
 

 

 

Referat Frederikshavn Byråd 

Ordinært møde 

Dato  27. april 2011 

Tid 19:00 

Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus  

NB.  Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget 

følgende skriftlige spørgsmål: 1. Sammenlægning af Fladstrand Skole og 

Abildgårdskolen 2. Kommissorium for Fladstrand Skole og Abildgårdskolen  

Fraværende Bent Bøgsted, Jette Fabricius Toft  

Stedfortræder  Hanne Bøgsted, Aino Linkhorst  

Medlemmer Erik Sørensen (A)  

Bjarne Kvist (A)  

Birgit Hansen (A)  

Jens Hedegaard Kristensen (A)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Erik Kyed Trolle (A)  

Birthe Marie Pilgaard (A)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  

Bruno Müller (A)  

Anders Gram Mikkelsen (A)  

Hanne Welander (A)  

Peter Laigaard (LA)  

Jeppe Nielsen Kyk (O)  

Carsten Sørensen (O)  

Bent Bøgsted (O)  

Jens Porsborg (C)  
 

Peter E. Nielsen (C)  

Jette Fabricius Toft (F)  

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 
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Spørgsmål til byrådet - 1 

 

1. I forbindelse med sammenlægningen af Fladstrand og Abildgård skole blev der i B&U udvalgs mødet den 

12.04 2011 stemmelighed. 4 for og 4 imod udskyldelse af processen.  

Derfor er vores spørgsmål til byrådet, om det ikke burde gå til  afstemning i byrådet - i sådan en stor sag som 

berører over 800 børn, samt en stor komm unal personalegruppe.  

 

2. Hvad har det kostet at få et konsulent firma til at udarbejde "Forslag til ny skolestruktur 24.03.2010? og 

hvorfor der denne ikke fulgt? Her tænkes bla. punktet, hvor det anbefales at alle aktører er deltagende i 

processen dvs. leder, lærer, elever og forældre etc.? 

  

3. Hvor mange penge er der sat af til klargøring af Abildgårds skole SFO, når der er nulvækst i kommunen? 

som det ser ud nu, er der knap plads til de 100 børn der går i SFO idag, efter sommerferien skal der 

være 306 børn i SFO'en.  

  

4. Hvis denne process fortsætter som vedtaget, så skal 357 elever flytte skole.  

På B&U udvalgs mødet den 12.04.2011 oplyste Sinne Pedersen, at hvis man valgte 2-1 modellen, er det på 

nuværende tidspunkt kun 9 elever, der skal søges disp for angående elevtal.  

I en kommune med 0-vækst er det så økonomisk ansvarligt at flytte 357 elever, med alle de omkostninger 

det indebærer, frem for at give en disp. til 9 elever. Der er tidligere i kommunen givet sådan en dispensation 

på Ørnevejs skole for antal elever i klasserne.  

  

5. Har arbejdstilsynet og brandmyndigheder godkendt at Sfo skal rumme 300 børn, på nuværende tidspunkt 

er der knap plads til 100. Og er indeklimaet/ventilation optimeret til gældende regler?  

 

6. Hvor mange børn er der præcis der skal transporteres til og fra skole og SFO? og hvad er økonomi i det? 

hvor mange ture påregnes der om dagen? 

  

 

På vegne af 

Forældre-gruppen Fladstrand skole.  

Kristina Friis Buen 11, Vivi Larsen Fregatvej 341, Rikke Hjørnet Kløvervej 10, Tina Laursen Rosevej 17 
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Frederikshavn Byråd 

 

 

27. april 2011 

 

 

Forældregruppen Fladstrand Skole 

v/Kristina Friis Buen 11, Vivi Larsen Fregatvej 341, Rikke Hjørnet 

Kløvervej 10, Tina Laursen Rosevej 17 

 

stinafriis@hotmail.com  

Svar til forældregruppen Fladstrand Skole   

 

Forældregruppen Fladstrand Skole har pr. mail den 14. april 2011 sendt en række spørgsmål til byrådet 

vedrørende sammenlægningen af Fladstrand Skole og Abildgaardskolen. 

 

Forældre-gruppens spørgsmål til byrådet  

 

”1. I forbindelse med sammenlægningen af Fladstrand og Abildgård Skole blev der i B&U udvalgs mødet 

den 12.04 2011 stemmelighed. 4 for og 4 imod udskyldelse af processen. Derfor er vores spørgsmål til 

byrådet, om det ikke burde gå til afstemning i byrådet - i sådan en stor sag som berører over 800 børn, 

samt en stor kommunal personalegruppe.  

 

2. Hvad har det kostet at få et konsulentfirma til at udarbejde "Forslag til ny skolestruk tur 24.03.2010? og 

hvorfor der denne ikke fulgt? Her tænk es bla. punktet, hvor det anbefales at alle ak tører er deltagende i 

processen dvs. leder, lærer, elever og forældre etc.?  

  

3. Hvor mange penge er der sat af til k largøring af Abildgårds skole SFO, når der er nulvækst i 

kommunen? som det ser ud nu, er der knap plads til de 100 børn der går i SFO idag, efter sommerferien 

skal der være 306 børn i SFO'en.  

 

4. Hvis denne process fortsætter som vedtaget, så skal 357 elever flytte skole.  

På B&U udvalgs mødet den 12.04.2011 oplyste Sinne Pedersen, at hvis man valgte 2-1 modellen, er det 

på nuværende tidspunkt kun 9 elever, der skal søges disp for angående elevtal.  

I en kommune med 0-vækst er det så økonomisk ansvarligt at flytte 357 elever, med alle de omkostninger 

det indebærer, frem for at give en disp. til 9 elever. Der er tidligere i kommunen givet sådan en 

dispensation på Ørnevejs skole for antal elever i k lasserne.  

  

5. Har arbejdstilsynet og brandmyndigheder godkendt at Sfo skal rumme 300 børn, på nuværende 

tidspunkt er der knap plads til 100. Og er indek limaet/ventilation optimeret til gældende regler?  

 

6. Hvor mange børn er der præcist der skal transporteres til og fra skole og SFO? og hvad er økonomi i 

det? hvor mange ture påregnes der om dagen?” 

 

Svar på forældregruppens spørgsmål til byrådet 
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Direktørområdet Børn og Kultur har udarbejdet nedenstående svar på denne henvendelse.  

 

Ad 1. 

 

Situationen var den, at udvalget drøftede sagen – der forelå ikke en administrati v indstilling til en 

beslutning.  

 

Under drøftelsen fremsatte 4 udvalgsmedlemmer forslag om at udskyde beslutningen om 

delingsmodellen for de to skoler til udvalgets møde den 5. maj 2011.  4 andre udvalgsmedlemmer stemte 

imod det fremsatte forslag (et medlem deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet).   

 

Når stemmerne står lige ved en afstemning om et fremsat forslag, så bortfalder forslaget.  Dette udledes 

af reglen i lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 3, som har følgende ordlyd: ”Beslutninger træffes ved 

stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt”. 

 

Der er herefter ikke mulighed for at få spørgsmålet om, hvorvidt man skulle udskyde beslutningen, bragt videre 

til behandling i byrådet.  

 

Ethvert byrådsmedlem kan rejse sagen i byrådet. 

 

Ad 2. 

 

Det nævnte notat er udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen, på Børne- og Ungdomsudvalgsformandens 

foranledigelse. Der er ikke benyttet eksternt konsulentbistand til dette arbejde. 

 

Som det fremgår af notatets overskrift og indhold, blev notatet udarbejdet som et forslag og et generelt 

dialogoplæg om status, udfordringer og muligheder i skolestrukturen, jf. fx side 3.  

 

Formelle krav, regler m.m. er bindende og forpligtende. Det er almene processuelle overvejelser og 

betragtninger ikke. 

 

Det kan i den sammenhæng nævnes, at der forud for skoleforliget blandt andet blev afholdt møder med de to 

skolers bestyrelser i uge 19, 2010, samt et fælles høringsmøde for alle 8 af strukturforslaget berørte 

skolebestyrelser i uge 22, 2010. 

 

Der er endvidere afholdt møde med forældre fra Fladstrand Skole på et Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i 

Skagen den 31. marts 2001 samt møde med bestyrelserne fra Fladstrand Skole og Abildgaardskolen, 

elevrådet fra Abildgaardskolen samt den nye ledelse den 12. april 2011. 

 

 

Ad 3. 

 

Den fusionerede skoles SFO skal naturligvis sikres de fornødne rammer til at rumme ca. 300 elever og 

muliggøre et godt skolefritidstilbud. Det kan ske via omorganisering af nuværende faciliteter, sambrug af 

lokaler med indkolingen og evt. om-/tilbygninger.  

 

Der er ikke afsat centrale midler til tilpasning af SFOen på Abildgaardskolen, men Abildgaardskolen råder 

over decentrale midler, som kan anvendes til dette formål.  
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Hvor stort et beløb det drejer sig om, vil afhænge af det konkrete behov for omorganisering, om-

/tilbygning e.l.  

 

Den kommende fusionerede skoles SFO vil naturligvis skulle leve op til gældende regler.  

 

 

Ad 4. 

 

De bagvedliggende overvejelser i strukturforslaget om fusion af Fladstrand skole og Abildgaardskolen 

tager udgangspunkt i en vandret faseopdeling. Der blev i den sammenhæng medtænkt øgede udgifter til 

buskørsel.  

 

Skolestrukturforslagets generelle økonomiske præmis er, at klasseoptimering på maks. 28 elever pr. 

klasse indeholder et økonomisk rationale. Klasseoptimeringen på maks. 28 elever gælder alle skoler i 

Frederikshavn Kommune.  

 

Fusioner af skoler bygger ikke alene på betragtninger om økonomisk rationale, men også overvejelser 

om stærke faglige miljøer, skolernes robusthed i elev- og personalevolume osv.  

 

Det er uklart, hvad der præcist menes med at give dispensation til 9 elever. Det formodes at omhandle 

dispensation for det maksimale elevantal på 28 elever pr. klasse. Hverken Ørnevejens Skole eller Center 

for Skole og Ungdom kan genkalde sig fortil fælde, hvor der er givet sådanne dispensationer.  

 

Ifølge Folkeskolelovens § 17 må elevtallet ved skoleårets begyndelse normalt ikke overstige 28, men 

byrådet kan i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i folkeskolens klasser, dog ikke over 30 elever pr. 

klasse. Ved særlige tilfælde menes f.eks. tilfælde, hvor en enkeltsporet skole på en enkelt årgang har 29 

eller 30 elever, hvor en eller ganske få tilflyttede elever vil betyde klassedeling ved det kommende 

skoleårs begyndelse eller hvor elevtallet i tiden mellem skoleårets planlægning og den 31.7. overstige 28 

elever som følge af tilflytning af elever.  

 

 

Ad 5. 

 

Etableringen af den fusionerede skoles SFO vil naturligvis ske efter gældende regler og i dialog med 

relevante myndigheder (blandt andet brandmyndigheder).  

 

 

Ad 6. 

 

Beslutningen om ny skolestruktur tager højde for øgede udgifter til skolekørsel, nemlig 300.000 kr.  

 

Skolekørslen vil blive tilbudt efter gældende regler i Frederikshavn Kommune. Bemærk, at skolekørsel 

ikke omfatter kørsel til og fra SFO. 

 

Det vurderes, at der vil skulle tilbydes skolekørsel til 75-90 elever, primært indskolingselever. Det svarer 

til ca. 2-3 busser.  
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Hvor mange kørsler, der skal påregnes pr. dag, afhænger konkret af hvor eleverne bor, deres mødetider 

m.m. Prisen for den konkrete buskørsel ved fusion af Fladstrand Skole og Abildgaardskolen kendes ikke, 

da det må afhænge af et givent udbud og indkomne tilbud.  

 

Vi håber, at svarene er fyldestgørende og oplysende.  

 

I er naturligvis velkomne til at rette fornyet henvendelse, hvis I har behov for yderligere oplysninger e.l.  

 

Der er mulighed for at lytte til spørgsmålet og besvarelse heraf via komm unens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Møller Jane Wiis 

Borgmester Kommunaldirektør 
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Spørgsmål til byrådet – 2 

 

I udkast til Kommissorium for Fladstrand Skole og Abildgårdskolen står på s. 2 l 5-8 samt s 3.l 4-6 at 

en midlertidig eller alternativ løsning for specialklasserne kan overvejes. Der er altså ikke tale om at oprette 

en permanent specialskole som Kommunen ikke ønsker men en midlertidig løsning. Der blev fra ét 

skolebestyrelsesmedlem fra Abildgårdskolen samt Hr Paul Rode Andersen udtalt ønske om at 

fjerne formuleringen  

  

Spørgsmål: 

Er sætningerne ang midlertidig løsningsmuligheder udeladt af det endelige kommissorium for 

Fladstrand Skole/Abildgårdskolen - og hvis ja - med hvilken begrundelse tæller hensynet til specialbørnene 

højere end hensynet til normalbørnene med henblik på muligheden for at finde en permanent fysisk løsning 

snarest mulig?  

  

Spørgsmålet bortfalder hvis der ikke er ændret i kommissorium for skolerne. - det har ikke været muligt at 

finde det endelige kommissorium på kommunens hjemmeside. 

  

Med venlig hilsen 

  

  

Ann Dow 
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Frederikshavn Byråd 

 

 

27. april 2011 

 

Ann Dow 

linka1964@yahoo.co.uk 

 

 

   

Vedrørende kommissorium for Fladstrand Skole og Abildgårdskolen  

 

I det udkast til kommissorium for ”Ekstern byggesagkyndig vurdering af anlægsmæssige muligheder og 

begrænsninger ved en fysisk sammenlægning på henholdsvis Abildgaardskolen og Fladstrand skole ”, som 
blev forelagt Abildgaardskolens og Fladstrands Skoles bestyrelser under mødet med Børne- og 
Ungdomsudvalget tirsdag den 12. april 2011 optrådte følgende passus: ”Der er en særlig udfordring i forhold 

til specialklasserne på Abildgaardskolen og deres lokalebehov m.m. Der kan overvejes midlertidige / 
alternative løsninger for specialk lasserne i en overgangsperiode og i forhold til den permanente løsning”.  
 

På det efterfølgende møde i Børne- og Ungdomsudvalget blev det besluttet i det endelige kommissorium, at 
undlade sætningen ”Der kan overvejes midlertidige / alternative løsninger for specialk lasserne i en 
overgangsperiode og i forhold til den permanente løsning”.  

 
Til grund for denne beslutning lå et ønske om, at de eksterne rådgivere anlægger en helheds betragtning i 
vurderingen, således at der ikke på forhånd er taget stilling til, om der kan overvejes midlertidige løsninger 

for den ene elevgruppe frem for den anden. 
 
Det kan supplerende nævnes, at det er udvalgets generelle holdning, at der ikke i Frede rikshavn Kommune 

bør etableres undervisningsmæssige specialtilbud uden sammenhæng med normaltilbuddene – herunder 
heller ikke tilbud af midlertidig karakter.  
 

Det endelige kommissorium er udsendt pr. mail til de to skoler torsdag den 14. april 2011.  
 

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

www.frederikshavn.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Møller Jane Wiis 

Borgmester Kommunaldirektør 

mailto:linka1964@yahoo.co.uk
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1. Udvikling af Farm Fun med wellness og aktivitetshal samt 

hotellejligheder på ejendommen Jerupvej 155, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ovennævnte ejendom søger sammen med kreds af investorer om principiel 

tilladelse til at udvide de nuværende aktiviteter på Farm Fun 

med velfærdsbygning/welness, lejrskole, aktivitetshus og aktivitetshal, fodboldgolf, 

motionsbane og paintball samt 75 hotellejligheder. Hotellet påtænkes drevet 

sammen med Farm Fun.  

  

Velfærdsbygning/wellness på ca. 650 m
2
 indeholder svømmebad, spaer, forskellige 

bade, motionsrum mv. og eventuelt restaurant, aktivitetshal på 2500 m
2
 og 

aktivitetshuse til brug for indendørs aktiviteter såsom legeland, udstillinger, 

koncerter mv. samt lejrskole påtænkes placeret sammen med ejendommens 

nuværende driftsbygninger. 

  

Hotelferielejlighederne etableres i form af enkeltliggende 1½ etages huse på hver 

125 m
2
. Det enkelte hus indeholder køkken, spiseplads og ophold samt 3 soverum 

og 2 bad. Ferielejlighederne placeres på areal syd for nuværende bebyggelse, 

oprindeligt forbeholdt afholdelse af bibelcamping.  

  

Fodboldgolf placeres på græsareal og motionsbane og paintball i beplantningen øst 

for Farm Fun.  

  

Ansøgningen begrundes med et ønske om at fastholde og udvide Farm Funs 

nuværende kundegruppe og dermed ikke kun appellere til halv- og 

heldagsbesøgende, men også til 2 og 3 dages besøgende.  

  

Ejendommen er beliggende i landzone i kommuneplanens område SKA.F.11.02 og 

omfattet af Lokalplan nr. 177-L.  

  

Af kommuneplanen fremgår, at det er et fritidsområde med anvendelsen 

minisommerland. Lokalplanens delområde A forbeholdes mini-sommerland (Farm 

Fun) med dyrehold bestående af børnevenlige, mindre dyr med tilhørende 

faciliteter samt eet lejrskolelokale til overnatning for een skoleklasses elever/lærer. 

Lokalplanens område B forbeholdes til bibelcamping i maks. 2 sammenhængende 

uger i sommerperioden (en meget ekstensiv udnyttelse).  

  

Arealet er beliggende i kystnærhedszone A og omfattet af naturbeskyt telseslovens 

skovbeskyttelsesline samt 150 meter beskyttelseslinie omkring hovedlandevej.  

  

Jerupvej er adgangsbegrænset og eventuel supplerende adgang hertil skal 

godkendes af Vejcenter Nordjylland, der er vejmyndighed.  

 

Juridiske konsekvenser 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/686 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU/BR 
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Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen, dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

  

Jf. Lov om planlægning § 5 b gælder for planlægning i kystnærhedszonen, at der 

kun må inddrages nye arealer i byzone eller planlægges for anlæg i landzone, 

såfremt der er en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for 

kystnær lokalisering. Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter 

sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med 

eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser 

(turismeredegørelse).  

 

Planmæssige konsekvenser  

Frederikshavn Byråd har ikke i forbindelse med den nye kommuneplan forholdt sig 

konkret til brug af kystnærhedszonen, men har videreført regionplanretningslinjerne 

fra Regionplan 2005 i uændret form.  

  

På samme dagsorden er punkt vedrørende Turismeredegørelse, der netop 

omfatter turismen i kystnærhedszonen og danner baggrund for beslutninger om 

nye ferie- og fritidsanlæg eller udvidelse af eksisterende anlæg i 

kystnærhedszonen. 

  

I Turismeredegørelsen er generelt anført, at hoteller, feriecentre, oplevelses - og 

aktivitetscentre som udgangspunkt skal lokaliseres i tilknytning til eksisterende byer 

og bysamfund eller større ferie- og fritidsanlæg. 

  

Farm Fun er beliggende fra 500-1.000 meter syd for Ålbæk by umiddelbart nord 

for nyt sommerhusområde (landsplandirektiv). Der er ikke på arealet særlige natur- 

og landskabelige interesser. Dette understreges også af, at der netop her er udlagt 

nyt sommerhusområde i medfør af Landsplandirektivet.   

  

Udvidelse af Farm Fun med nye aktiviteter, der understøtter den nuværende 

funktion som mini-sommerland vurderes at være et helt naturlig led i fornyelse for 

at fastholde parkens attraktionsværdi. 

  

Umiddelbart virker en aktivitetshal på 2500 m
2
 (størrelse som en større idrætshal) 

til indendørs legeland, udstillinger, koncerter mv. ikke kun at være naturlig 

fornyelse/udvidelse, men en attraktion i sig selv. 

Endvidere vil en hal på ca. 40x60 meter blive en stor og dominerende bygning i 

landskabet og formentlig også synlig fra kysten. Udformning af hallen skal 

bearbejdes både med hensyn til størrelse og ydre fremtræden. 

  

Påtænkt hotel med 75 lejligheder hver med 3 dobbeltværelser, samlet kapacitet på 

450 senge vurderes at være stort med en placering syd for Ålbæk. 

  

Langs kysten fra Skagen i nord til Frederikshavn i syd er af hoteller: Hotel Skagen 

Strand (1120 senge + planlagt 400), Hotel Inger (40) og Ålbæk Gl. Kro (102).  
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I kommuneplanen tilkendegives, at kapaciteten af de eksisterende 

overnatningsanlæg skal udnyttes bedst muligt, før der udlægges nye områder. For 

at overnatningsanlægget ikke skal virke dominerende, skal størrelsen tilpasses 

byens størrelse.  

  

Udbygning af Farm Fun som skitseret kan ikke realiseres indenfor rammerne af 

gældende lokalplan. Realisering også i eventuelt reduceret omfang betinger 

udarbejdelse af ny lokalplan, herunder blandt andet redegørelse for den særlig 

planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.  

  

Fagcenteret vurderer, at der i det videre arbejde er brug for en konkretisering og 

bearbejdning af projektet, for herefter at indlede drøftelse med Naturstyrelse Århus 

om projektet. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at   

 der principielt er positiv medvirken til udvikling af Farm Fun som mini-

sommerland med nye aktiviteter, herunder overnatningsfaciliteter idet, der 

er grundlag for at arbejde videre med en konkretisering og bearbejdning af 

projektet    

 udarbejdelse af nyt plangrundlag forestås af ansøger  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. april 2011  
Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen med bemærkning om, at projektet skal 

reduceres både med hensyn til antal enheder og aktiviteter. Projektets arkitektur 

skal tilrettes områdets karakter. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen 

og begærer sagen i byrådet.  

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling med bemærkning godkendes.  

  

SF afventer den kommende planproces. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst 

 

Bilag 

Nedfotograferet ideoplæg.pdf  (dok.nr.38929/11) 
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2. For-offentlighedsfase - Døgninstitution på Nordre Strandvej 

2, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede, på mødet den 8.marts 2011, at igangsætte ny 

planlægning for del af Nordre Strandvej 2 med henblik på etablering af ny 

døgninstitution på arealet.  

  

Det er Center for Teknik og Miljø der forestår planarbejdet.  

  

Det anbefales, at der forud for lokalplanarbejdet afholdes en for-offentlighedsfase 

af 4 ugers varighed i løbet af maj. I den forbindelse skal der afholdes et møde med 

Sindallund Grundejerforening, så der sikres en god og direkte dialog omkring den 

nye døgninstitution med beboerne i området. På mødet forventes deltagelse fra 

Plan- og Miljøudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der forud for planlægningen af 

den ny døgninstitution på Nordre Strandvej 2 afholdes en for-offentlighedsfase.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. april 2011  

Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen begærer sagen i byrådet med henblik 

på at afklare, om der kan placeres en institution som foreslået.  

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Paul Rode Andersen fremsatte følgende forslag til afstemning:  

Byrådet bakker op om Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om, udfra 

socialpædagogiske hensyn, at søge en ny døgninstitution for børn anbragt udenfo r 

hjemmet placeret på hjørnet af Nordre Strandvej og Sindallundvej.  

 

For stemte 5: Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), 

Christina Lykke Eriksen (F), Aino Linkhorst (F).  

  

Imod stemte 26: 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), 

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

(LA), Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard 

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

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

Welander (A) 

  

Forslaget blev ikke godkendt.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2857  

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU/BR 
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Herefter kom indstillingen til afstemning.  

  

For stemte 24: 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), Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Jeppe 

Nielsen Kyk (O), Peter Laigaard (LA), Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit 

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

Trolle (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno Müller (A), 

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

  

Imod stemte 7: Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen 

(F), Christina Lykke Eriksen (F), Aino Linkhorst (F), Peter E. Nielsen (C), Jens 

Porsborg (C).  

  

Indstillingen blev godkendt. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst 

 

Bilag 

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalgets møde den 8. marts 2011 (dok.nr.34195/11) 
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3. Forslag til Lokalplan SKA.S.11.10.01 - Sommerhusområde 

ved Musvågevej, Lodskovvad samt forslag til 

Kommuneplantillæg nr. 09.29 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2.marts 2010 at igangsætte 

lokalplanarbejdet vedrørende sommerhusområdet på Musvågevej. 

Grundejerforeningen har forestået udarbejdelsen af lokalplanforslaget i samarbejde 

med kommunen. 

  

Lokalplanområdet omfatter et sommerhusområde i Lodskovvad, nord for 

Hirtshalsvej og øst for Lodskovvadvej. Den vestlige del af området er allerede i dag 

bebygget.  

  

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejerforeningen, om et 

fælles plangrundlag. Det pågældende sommerhusområde under 

grundejerforeningen ”Grundejerforeningen Musvågevej” har tidligere været omfattet 

af 3 forskelligartede lokalplaner: SKA.12-S10, SKA.37-S10 og SKA.205-S. 

Lokalplan SKA.205-S, vedtaget i 2005, muliggør et markant ændret 

bebyggelsesudtryk på baggrund af ønske fra bygherre.  

  

Lokalplanforslaget ændrer bestemmelserne for det ubebyggede areal i den østlige 

del af lokalplanområdet, således at de stemmer overens med bestemmelserne for 

det eksisterende udbyggede område. Desuden er bestemmelserne opdateret i 

forhold til nutidige behov.  

  

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 09.29, der hovedsaglig ændrer maks. 

højden af facaden fra 2,5m til 3m, for at imødekomme og fremtidssikre tidens krav 

til isolering.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget samt 

kommuneplantillægget, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering 

af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene.  

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.S.11.10.01, 

Sommerhusområde ved Musvågevej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.29 

udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. april 2011  

Fraværende: Pia Karlsen 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/332 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 13. april 2011 

Perioden for offentlig debat flyttes en uge fra 4. maj - 29. juni 2011 til 11. maj - 6. 

juli 2011. Dette har ingen betydning for datoen for lokalplanens endelige 

vedtagelse. 

Datoerne side 4 og 9 i lokalplanforslaget (se bilag) rettes jf. ovenstående.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne B øgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst 

 

Bilag 

Bilag 1 - Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 2. marts 2010 (dok.nr.31585/11) 

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan SKA.S.11.10.01 Sommerhusområde ved Musvågevej, 

Lodskovvad (dok.nr.34076/11) 
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4. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.F.02.08.02 - Område til 

center og fritidsformål, Bannerslund samt kommuneplantillæg 

nr. 09.22  

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslag FRE.F.02.08.02 og Kommuneplantillæg 09.22 har været 

offentliggjort i perioden 8.december 2010 - 2. februar 2011. Der er ved 

indsigelsesperiodens udløb modtaget 5 indsigelser og bemærkninger.  

  

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Bannerslund, der ligger umiddelbart 

nordøst for Elling, og området omfatter knap 18 ha.  

  

Området kan anvendes til ferie/fritidsanlæg som campingplads, hytter og 

friluftsaktiviteter, tilhørende servicefaciliteter, samt 1 helårsbolig og op til 10 

ferieboliger samt restaurant. Der er desuden mulighed for anvendelse af området 

til lager-, engros- og udstillingsvirksomhed samt detailhandelsbutikker op til et 

samlet butiksareal på 1.400 m
2
.  

  

Indsigelser og bemærkninger vedrører baggrunden for udlæg af et lokalcenter til 

detailhandel i området, trafikken på og myndighedsansvaret for Skagensvej, 

muligheden for etablering af hytter i skovområde, anbefaling om laveste sokkelkote 

samt et forslag til præcisering af anvendelsesmulighederne.  

  

Lokalplanen anbefales ændret i forhold til ovennævnte emner i overensstemmelse 

med vedlagte indsigelsesnotat. 

  

Elling Borger- & Grundejerforening og Strandby Erhvervsforening afholdt i 

offentlighedsperioden et borgermøde om lokalplanforslaget og bad Frederikshavn 

Kommune orientere om forslaget.  

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.F.02.08.02 og 

Kommuneplantillæg 09.22 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår 

af vedlagte indsigelsesnotat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. april 2011  

Fraværende: Pia Karlsen 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10004 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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stedet mødte Aino Linkhorst 

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan FRE.F.02.08.02. område til center- og fritidsformål - Bannerslund (dok.nr.32538/11) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 09.22 (dok.nr.32537/11) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat Bannerslund (dok.nr.33288/11) 
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5. Turismeredegørelse for Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Planlægning i kystnærhedszonen har stor statslig interesse, og det er et statsligt 

mål, at den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen baseres på et solidt og 

opdateret beslutningsgrundlag, hvor der er redegjort for den forventede udvikling 

samt for sammenhængen mellem udvikling i de kystnære byer og varetagelsen 

af beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen. 

  

Etablering af nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen forudsætter ifølge 

planloven en samlet turistpolitisk redegørelse (turismeredegørelse). Redegørelsen 

er ikke udtryk for en ny turismestrategi, men den skal udgøre bindeleddet 

imellem eksisterende, overordnede politikker vedrørende turisme og den fysiske 

planlægning. Redegørelsen skal gøre det muligt at vurdere, hvor lokalisering af 

ferie- og fritidsanlæg kan finde sted i kystnærhedszonen, og den indeholder derfor 

en række principper for etablering af sådanne anlæg samt begrundelser herfor. 

  

Redegørelsen er ikke et juridisk bindende dokument men vil blandt andet indgå 

som grundlag for dialog med Naturstyrelsen Århus om etablering af konkrete ferie - 

og fritidsprojekter i kystnærhedszonen. Desuden vil den danne baggrund for en 

konkret revision af kommuneplanens retningslinjer og kortbilag vedrørende 

anvendelse af kystnærhedszonen. Denne del af kommuneplanen er overført stort 

set uændret fra Regionplan 2005 og bør revideres efter byrådets konkrete ønsker.  

  

Redegørelsen indeholder følgende afsnit:   

         "Generelle udfordringer" - en kort redegørelse for turisterhvervets 

betydning som led i kommunens erhvervsudviklingsstrategi  

         "Turismen, byerne og baglandet" - en kort præsentation af 

turismeområderne i kommunen  

         "Lokale udfordringer og fokusområder" - en kort redegørelse for de enkelte 

turismeområders særlige udfordringer og fokusområder  

         "Principper for lokalisering" - en fastlæggelse af rammer for etablering og 

udvidelse af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen  

         "Turismen i runde tal" - et bilag, der indeholder en statusredegørelse for 

den seneste udvikling inden for turismen (en delvis opdatering 

af Erhvervsudviklingsstrategiens del "Sådan ser vi ud")   

  

Hjørring og Brønderslev Kommuner samt de tre turistchefer i kommunen har haft 

mulighed for at kommentere redegørelsen. En efterfølgende 

dialog med turistcheferne har bidraget til at kvalificere redegørelsens indhold. Der 

er ikke i lovgivningen krav om en offentlig høring af redegørelsen. En sådan høring 

vil indgå i processen i forbindelse med revision af kommuneplanens retningslinjer 

og kortbilag vedrørende anvendelse af kystnærhedszonen.  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2962 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og 

Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at  

 vedtage turismeredegørelsen     

 kommuneplanens retningslinjer og kortbilag for anvendelse af 

kystnærhedszonen og for lokalisering af ferie - og fritidsanlæg revideres  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. april 2011  
Fraværende: Pia Karlsen 

Udvalget tiltræder turismeredegørelsen, dog kan Paul Rode Andersen ikke tiltræde 

formuleringen på side 17 om vækstmuligheder, men ønsker en mere restriktiv 

tilgang til nye udbygningsmuligheder i kystzonen. Indstillingens 2. punkt bortfalder.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011 

Et enigt udvalg anbefaler i lighed med Plan- og Miljøudvalget, at indstillingens 2. 

punkt udgår.  

  

Et flertal anbefaler turismeredegørelsen.  

  

Søren Visti Jensen følger Paul Rode Andersens bemærkning fra Plan- og 

Miljøudvalget. 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Turismeredegørelsen blev vedtaget, dog følger SF’s medlemmer Paul Rode 

Andersens bemærkning fra Plan- og Miljøudvalget. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst 

 

Bilag 

turistredegørelse 2011 marts.pdf  (dok.nr.37719/11) 
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6. Årsrapport 2010 for Skagen Havn 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn sender til byrådets 

godkendelse årsrapport 2010. 

  

Regnskabet udviser et overskud på 5.445.766 kr. Årets overskud foreslås overført  

til næste år. 

  

Havnens anlægsaktiver udgør 279.873.603 kr. og omsætningsaktiver 20.606.090 

kr. De samlede gældsforpligtelse er pr. 31. december 2010 på i alt 53.563.470 kr. 

Der er hensat 4.000.000 kr. vedrørende deponering af slam. Havnens egenkapital 

udgør herefter 242.916.223 kr.  

  

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 

forbehold. Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 8. marts 2011.  

  

Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af 

regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 

årsrapport 2010 for Skagen Havn.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst 

 

Bilag 

Regnskab 2011 (dok.nr.29655/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2695 

 Forvaltning: Økonomicentret 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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7. Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen i den 

kommunale selvstyrehavn Skagen Havn 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet skal hvert år på baggrund af det foregående kalenderårs omsætningstal 

beslutte, hvorledes havnebestyrelsens medlemmer skal vederlægges. 

  

Det er oplyst, at Skagen Havns landingsværdier i 2010 udgjorde 831 mio. kr., 

hvilket medfører, at bestyrelsesmedlemmerne kan få maksimalt vederlag, som 

udgør 35.000 kr. årligt i grundbeløb pr. 01.10.1997 (med regulering). Samtlige 

bestyrelsesmedlemmer, bortset fra formanden, skal modtage det samme vederlag.  

  

Byrådet skal ligeledes fastsætte formandens vederlag. Dette kan udgøre indtil 25 % 

af borgmesterens vederlag. 

  

Til stedfortrædere ydes diæter og tabt arbejdsfortjeneste.  

  

Der ydes befordringsgodtgørelse til alle medlemmer, godtgørelse for fravær fra 

hjemsted og godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med 

fysisk handicap, pasning af syge nære pårørende og børnepasning til alle 

bestyrelsesmedlemmer, svarende til reglerne for byrådsmedlemmer efter den 

kommunale styrelseslovs § 16 a, stk. 6, jf. § 16, stk. 10.  

  

Byrådet kan beslutte, at der ydes udgiftsgodtgørelse som ovenfor i forbindelse med 

medlemmernes deltagelse i kurser mv., der af byrådet anses for at have betydning 

for varetagelse af hvervet. 

Udgifter til vederlag mv. afholdes af Skagen Havn.  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at  

        der i 2011 ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer, bortset fra 

bestyrelsens formand, i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 3, med det i 

sagsfremstillingen nævnte grundbeløb 

        der i 2011 ydes vederlag til bestyrelsens formand, svarende til 25 % af 

borgmesterens vederlag, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1 

        der til bestyrelsens medlemmer ydes udgiftsgodtgørelse i forbindelse med 

kurser mv. i henhold til bekendtgørelsens § 4 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Bjarne Kvist og Peter E. Nielsen forlod mødet som inhabile.  

  

Godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3198 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: BR 
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8. Musikskoletakster 2011 og 2012 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes Musikskole har på bestyrelsesmøde den 8. marts 2011 

besluttet at anbefale en hævning af elevbetaling for skoleåret 2011/2012  

De nuværende musikskoletakster er fastlagt med virkning fra skoleåret 2010/2011.  

I takt med den almindelige pris- og lønfremskrivning fremsendes forslag til justering 

af musikskoletakster med virkning fra 1.august 2011, dvs. med virkning fra 

skoleåret 2011/2012.  

Den generelle fremskrivning er på 5 %, men for takststigning for talentklassen 

anbefales der en stigning på 50 % i 2011/2012 og 50 % i 2012/2013   

Talentklassen har været støttet af Kunstrådet, men er det ikke i samme omfang 

mere. Talentpuljen var en udviklingspulje og ikke en driftspulje.  

Mange musikskoler har brugt puljen til at nedbringe elevbetalingen, og ligeledes i 

Frederikshavn Kommune. Nu da tilskuddet er skåret ned, er talentklassen en 

meget dyr post for musikskolen.  

Talentklassen i Frederikshavn Kommune er en af de billigste i Nordjylland. Derfor 

vurderer bestyrelsen for musikskolen, at talentklassen kan bære en sådan hævelse 

af taksterne. 

Musikskolen har fortsat et antal fripladser til børn og unge fra økonomisk vanskeligt 

stillede familier.  

Forslaget til justering af musikskoletakster holder fortsat den samlede elevbetaling 

indenfor rammen af Musikloven.  

Justeringen af takster vil betyde, at musikskoletaksterne i Frederikshavn Kommune 

fortsat ligger under landsgennemsnittet for musikskoletakster.  

 

Indstilling 

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

indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at godkende forslag til 

Musikskoletakster 2011-2012.    

  

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 6. april 2011  

Godkendt.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011 

Et flertal anbefaler indstillingen. 

  

Birgit Hansen kan ikke tiltræde takststigning og øget brugerbetaling.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2264 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Indstillingen kom til afstemning. 

  

For stemte 24: 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), Hanne Bøgsted 

(O), Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O), Peter Laigaard (LA), Erik 

Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Paul 

Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), Christina Lykke 

Eriksen (F), Aino Linkhorst (F) 

  

Imod stemte 7: Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Jørgen 

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

(A), Hanne Welander (A) 

  

Indstillingen blev vedtaget. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat fra Musikskolenbestyrelses møde  (dok.nr.32645/11) 

Bilag 2 - Udregning af taksstigning på musikskolen 2011/2012 (dok.nr.32644/11) 
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9. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af 

helhedsplan - Boligforeningen Vesterport, afdeling 6, Engparken 

"Multihus" 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet godkendte på møde den 30. marts 2011 at indstille til Landsbyggefonden, 

at skema A for ombygning af eksisterende beboerhus til et Mulithus i Engparken 

blev godkendt.  

  

Bygherren anmoder nu om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at den 

endelige helhedsplan - skema B - godkendes.  

  

Der er ikke ændret i projektet, men der er en merudgift i forhold til skema A på 

420.000 kr. Dette skyldes fortrinsvis licitationsresultatet. Den endelige 

anskaffelsessum udgør således 4.170.000 kr.  

Finansieringen vil ske som led i den efterfølgende helhedsplan for afdelingen. 

Ansøgning om byrådets godkendelse af den samlede helhedsplan, herunder 

stillingtagen til eventuel kapitaltil førsel, vil foreligge senere i 2011 eller 2012.  

 

Indstilling 

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

overfor byrådet, at indstille til Landsbyggefonden at der godkendes en endelig 

anskaffelsessum på 4.170.000 kr., idet bemærkes, at der ikke herved er taget 

stilling til, om byrådet vil godkende helhedsplanen for afdeling 6, Engparken, og ej 

heller til eventuel kommunal deltagelse i kapitaltilførsel eller kommunal 

garantistillelse for realkreditlån.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft , i 

stedet mødte Aino Linkhorst. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1833 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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10. Godkendelse af låneoptagelse - Frederikshavn 

Boligforening, afdeling 12, Hånbæk 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet godkendte i 2010 byggeregnskab - skema C - for helhedsplanen for 

Frederikshavn boligforening, afdeling 12, Hånbæk, 1. etape.  

Der skal nu optages reallån til slutfinansieringen, og boligorganisationen anmoder 

om, at kommunen godkender pantsætningen i medfør af almenboliglovens § 29, 

stk. 1 og 3. 

Pantebrevet er på 7.415.000 kr., og der stilles ikke krav om kommunal garanti 

herfor.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til økonomiudvalget at anbefale 

overfor byrådet, at pantsætningen godkendes som ansøgt.   

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 05/3360 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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11. Ansøgning om tilladelse til salg af ejendom - Frederikshavn 

Boligforening 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til at afhænde 

ejendommen matr. nr. 60 m, Frederikshavn Markjorder, beliggende Niels 

Mørchsgade 17, Frederikshavn. 

  

Ejendommen, der udgør et ubebygget areal, udgør 2.082 m
2
 og er ved seneste 

offentlige vurdering ansat til 832.800 kr. Der er ikke tinglyst pantehæftelser på 

arealet. 

  

Oplysning om køber og salgspris fremgår af bilag i sagen.  

  

I henhold til slutsedlens bestemmelser overtages grundarealet først når handelen 

er endelig. Dette sker, udover når købers advokat har godkendt købsaftalen, når 

køber kan få den fremtidige anvendelse godkendt af de kommunale myndigheder 

og minimum 60 % af den påtænkte bebyggelse er solgt senest 6 måneder efter 29. 

december 2010. 

  

I henhold til § 27 i Lov om almene boliger skal afhændelse af en almen 

boligorganisations ejendom godkendelse af kommunalbestyrelsen. Hvis 

ejendommen alene omfatter almene boliger, skal afhændelse tillige godkendes af 

Socialministeren, medmindre afhændelse sker inden for samme boligorganisation, 

til en afdeling i en anden boligorganisation eller til en selvejende institution. 

Afhændelse skal ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og 

prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund. I øvrigt foretages 

vurderingen efter reglerne i Lov om vurdering af landets faste ejendomme.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 

salg af ejendom som ansøgt. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst. 

 

Bilag 

Købstilbud - lukket (dok.nr.36122/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2873 

 Forvaltning: Økonomicentret 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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12. Energirenovering af stuehuset ved Granly, Understedvej, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udvidelsen af Granly, der er et døgncenter for børn og unge, er 

det vurderet, at der er bygningsmæssige tiltag, som ikke kan afholdes indenfor den 

prioriterede anlægsramme. Der er tale om energirenovering af stuehuset på 

Granly, en renovering der ikke er en del af det oprindelige projekt vedrørende 

udvidelsen af Granly, men som kan give en energibesparelse på driften af Granly.  

  

Energirenoveringsindsatsen vil have følgende omfang  

  

Efterisolering af loftskonstruktionen, inkl. nyt tag 180.000 kr.  

Udskiftning af vinduer til lavenergivinduer 80.000 kr. 

Udskiftning af to stk. oliefyr, med etablering af jordvarme 225.000 kr.  

Isolering af klimaskærm 150.000 kr.  

I alt  635.000 kr.  

  

Ved gennemførelse af disse tiltag, er der vurderet en årlig besparelse på ca. 

45.000 kr./år på varme og el, uden at disse driftsudgifter er blevet fremskrevet. 

Denne vurdering er gjort af kommunens energikoordinator, samt Energiprofferne, 

som har foretaget en energiscreening på Granly. 

  

Samtidig kan dette tiltag give en markedsføringscase, som kan være med til at vise 

Frederikshavn Kommunes borgere, at energirenovering er rentabelt, specielt med 

de prisstigninger der er på fossile brændstoffer, og investeringen vil efterfølgende 

give bygningen en højere værdi.  

  

Indstillingen har været forelagt Børne- og Ungdomsudvalget, som anbefaler 

projektet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø og direktøren med ansvar for Børn og 

Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

  

1.     der gives en tillægsbevilling fra anlægsbudgettet på 635.000 kr. til 

energirenoveringsprojektet  

2.     tillægsbevillingen finansieres ved tilsvarende låneoptagelse inden for 

rammerne af energibesparende foranstaltninger  

3.     forrentning og afdrag af dette lån finansieres ved at nedskrive 

driftsbevillingen for energiudgifter ved Granly med 45.000 kr. – hvilket kan 

afdrage låneoptagelsen over 25 år ved en 5 % forrentning  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 27. april 2011 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3779 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Peter E. Nielsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst. 
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13. Orientering vedrørende udtalelse fra Statsforvaltningen 

Nordjylland 

 

Sagsfremstilling 

Udtalelse fra Statsforvaltningen Nordjylland i sag vedrørende ansættelse af direktør 

vedlægges til Byrådets orientering.  

  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Til orientering.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst. 

 

Bilag 

Kopi af brev fra Statsforvaltningen (dok.nr.40129/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8985 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: JANO 

 Besl. komp: BR 
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14. Henvendelse fra O om byggelovsklage vedrørende byggeri 

på Fyrstuevej 12, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

 Bent Bøgsted (O) har bedt om at følgende bliver optaget på byrådets dagsorden:  

  

Byggelovsklage vedrørende byggeri på Fyrstuevej 12, Skagen:  

  

Hvad vil kommunen gøre i forbindelse med, at byggeriet er erklæret ulovligt? Det er 

tilsyneladende flere godkendelser, der er erklæret ulovligt. Vil kommunen leve op til 

afgørelserne? 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. april 2011 

Borgmesterens redegørelse blev taget til efterretning.  

  

Fraværende: Bent Bøgsted, i stedet mødte Hanne Bøgsted. Jette Fabricius Toft, i 

stedet mødte Aino Linkhorst. 

 

Bilag 

Kopi af brev fra Statsforvaltningen (dok.nr.40812/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3628 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

      

Jens Porsborg 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Mogens Brag 
   

      

Lars Møller 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Carsten Sørensen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Jens Ole Jensen 
   

 

      

Birgit Hansen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Bruno Müller 
   

      

Peter Laigaard 
   

      

Bent Bøgsted 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

John Christensen 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Anders Broholm  
   

 

 
 


