpeger formandsposten, A , V, F og O udpeger hver 1),  

5.   Elling (A udpeger 3 herunder formandsposten,  

Ø og V udpeger hver 1),  

6.   Strandby (A udpeger 2 herunder formandsposten,  

K, V og C udpeger hver 1),  

7.   Frederikshavn Nord (V udpeger 2 herunder formanden,  

A udpeger 2, I udpeger 1),  

8.   Frederikshavn Midt (V udpeger 2 herunder formanden,  

A udpeger 2, F udpeger 1 ),  
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9.   Frederikshavn Syd (A udpeger 3 herunder formanden,  

V og C udpeger 1),  

10.   Ravnshøj (A udpeger formanden, V,C,F og O udpeger hver 1)  

11.   Gærum (V udpeger 3 herunder formanden, A udpeger 2,),  

12.   Sæby (A udpeger 2 herunder formanden, V udpeger 2,  

F udpeger 1),  

13.   Brønden (O udpeger formanden, V,F og A udpeger hver 1 ),  

14.   Dybvad (V udpeger 2 herunder formanden, B, A, K udpeger hver 

1),  

15.   Hørby (V udpeger formanden, A, Ø, F udpeger hver 1 ),  

16.   Præstbro (A udpeger 2 herunder formanden, V udpeger 2),  

17.   Thorshøj (V udpeger formanden, A udpeger 2, F udpeger 1),  

18.   Understed (F udpeger formanden, A udpeger 1, V udpeger 2),  

19.   Voerså (V udpeger formanden, A udpeger 2, B udpeger 1) 

20.   Volstrup (A udpeger formanden, V,F, Ø udpeger hver 1) 

21.   Østervrå (V udpeger 2 herunder formanden, A udpeger 2,  F 

udpeger 1) 

22.   Lyngså (F udpeger formanden, A udpeger 2, V udpeger 1) 

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt med den ændring vedr. pkt. 3. – Ålbæk, at V udpeger formandsposten, A 

udpeger 2, C og F udpeger 1. 
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17. Salg af grund Strandbyhedevej 13 A, Jerup 

 

Sagsfremstilling  

Den ubebyggede grund Strandbyhedevej 13A, Jerup, har været udbudt til salg for 

en vejledende pris på 20.000 kr. inkl. moms. Ved tilbudsfristens udløb den 5. 

oktober 2012 var indkommet 2 købstilbud. Købstilbuddene fremgår af vedlagte 

oversigt.  

  

Grunden, der er 1.194 m2 og ligger i landzone, kan bruges til haveformål og 

lignende. Grunden har ligget ubenyttet hen i mange år. Der er tinglyst deklaration 

om, at grunden skal anvendes til beplantning og ikke må bebygges uden 

kommunens godkendelse. 

  

Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2010 er 6.000 kr. Det er Ejendomscenterets 

vurdering, at højeste bud på 7.100 kr. inkl. moms svarer til markedsprisen på 

baggrund af den foretagne udbudsrunde.  

 
Økonomiske konsekvenser  
Engangsbeløb: 

Købesum, nettoindtægt inkl. moms 7.100 kr. 

Kommunen har ingen udgifter ved salget.  

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

anbefaler byrådet, at grunden sælges til højstbydende for 7.100 kr. inkl. moms.  

Der frigives et rådighedsbeløb på 7.100 kr. Indtægten på 7.100 kr. tilgår 

budgetterede anlægsmidler til salg af ejendomme.  

  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Anbefales. 

  

 Fraværende: Peter E. Nielsen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. Grunden sælges til Tommy Christensen, Tuenvej 228, Frederikshavn. 

  

 
Bilag  

Bilag 1 - Oversigt over købstilbud (dok.nr.109196/12) 

Bilag 2 - Luftfoto (dok.nr.109233/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6127 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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18. Eventuelt køb af ejendommen Stenvej 11, Frederi kshavn 

 

Sagsfremstilling  

Ejendomscenteret har modtaget henvendelse fra AVØ A/S, der anmoder om, at 

kommunen køber ejendommen Stenvej 11, Frederikshavn, og efterfølgende lejer 

denne ud til AVØ A/S.  

  

Der er tale om en grund på 1.398 m2 med et enfamilieshus på 168 m2 inkl. garage 

og udhus. Ejendommen ligger i landzone. Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2011 er 

820.000 kr., heraf grundværdi 67.000 kr.  

  

Ejendommen ligger op til lossepladsen, og det er Ejendomscenterets vurdering, at 

en salgspris bør ligge væsentligt under vurderingsprisen. 

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

bemyndiger Ejendomscenteret til at indgå købsaftale med ejeren til en købesum på 

maks. 500.000 kr. med forbehold for byrådets godkendelse.  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. august 2012  
Godkendt. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Efter forhandling med ejeren af ejendommen er aftalt, at kommunen kan købe 

denne for 400.000 kr. på vilkår, at den købes med henblik på nedrivning og uden 

tilstandsrapport, energimærke, eltjek og ejerskifteforsikring.  

  

AVØ A/S kan ikke umiddelbart tage ejendommen i anvendelse, da denne ifølge 

kommuneplanen ligger i jordbrugsområde. Anvendelse til lossepladsformål vil 

kræve udarbejdelse af ny lokalplan samt kommuneplantillæg med VVM.  

  

Ejendomscenteret forventer, at der indgås lejemål med AVØ A/S på vilkår blandt 

andet, at AVØ A/S skal sikre, at der udarbejdes lokalplan. AVØ A/S lejer bygningen 

med tilhørende areal for en 5-årig periode fra overtagelsesdatoen med forhøjet leje 

om året svarende til markedslejen, hvorefter AVØ A/S har pligt til at nedrive 

bygningen. Ejendomscenteret vurderer, at markedslejen er 90.000 kr. pr. år. Når 

bygningen efter de 5 år er revet ned, nedsættes den årlige leje for jordarealet, så 

den svarer til lejen for lossepladsen, der i 2012 er 3,94 kr. pr. m2 (= 5.508,12 kr. for 

Stenvej 11). Det er i øvrigt et vilkår, at AVØ A/S afholder alle udgifter til driften af 

ejendommen såsom forbrugsafgifter, skatter osv.  

  

Økonomiske konsekvenser  

Engangsbeløb: 

Købesum 400.000 kr. 

Mæglervurdering, skøde m.m., overslag 20.000 kr. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6529 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Udgift i alt 420.000 kr. 

  

Drift: 

Årlig lejeindtægt fra AVØ A/S (merindtægt i 5 år) 90.000 kr. 

  

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

anbefaler byrådet, at ejendommen købes for 400.000 kr. Der frigives et 

rådighedsbeløb på 420.000 kr. Udgiften på 420.000 kr. finansieres af likvide midler. 

Merindtægten i leje på 90.000 kr. årligt overføres til Ejendomscentrets budget fra 

og med overtagelsesdatoen og 5 år frem. Derefter nedskrives indtægtskravet til leje 

svarende til lejen for lossepladsen.  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012  
Godkendt. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 5. november 2012  
Godkendt. 

  

 
Bilag  

Luftfoto (dok.nr.84440/12) 
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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 

   
 

 
 


