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1. Mandskabsfaciliteter på Skagen Havn 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Havn har fremsendt henvendelse om behov for mandskabsfaciliteter til 

brug for projektarbejdere/løsarbejde eksempelvis i fiskeindustrien i silde sæsonen 

og ved større projekter i værftsindustrien.  

  

Havnen ser et behov for at give virksomheder muligheden for at foretage midlertidig 

indkvartering i forbindelse med konkrete projektarbejder, også under hensyntagen 

til de særlige forhold, der gælder for anden indkvartering i Skagen i dele af året.  

  

Skagen Havn har beskrevet et forslag til under hvilke betingelser en sådan 

indkvartering kunne foregå:  

         Midlertidig beskæftigede, projekttilknyttede medarbejdere må alene have 

ophold i faciliteterne under projektets udførelse og maksimal 3 måneder fra 

1. indflytningsdag 

         Virksomheden er forpligtiget til at sikre, at faciliteterne kun anvendes som 

anført  

         Virksomheden fører daglig logbog med oplysninger om, hvem der 

opholder sig i faciliteterne 

         Faciliteterne må ingensinde anvendes af egne, faste medarbejdere  

         Virksomheden er ansvarlig for samtlige hygiejniske og forsynings- og 

afløbsmæssige forhold 

Havnen foreslår, at forholdet drøftes på ny i løbet af 1. halvår 2013 med henblik på 

evaluering af den etablerede ordning.  

Det planmæssige grundlag for Skagen Havn indeholder generelt bestemmelser, 

der søger at hindre anvendelse til boligformål og lignende af hensyn til Havnens 

forskelligartede virksomheder.  

 

Planmæssige konsekvenser  

I forbindelse med planlægning for de centrale dele af Skagen Havn, er det meget 

klart tilkendegivet, at Skagen Havn skal fastholdes som en erhvervshavn.  

  

Det er derfor afgørende, at enkelte virksomheders behov for etablering af særlige 

mandskabsfaciliteter som beskrevet i Havnens ansøgning ikke må påvirke havnens 

udvikling som erhvervshavn. 

  

Indkvarteringsfaciliteterne må kun anvendes at den enkelte medarbejder kortvarig, 

men selve faciliteten er som sådan ikke kun kortvarig. Faciliteten skal derfor 

indrettes således, at gældende krav i byggeloven overholdes, herunder i 

særdeleshed brand- og sikkerhedsmæssige forhold.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Etablering af midlertidig indkvartering i forbindelse med virksomheder på Skagen 

havn vurderes miljømæssigt problematisk, idet det kan føre til konflikter på havnen 

og skærpe støjgrænserne for virksomhederne i en grad, der gør det vanskeligt at 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5211 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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drive støjende virksomhed. Samtidig vil de indkvarterede medarbejdere blive 

påvirket af en vis diffus lugt- og luftforurening.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til drøftelse.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011 

Pia Karlsen, Paul Rode Andersen og Erik Sørensen kan ikke tiltræde ansøgningen.  

John Christensen og Jens Hedegaard Kristensen tiltræder ansøgningen.  

John Christensen begærer sagen i byrådet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Ansøgningen kom til afstemning.  

  

For stemte 24: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

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

Jensen (V), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), Bent Bøgsted (O), Carsten 

Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O), Peter Laigaard (LA), 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: Erik Sørensen (A), Pia Karlsen (V), Paul Rode Andersen (F), Brian 

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

Toft (F) 

  

Ansøgningen imødekommes. 

  

 
Bilag 

Ansøgning om mandskabsfaciliteter på Skagen Havn (dok.nr.56529/11) 
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2. Godkendelse af regulativ for vintervedligeholdelse mv. 

2011/12 

 

Sagsfremstilling 

Med henblik på arbejderne med vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier 

og pladser er tidligere års regulativ revideret og vedlagt dagsordenen til udvalgets 

godkendelse. 

Regulativet fastlægger retningslinjerne for det planlagte arbejde i henholdsvis 

vinterperioden og sommerperioden.  

I forhold til regulativet for vinteren 2010/2011 er den væsentligste ændring, at 

snerydning og glat førebekæmpelse på sekundærveje (2. prioritetsveje) kan 

iværksættes i tidsrummet 06-18 alle ugens dage samt, at ny gældende lov af 

16.9.2010 er indarbejdet. 

Regulativet angiver endvidere hvilke forskrifter grundejere har til, at rydde sne, 

glatførebekæmpe og renholde grunde samt tilstødende fortove, stier og andet.  

  

Vinterperioden 

Vintervedligeholdelse omfatter retningslinjer for glatførebekæmpelse og 

snerydning. Vinterperioden strækker sig fra 1. november til 31. marts, men særlige 

forhold kan forlænge perioden.  

  

Sommerperioden 

For sommerperioden beskriver regulativet omfanget af renholdelse af veje, stier og 

pladser. Renholdelsen omfatter hovedsageligt fejning af veje, torve og pladser samt 

tømning af affaldskurve.  

Regulativ er i forhold til sidste år suppleret med 2 tegningsbilag, bilag 8.1a og 8.2a, 

som viser hvor der fejes veje i hhv. den nordlige  og sydlige del af kommunen.  

  

Politiets samtykke 

Politiet har givet samtykke til regulativet. 

  

Offentliggørelse 

Regulativet offentliggøres via annonce i Nordjyske Stiftstidende søndag den 25. 

september og i Lokalavisen den 28. september 2011. Desuden vil regulativet være 

tilgængeligt for borgerne på kommunens biblioteker og kunne downloades fra 

kommunens hjemmeside.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgifterne for nærværende regulativ er for en normalvinter overslagsmæssigt 

beregnet til 19,4 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med de tidligere 

regulativers faktiske forbrug.  

Der er på budgettet for 2011 afsat 11.622.800 kr. hvilket overslagsmæssigt vil give 

et merforbrug på ca. 8 mio. kr. 

 

Indstilling 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/6316 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU/BR 
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Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at  

 regulativet godkendes  

 der tages stilling til finansiering af forventet merforbrug i forhold til det givne 

budget  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. juni 2011  
Et flertal tiltræder indstillingen. Brian Pedersen begærer sagen i byrådet for så vidt 

angår den manglende finansiering. 

  

Fraværende: Per Nilsson 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Finansiering af forventet merforbrug indgår i budget forhandlingerne for 2012.  

 

Bilag 

Vinterregulativ 2011 (dok.nr.60721/11) 
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3. Valg af 1 eksternt medlem til bestyrelsen for Skagen Havn 

 

Sagsfremstilling 

Jf. § 5 stk. 1 i Vedtægter for Skagen Havn består bestyrelsen af 7 medlemmer, 

hvor der blandt andet udpeges 2 eksterne medlemmer af Frederikshavn Byråd efter 

indstilling fra Skagen Havns bestyrelse.  

  

Henning R. Jensen, udpeget som repræsentant fra Areall ejerforeningen, er gået på 

pension og ønsker derfor at udtræde af bestyrelsen for Skagen Havn.  

  

Areallejerforeningen indstiller, at Leo Mikkelsen udpeges som nyt eksternt medlem 

til bestyrelsen. 

  

Indstilling 

Det indstilles, at Leo Mikkelsen udpeges som eksternt medlem af bestyrelsen for 

Skagen Havn.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/13051 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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4. Godkendelse af vedtægtsændringer - Skagen Varmeværk 

A.m.b.a. 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Varmeværk A.m.b.a. anmoder om godkendelse af ændringer af vedtægter.  

  

Byrådet skal godkende vedtægterne, fordi der er stillet en kommunal garanti for et 

lån, som varmeselskabet har optaget. 

  

Der er tale om mindre ændringer, som fremgår af vedlagte bilag. Den væsentligste 

ændring er, at boligforeninger ikke længere har en særstilling med hensyn til at 

være repræsenteret i bestyrelsen.  

  

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller til byrådet, at ændringen 

af vedtægterne for Skagen Varmeværk A.m.b.a. godkendes.  

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

  

 

Bilag 

Oversigt over ændringer i vedtægter for Skagen Varmeværk A.m.b.a. (dok.nr.71010/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5876 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: BR 
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5. Godkendelse af vedtægtsændringer - Frederikshavn Marina 

K/S  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Marina K/S anmoder om godkendelse af 2 ændringer i vedtægterne.  

  

Frederikshavn byråd skal i henhold til vedtægternes § 18 godkende 

vedtægtsændringer, idet kommunen har stillet garanti/ydet lån til Frederikshavn 

Marina A/S. 

  

Der er tale om ændring af en del af § 8 om bestyrelsen, som hidtil har haft følgende 

ordlyd:  

"Selskabets daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 7 medlemmer. 

Kommanditselskabets ordinære generalforsamling vælger 3 medlemmer og 3 

suppleanter. Frederikshavn Sejlklub udpeger på sin generalforsamling 3 

bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter. Frederikshavn Byråd udpeger 1 

bestyrelsesmedlem for byrådsperioden. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges 

med funktionstid på 2 år. Selskabets generalforsamling vælger for sit 

vedkommende skiftevis 1 og 2 medlemmer". 

  

Ny formulering af bestemmelsen 

"Selskabets daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 7 medlemmer. 

Kommanditselskabets ordinære generalforsamling vælger 5 medlemmer og 4 

suppleanter blandt selskabets kommanditister. Frederikshavn Byråd udpeger 1 

bestyrelsesmedlem for byrådsperioden. Komplementarselskabet udpeger 1 

bestyrelsesmedlem. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med funktionstid på 

2 år, således at 2 medlemmer henholdsvis 3 medlemmer er på valg hvert år."  

  

Endvidere er der en ændring i en del af bestemmelsen i vedtægternes § 11 om 

generalforsamlingen, som hidtil har haft følgende ordlyd:  

"Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved 

annoncering i mindst 2 lokale dagblade. Der skal annonceres 2 gange, og den 

sidste annonce skal være indrykket senest 4 dage før generalforsamlingen".  

  

Ny formulering af bestemmelsen 

"Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. mail til 

alle kommanditister, som har indmeldt sin mailadresse til havnens mailkartotek. I 

mailen vedhæftes regnskab, budget, forslag til pladsleje og øvrige forslag til 

behandling på generalforsamlingen. Herudover annonceres indbydelsen på 

hjemmesiden og ved opslag på havnens opslagstavle. De som ikke har mulighed 

for, eller ønsker at modtage informationerne pr. mail, kan afhente dem på 

havnekontoret, som vil være bemandet de tre sidste onsdag formiddage inden 

generalforsamlingen. Man kan også pr. mail eller brev anmode om at få materialet 

tilsendt pr. brev."  

  

Ændringerne er godkendt på selskabets ekstraordinære genealforsamling den 28. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4840 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: TU/BR 
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marts 2011. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstilller til Teknisk Udvalg at anbefale 

overfor byrådet, at ændringerne i vedtægter for Frederikshavn Marina K/S 

godkendes.   

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 21. juni 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Per Nilsson 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  
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6. Regulativ for Ålbæk Vandværk 

 

Sagsfremstilling 

Ålbæk Vandværk har den 1. juni 2011 udarbejdet et regulativ for levering af vand til 

sine forbrugere.  

  

Et vandværksregulativ beskriver forholdet mellem et vandværk og dets forbrugere 

omkring leveringsbetingelser.  

  

Regulativet er udarbejdet med baggrund i "Foreningen af Vandværker i Danmarks” 

forslag til normalregulativ for private vandforsyninger, Vejledning nr. 44A, februar 

2010, som er ændret i forhold til ny lovgivning.  

  

Regulativet skal for at være gyldigt, jf. Vandforsyningslovens § 55, godkendes af 

kommunalbestyrelsen. 

  

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at regulativ for levering af vand 

fra Ålbæk Vandværk (1. juni 2011) oversendes til byrådet med anbefaling om 

godkendelse. 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

  

 

Bilag 

regulativ 2011 til udvalg.pdf  (dok.nr.63096/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5869 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: paae 

 Besl. komp: PMU/BR 
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7. Forslag til lokalplan FRE.10.09.03 - Boligområde Gaden øst, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 7. juni 2011 om 

planlægning af et areal på Abildvej i Frederikshavn til boligbebyggelse, foreligger 

der nu et forslag til lokalplan for en sådan ny boligbebyggelse. Området er foreslået 

opdelt i 2 delområder. Det ene skal anvendes til åbent-lavt byggeri og det andet 

kan tillige anvendes til tæt-lavt byggeri.  

  

Lokalplanområdet grænser mod nord op til Abildvej, mod øst op ti l AVØs 

genbrugsplads, mod syd op til et ubebygget erhvervsområde og mod vest op til 

parcelhuskvarteret Abildhaven. Vejadgang til området sker fra Abildvej.  

  

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 22 boliger ved åben-lav 

bebyggelse eller 27 boliger, hvis delområde II anvendes til tæt-lav bebyggelse. Den 

østligste del af området op mod genbrugspladsen udlægges til fælles friareal for 

bebyggelsen. 

Bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 

byggeri. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

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

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

miljøvurdering af forslaget. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE.B.10.09.03 

Boligområde Gaden øst udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat 7. juni 2011 (dok.nr.80431/11) 

Bilag 2 - Lokalplanforslag FRE.B.10.09.03 (dok.nr.80440/11) 
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8. Endelig vedtagelse af Lokalplan for SKA.S.11.10.01 - 

Sommerhusområde ved Musvågevej samt Kommuneplantillæg 

nr. 09.29, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt til 

offentlig debat i perioden fra den 11. maj - 6. juli 2011, hvilket har givet anledning til 

indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af indsigelsesnotat af august 2011.  

   

Lokalplanområdet omfatter et sommerhusområde i Lodskovvad, nord for 

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

bebygget.  

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

fælles plangrundlag. Det pågældende sommerhusom råde under 

grundejerforeningen ”Grundejerforeningen Musvågevej” har tidligere været omfattet 

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

  

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

højden af facaden.  

  

Der er modtager 9 indsigelser og bemærkninger.  

De indkomne synspunkter kan i hovedsagen rummes i følgende udsagn:  

•         Maksimum arealet for solceller ønskes forhøjet eller bestemmelsen ønskes 

ophævet.  

•         Solceller ønskes placeret på både tage og facader samt opstillet på jorden.  

•         Lemp bestemmelsen ang. materialevalg. 

•         Der ønskes en skærpelse af mulige farver til facaden.  

•         Fastsæt facedehøjden til maks. 3,5 m. 

•         Overdækkede terrasser bør indgå under betegnelsen sekundære bygninger  

•         Sommerhusejerne skal selv kunne bestemme om de vil have indbyggede 

tagrender eller ej  

  

På baggrund af indkomne indsigelser er der foretaget ændringer af lokalplanens 

bestemmelser 5.5 facadehøjde, 6.4 tagudhæng og 6.12 solfangere/solceller samt i 

definitionen af sekundære bygninger, se indsigelsesnotatet. Desuden præciseres 

det i 5.3, at sekundære bygninger må udgøre i alt maks. 35 m2 og kan 

sammenbygges med hovedhuset. I kommuneplantillægget er der foretaget 

ændringer af punktet ”etageantal og bygningshøjde”.  

  

Der er desuden foretaget mindre sproglige rettelser for at øge læsevenligheden og 

lette forståelsen af bestemmelserne.  

  

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 
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anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at  lokalplan SKA.S.11.10.01 og 

Kommuneplantillæg nr. 09.29 vedtages endeligt med de indstillede ændringer til 

lokalplanbestemmelsernes pkt. 5.3, 5.5, 6.4 og 6.12 og definitionen af sekundære 

bygninger samt kommuneplantillæggets bestemmelser under ”etageantal og 

bygningshøjde”.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Indsigelsesnotat Musvågevej (dok.nr.79362/11) 

Bilag 2 - Lokalplan Musvågevej endelig (dok.nr.79605/11) 

Bilag 3 - Kommuneplantillæg Musvågevej endelig (dok.nr.79366/11) 
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9. Takster 2012 - Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr 

 

Sagsfremstilling 

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile -i-sig-

selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer 

ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større 

eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt. 

  

Fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet er, jf. 

miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, byrådets ansvar. Ligeledes er 

det byrådets ansvar, at kontoplanen er indrettet efter Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og affaldsbekendtgørelsens udvidede 

specifikationskrav til de enkelte ordninger.  

  

Den udvidede specifikationsgrad skal ses i sammenhæng med reglerne for 

kommunernes gebyrfastsættelse, hvor det hidtil har været affaldshåndteringen som 

helhed, der var underlagt ”hvile i sig selv” -princippet, mens det nu er de enkelte 

affaldsordninger hver for sig, der er underlagt princippet.  

  

I forbindelse med Frederikshavn Forsyning A/S’s køb af AVØ A/S den 31. 

december 2010, arbejdes der på en samarbejdsmodel mellem kommunen og 

forsyningen/AVØ, der sikrer, at byrådets ansvar for fastsættelse og opkrævning af 

gebyrer på affaldsområdet iagttages. 

  

Frederikshavn Forsyning A/S har meddelt, at AVØ A/S som datterselskab af 

forsyningen, skal samhandle på samme betingelser som de øvrige datterselskaber i 

koncernen. Det betyder, at AVØ A/S ikke er i stand til at levere et endeligt budget til 

kommunen for 2012, før der foreligger budgetter for alle selskaberne i koncernen - 

november/december 2011. 

  

Idet der ikke er taget stilling til den fremtidige samarbejdsmodel, foreslår 

administrationen i forsyningen (inkl. AVØ), at kommunen fastholder taksterne 

uændret i 2012. 

  

Administrationen i Center for Teknik og Miljø tager forsyningens forslag til 

efterretning.  

  

Erhvervsaffaldsgebyr 

I 2010 blev der indført et lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr for virksomheders adgang 

til genbrugspladserne.  

Fra 2012 er der indgået en ny politisk aftale om at ændre virksomhedernes adgang 

til kommunernes genbrugspladser. Aftalen betyder, at kommunerne får valgfrihed i 

forhold til valg af følgende tilmelde- og betalingsmodeller, herunder kombinationer 

heraf: Abonnements -, klippekort- eller betaling efter vægt. Da aftalen endnu ikke er 

udmøntet i ny affaldsbekendtgørelse og da der ikke er truffet beslutning om 

fremtidig model i Frederikshavn Kommune – udsættes takstfastsættelsen for 
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erhvervsaffaldsgebyret til ultimo 2011.  

  

AVØ A/S’s takstblad for år 2012  

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende 

takster for AVØ A/S. Kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2012 

afventer endelig budget fra forsyningen/AVØ. 

  

Renovationstaksten 2012 

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er 

AVØ A/S, der forestår indsamling af dagrenovation. 

  

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører 

indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og 

AVØ’s administration. 

  

For 2012 foreslås følgende renovationstakster  

            

  Takster 

 2012 

Takster 

2011 

Sæk/uge 946 946 

Sæk/sommerhus  545 545 

Sæk 14. dag 576 576 

240 l cont./uge 1.665 1.665 

240 l cont./ 14. dag 946 946 

400 l cont./ uge 2.323 2.323 

400 l cont./14. dag 1.326 1.326 

600 l cont./uge 2.786 2.786 

600 l cont./14. dag 1.593 1.593 

800 l cont./uge 3.505 3.505 

800 l cont./14. dag 1.871 1.871 

Molok pr. tømning 597 597 

Takst for ændring 100 100 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr 

Boligejere:  

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til 

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir 

samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

deponering. De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.  

  

For 2012 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 

2012 

Gebyr 

2011 

Lejligheder/helårsboliger 900  900 
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Sommerhuse / værelser  650  650 

        

Alle takster er ekskl. moms. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

1.     nærværende forslag for 2012 til renovationstakster samt miljø- & 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse.  

2.     erhvervsaffaldsgebyret afventer revideret affaldsbekendtgørelse og valg af 

fremtidig model i Frederikshavn Kommune. 

3.     kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2012, afventer endelig 

budget fra forsyningen/AVØ 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  
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10. Budget 2012 - Modtagestation Vendsyssel I/S og revideret 

overdragelsesaftale 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2012 og 

overdragelsesaftale vedrørende administrations- drifts- og indsamlingsopgaver til 

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

  

Budgetforslaget og overdragelsesaftalen er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 

den 28. april 2011. Ny rettet overdragelsesaftale er modtaget 1. august 2011.  

  

MV har i budget forslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for 

budget 2011. I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2012 afsat 2 mio. kr. til 

anskaffelse af udstyr til behandling af flydende (ikke genanvendeligt) farligt affald.  

  

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt 

erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 66,60 kr. pr. 

virksomheder registreret i CVR og 3,65 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald i 

betalingen på 15 % i forhold til budget 2011. 

  

MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald er generelt uændret i forhold til 2011.  

  

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er beregnet på 

baggrund af antal aktive virksomheder - registreret i CVR og beliggende i 

Frederikshavn Kommune. Antallet af virksomheder er i MV-budgettet opgjort til 

6.446 virksomheder, svarende til at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 

430.000 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. 
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Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra 

erhverv vil blive fastsat sammen med erhvervsaffaldsgebyret for virksomhedernes 

adgang til kommunens genbrugspladser.  

  

Gebyret forventes fastsat ultimo 2011, når nye principper for virksomhedernes 

adgang til genbrugspladserne er udmøntet i ny affaldsbekendtgørelse og der er 

truffet beslutning om fremtidig model i Frederikshavn Kommune.  

  

Revideret overdragelsesaftale for MV´s udførelse af administrations-, drifts- og 

indsamlingsopgaver for Frederikshavn Kommune 

Den fremsendte overdragelsesaftale omfatter MV´s administrations-, drifts- og 

indsamlingsopgaver for 2012.  

Med den nye affaldsbekendtgørelse må kommunerne ikke længere etablere 

ordninger, der omfatter kildesorteret genanvendeligt farligt affald.  Siden den 1. 

januar 2010 har virksomhederne haft ”frit valg”, for så vidt angår det kildesorterede 

genanvendelige farlige erhvervsaffald. 

MV’s indsamlingsordning, der i overdragelsesaftalens ordlyd omhandler ”al t” farligt 

affald, omfatter således ikke kildesorteret genanvendeligt farligt affald, jf. 

ovenstående.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

         Modtagestation Vendsyssels budget 2012 tages til efterretning og 

fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om 

godkendelse af den reviderede overdragelsesaftale  

         gebyr og opkrævningsprincip for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt 

affald fra erhverv vil blive fastsat sammen med erhvervsaffaldsgebyret for 

virksomhedernes adgang til kommunens genbrugspladser  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - MV - Modtagestation Vendsyssel - Budgetforslag 2012 (dok.nr.60200/11) 

Bilag 2 - Rettet version af overdragelsesaftale 2012 for Modtagestation Vendsyssel (dok.nr.79664/11) 
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11. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse - Tilkendegivelse 

af vilje til at pålægge ejendomme rådighedsindskrænkninger. 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune er i færd med at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af 

grundvand ved vandværkerne i kommunen. Indsatsplanerne udarbejdes på 

baggrund af et omfattende kortlægningsmateriale, som er udarbejdet af Staten og 

overdraget til kommunen. Indsatsplanerne skal endeligt vedtages af byrådet efter 

offentlig høring.  

  

I planerne vil der blive opstillet retningslinjer for hvor vandværkerne bør beskytte 

grundvandet, bl.a. ved at indgå aftaler omkring brug af gødning og pesticider i 

indvindingsområderne. Som udgangspunkt skal aftalerne laves på frivillig basis, 

men hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale, kan byrådet beslutte at pålægge 

dyrkningsrestriktioner på disse arealer.  

  

Dyrkningsrestriktionerne vil blive pålagt i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 26a:  

  

§ 26a: Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens 

§ 13 eller  

§ 13a, kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på 

rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge 

ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre 

foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige 

drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.  

  

Et pålæg om rådighedsindskrænkning er en ekspropriationslignende foranstaltning. 

Ved en ekspropriation eller en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår kan 

der opnås skattefritagelse efter reglerne i Ejendomsavancebeskatningsloven. Dette 

kræver, at der er hjemmel til ekspropriation samt at der foreligger vilje til 

ekspropriation.  

  

Rådighedsindskrænkninger pålægges mod fuld erstatning. Jf. 

Miljøbeskyttelseslovens § 64a. Kommunen kan beslutte, at vandværket pålægges 

finansiering af rådighedsindskrænkningen.  

  

Erfaringer fra vedtagne indsatsplaner i andre kommuner viser, at det ikke er muligt 

at opnå målene gennem frivillige aftaler, hvis lodsejerne ikke kan opnå 

forhåndstilsagn om skattefritagelse ved indgåelse af en frivillig aftale på 

ekspropriationslignende vilkår. 

Det er således væsentligt for vandværkerne ved gennemførelse af indsatsplanen at 

vide, at byrådet agter at anvende den mulighed.  

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Grundlag for gennemførelse af kommunens fremtidige indsatsplaner.  
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 de områder i indsatsplanerne, hvor der indgår grundvandsbeskyttelse i 

form af dyrkningsaftaler, gennemfører vandværkerne den nødvendige 

grundvandsbeskyttelse via frivillige aftaler med lodsejerne 

 byrådet træffer beslutning om, at kommunen - om nødvendigt – mod 

fuldstændig erstatning vil pålægge ejeren af en ejendom i området de 

rådighedsindskrænkninger der er nødvendige, jf. miljøbeskyttelses lovens § 

26 a, i de situationer, hvor der eventuelt ikke kan indgås frivillig aftale med 

lodsejerne  

 vandværkerne afholder alle omkostninger ved kommunalt pålæg af 

rådighedsindskrænkning ifølge en indsatsplan 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2011  
Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  
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12. Helhedsplan for Frederikshavn Boligforening, afdeling 12 - 

Hånbæk, 2. etape - godkendelse af anvendelse af midler fra 

reguleringskontoen  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at Frederikshavn Kommune godkender, 

at boligforeningen anvender et beløb på i alt 1.950.000 kr. inkl. moms fra 

reguleringskontoen, som er etableret i forbindelse med gennemførelse af 

helhedsplanen. 

  

Baggrunden for ansøgningen er, at den samlede renovering af afdeling 12, 

Hånbæk, nu nærmer sig sin afslutning. Arbejdet med at renovere den sidste 

boligblok – nr. 19 – er påbegyndt og samtidig hermed også udlejningen af boligerne 

heri. Efter en meget lang periode med god efterspørgsel efter de renoverede 

boliger, er der nu sket en afmatning, således at de forholdsvis store boliger i blok 

19 ikke efterspørges.  

  

Boligorganisationen har konstateret, at en væsentlig årsag til den manglende 

efterspørgsel er, at de store boliger har fået en uanselig lille altan i forhold til de 

øvrige store boliger i afdelingen. Potentielle lejere vil derfor hellere vente på en af 

de andre boliger.  

  

Det har været overvejet at søge om tilladelse til yderligere nedrivning, men 

boligorganisationen har i stedet for vurderet, at den bedste og billigste løsning vil 

være at tilføre de i forvejen små altaner en karnap, der væsentligt forbedrer 

størrelsen og kvaliteten af de pågældende altaner, og som med stor succes har 

været anvendt på to tidligere blokke i afdelingen.  

  

Boligforeningen søger derfor Landsbyggefonden om tilladelse til at bruge 

ovenstående beløb fra reguleringskontoen, der ved årsskiftet 2010/2011 havde en 

saldo på 24.048.218 kr.  

  

Efter reglerne skal anvendelsen af midler, der opsamles på reguleringskontoen i en 

afdeling, som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af 

udgiften til fysiske opretningsarbejder, godkendes af kommunen, 

landsbyggefonden og boligorganisationen.  

  

Anvendelse af de opsamlede midler kan kun ske til dækning en række specifikke 

udgifter. En af disse er udgifter til fysisk opretning, der overstiger de i indstillingen 

fra Landsbyggefonden forudsatte.  

  

Ansøgningen om anvendelse af de opsamlede midler skal indsendes af 

boligorganisationen til Landsbyggefonden gennem byrådet.  

  

Administrationen foreslår, at byrådet som led i en afbureaukratisering delegerer 

kompetencen til at godkende anvendelse af midler fra regule ringskonti i tilsvarende 
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renoveringsprojekter til Økonomiudvalget. 

  

  

Økonomiske konsekvenser  

Ingen.  

 

Indstilling 

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

overfor byrådet, at 

1. det godkendes, at boligorganisationen anvender 1.950.000 kr. af 

reguleringskontoen for renovering af afdeling 12, Hånbæk, til etablering af 

altankarnapper i blok 19 

2. byrådet delegerer kompetencen til at godkende anvendelse af midler fra 

reguleringskonti i tilsvarende renoveringsprojekter til Økonomiudvalget 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  
Anbefales. 

  

Indstillingens 2. punkt laves som selvstændig sag til byrådet.  

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Anvendelse af midler fra reguleringskontoen godkendes.  
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13. Delegation af kompetence - Anvendelse af midler fra 

reguleringskonti - almene boligorganisationers 

renoveringsprojekter  

 

Sagsfremstilling 

Administrationen foreslår, at byrådet som led i en afbureaukratisering delegerer 

kompetencen til at godkende anvendelse af midler fra almene boligorganisationers 

reguleringskonti i forbindelse med gennemførelse af 

helhedsplaner/renoveringsprojekter til Økonomiudvalget.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at byrådet delegerer 

kompetencen til at godkende anvendelse af midler fra almene boligorganisationers 

reguleringskonti i sager om helhedsplaner/renoveringsprojekter til 

Økonomiudvalget.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  
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14. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum (skema A) - 

Boligforeningen Vesterport, afdeling 7, ombygning af 

Rådhuskiosken og offentlige toiletter til to almene familieboliger  

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum 

(skema A) for ombygning af kiosk og tidligere offentlige toiletter i afdeling 7, 

Rådhusstræde, Frederikshavn.  

  

Bygherren oplyser, at baggrunden for anmodningen er, at kommunen i forbindelse 

med opførelse af boligerne i Rådhusstræde i 1984/1985 ønskede, at 

boligforeningen opførte et erhvervslokale med adgang til offentlige toiletter. Der 

blev indgået en lejeaftale med kommunen – uopsigelig i 20 år – med ret til fremleje. 

Toiletterne blev især brugt, da busstationen lå på Parallelvej. Toiletterne har været 

lukket siden april 2010.  

  

Frederikshavn Kommune har opsagt lejemål om offentlige toiletter til udgangen af 

januar 2011. Boligforeningen har forsøgt at udleje kiosken – uden held.  

  

Boligforeningen ønsker nu at foretage en ombygning af toiletterne og kiosken til 2 

almene familieboliger på ca. 50 m2. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 5. 

april 2011 blev ombygningen godkendt. Beboerne nedstemte et forslag om 

ombygning til fællesvaskeri og gildesal samt 1 bolig.  

  

Ombygningen til 2 lejligheder blev endvidere godkendt på repræsentantskabsmøde 

den 14. april 2011.  

  

Projektet går nærmere ud på, at nedlægge de eksisterende lokaler, som ombygges 

til 2 stk. 2-værelses lejligheder. Lejlighederne indrettes med entré, køkken, bad, 

soveværelse og stue med direkte adgang til overdækket terrasse.  

  

Anslået anskaffelsessum udgør 1.000.000 kr., fordelt med 5.000 kr. til 

grundudgifter, 906.000 kr. til håndværkerudgifter og 89.000 kr. til omkostninger og 

gebyrer.  

  

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 800 kr./årligt/ekskl. forbrugsafgifter, 

svarende til en månedlig leje på 3.500 kr.  

  

Endvidere anmodes om godkendelse af nedlæggelse af erhvervslokalet og 

toiletterne. 

  

Kommunen har ikke meddelt forhåndstilsagn om støtte til projektet. Hvis man 

ønsker at yde støtte til dette, vil den kommunale udgift ved den anførte 

anskaffelsessum udgøre grundkapitalindskud på 14 %, svarende til 140.000 kr.  

  

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlån. Størrelsen heraf 
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kendes pt. ikke, idet den fastsættes af realkreditinstituttet ud fra en vurdering af 

ejendommen efter ombygningen.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Det kommunale grundkapitalindskud kan finansieres af kontoen for indskud i 

Landsbyggefonden.   

 

Indstilling 

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

overfor byrådet, at  

  

 der godkendes en foreløbig anskaffelsessum for boligerne på 1.000.000 kr. 

på følgende vilkår 

o    at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne 

regler overholdes  

o    at der i forbindelse med skema B indgives et skema U  

o    at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er 

bindende for bygherren  

o    at byggeriet påbegyndes senest den 1. maj 2012  

o    at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når 

konkret beregning heraf foreligger  

 der godkendes en foreløbig husleje på 800 kr./m
2
/årligt  

 nedlæggelse af erhvervslokale og toiletter godkendes  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Byrådet oversender sagen til behandling i Plan- og Miljøudvalget.  

 

Bilag 

Kort bilag Rådhusstræde, Frederikshavn  (dok.nr.72817/11) 
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15. Godkendelse af byggeregnskab (skema C) - 14 almene 

familieboliger, Boligforeningen Vesterport afdeling 29, 

Birketoften, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af byggeregnskab – skema C 

– for 14 almene familieboliger, Birketoften i Frederikshavn. Anskaffelsessummen 

udgør 10.299.149 kr.   

  

Bygherren oplyser, at anskaffelsessummen er reduceret med 700.851 kr. i forhold 

til det ved skema B godkendte. Den reducerede pris skyldes blandt andet, at 

brandalarmeringsanlæg ikke er lovpligtigt og derfor ikke er monteret i boligerne. 

Der er i stedet opsat brandalarmer, tilkoblet elinstallationen. Endvidere er 

multibanen på grund af brandmyndighedens krav om tilgængelighed blevet 

reduceret størrelsesmæssigt. Generelt er byggeriet blevet billigere.  

  

Der er også indsendt regnskab for etablering af kommunale arealer. 

Anskaffelsessummen for disse er 479.000 kr. inkl. moms, hvilket er 71.000 kr. 

mindre end godkendt ved skema B.  

  

Endvidere anmodes om godkendelse af en husleje på 694 kr./m2/årligt.  

  

Den kommunale udgift til grundkapitalindskud udgør ved den anførte 

anskaffelsessum 7 % af 10.299.149 kr., svarende til 720.940 kr., hvilket er en 

mindre udgift på 49.060 kr. i forhold til det ved skema B godkendte.    

  

Der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som nu udgør 9.372.226 kr. Der er 

tidligere stillet en garanti på 5.744.730, svarende til 57,39 % af lånets tidligere 

hovedstol på 10.010.000 kr.  

  

Garantisummen ændres ifølge kreditforeningens beregninger nu til 57,46 % for 

lånet på 9.372.000 kr., svarende til en garantisum på 5.385.151 kr. Garantisummen 

er således 359.579 kr. mindre end den hidtil stillede.  

  

Endvidere anmoder boligorganisationen om, at det godkendes, at afdelingen 

sammenlægges med afdeling 4, og at der indgås samdriftsaftale med kommunen 

vedrørende kommunale arealer, som er udskilt i en særskilt ejerlejlighed.  

Administrationen foreslår, at kompetencen til at godkende skema C som led i en 

afbureaukratisering delegeres til direktøren med ansvar for Teknik og Miljø, når 

anskaffelsessummen ikke overstiger det ved skema B godkendte.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.  
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Mindreudgiften på 49.060 kr. til grundkapitalindskud indgår på kontoen for indskud i 

Landsbyggefonden.  

 

Indstilling 

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

overfor byrådet, at  

1. byggeregnskabet godkendes med en anskaffelsessum på 10.299.149 kr., 

under forudsætning af, at betaling af afsatte beløb dokumenteres  

2. huslejen på 694 kr./m
2
/årligt ekskl. forbrugsafgifter godkendes 

3. den kommunale mindreudgift til grundkapitalindskud tilføres kontoen for 

indskud i Landsbyggefonden 

4. der stilles kommunal garanti for realkreditlånet med en garantisum på 

5.385.151 kr.  

5. kompetencen til at godkende byggeregnskaber (skema C) for støttet 

nybyggeri, hvor anskaffelsessummen ikke overstiger den ved skema B 

godkendte, delegeres til direktøren for Teknik og Miljø 

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Indstillingens 5. punkt laves som selvstændig sag til byrådet. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Indstillingens punkter 1. -4. godkendes. 
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16. Delegation af kompetence - Godkendelse af almene 

boligorganisationers byggeregnskaber (skema C) for støttet 

byggeri  

 

Sagsfremstilling 

Administrationen foreslår, at kompetencen til at godkende almene 

boligorganisationers byggeregnskaber (skema C) for så vidt angår støttet nybyggeri 

som led i en afbureaukratisering delegeres til direktøren med ansvar for Teknik og 

Miljø, når anskaffelsessummen i henhold til regnksabet ikke overstiger den af 

byrådet godkendte endelige anskaffelsessum (skema B).  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at kompetencen til at 

godkende byggeregnskaber (skema C) for støttet nybyggeri, hvor 

anskaffelsessummen ikke overstiger den ved skema B godkendte, delegeres til 

direktøren for Teknik og Miljø.   

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  
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17. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema 

B - Sammenlægning af almene boliger i Aalbæk 

 

Sagsfremstilling 

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

A for sammenlægning af 4 stk. 1-værelses til 2 stk. 2-værelses lejligheder blev 

godkendt. Boligerne er beliggende Gårdbovænget, Aalbæk.  

  

Boligforeningen Vesterport anmoder nu om, at byrådet indstiller til 

Landsbyggefonden at godkendelse af Skema B – endelig anskaffelsessum for 

projektet.  

  

Der har været afholdt licitation og anskaffelsessummen udgør herefter 475.000 kr. 

Der er ingen projektændringer.  

  

Finansieringen aftales med Landsbyggefonden og inkluderer finansiering af 

opsamlet underskud på 346.265 kr. pr. 31. december 2010.  

  

I 2006 ydede tidligere Skagen Kommune et rente- og afdragsfrit lån på 357.000 kr. 

Dette forventes at blive stående.  

  

Den anslåede husleje forventes at være 700 kr./m2/årligt ekskl. forbrugsafgifter.  

  

Der er ikke p.t. fra Landsbyggefonden fremsat krav om kommunal deltagelse i 

eventuel kapitaltilførsel eller garantistillelse.  

  

 

Indstilling 

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

overfor byrådet, at  

 det indstilles til Landsbyggefonden, at skema B godkendes med en 

anskaffelsessum på 475.000 kr., idet bemærkes, at der ikke herved er 

taget stilling til kommunens eventuelle deltagelse i kapitaltilførsel eller 

garantistillelse 

 der godkendes en anslået husleje på 700 kr./m
2
/årligt  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  
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18. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af 

foreløbig helhedsplan - Frederikshavn Boligforenings afdeling 

34, Aalborgvej 431, Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til renovering 

mv. af ejendommen Aalborgvej 431, Dybvad.  

  

Landsbyggefonden har besigtiget ejendommen og er positiv overfor støtte til 

renovering og fremtidssikring af ejendommen.  

  

4 af ejendommens boliger anvises af Frederikshavn Kommune. 6 boliger er i dag 

udlejede, men 3 af disse er eller vil blive opsagt. 

  

Boligkommissionen har været på besigtigelse af ejendommen i forbindelse med 

klage over mulig skimmelsvamp i en bolig. Der er taget prøver, men resultatet heraf 

foreligger ikke p.t. 

  

Boligkommissionen krævede hele kælderen lukket på grund af massive 

fugtproblemer og svampevækst.  

  

Efter udmeldingen fra Landsbyggefonden vil boligforeningen nu igangsætte 

beboerprocessen i Helhedsplan for ejendommen. Der er udarbejdet et oplæg til 

helhedsplan, som indeholder beskrivelse af ejendommen og området, baggrund ofr 

og formål med renoveringen samt visioner for fremtidssikringen af ejendommen.  

  

Skema A forventes at foreligge i juni 2012 og renoveringen forventes afsluttet inden 

udgangen af 2012.  

  

Boligforeningen vil gerne allerede nu renovere kælderen ved dræning indvendig i 

kælder med pumpe og opvarmning af gulv automatisk udluftning og fugt - og 

varmeisolering udvendig på sokkel. Udgiften til dette forventes at blive ca. 800.000 

kr. og udgifterne til nedbrydning mv. samt flytning af installationer forventes at 

udgøre ca. 250.000 kr. Overslag på den samlede opgave er dermed 1.050.000 kr., 

som boligforeningen anmoder om tilladelse til at afholde som en del af en 

kommende renovering.  

  

Landsbyggefonden har oplyst, at fonden er - forudsat at Frederikshavn Kommune 

også accepterer - indstillet på at acceptere forlods afholdte udgifter ca. 1 mio. kr. 

vedrørende kælderen, dræning og opretning mv., som byggeskadefondene ikke 

opfatter som en del af deres dækningsområde eller ikke er omfattet af den støttede 

ombygning 1997. Hvis en renoveringsstøttesag senere gennemføres, kan disse 

forlods afholdte udgifter medtages i denne sag. Beløbet udlægges indtil da af 

afdelingen, evt. med likviditetsmæssig støtte fra boligforeningen.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7276 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 31. august 2011 Side 35 af 64 

 

Indstilling 

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

overfor byrådet, at indstille til Landsbyggefonden, at den foreløbige 

anskaffelsessum for renovering af kælderen på anslået 1.050.000 kr. godkendes, 

idet bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til om byrådet vil godkende 

helhedsplanen for afdelingen, og ej heller til eventuel kommunal deltagelse i 

kapitaltilførsel eller kommunal garantistillelse for realkreditlån. 

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

  

 

Bilag 

Kortbilag Ålborgvej 431, Dybvad (dok.nr.82525/11) 
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19. Godkendelse af garantistillelse - Frederikshavn 

Boligforening, afdeling 43 - Senhjerneskadecenter Nord, 1. etape 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har tidligere godkendt den endelige anskaffelsessum for 

Frederikshavn Boligforening Vesterports opførelse af 12 boliger på 

Senhjerneskadecenter Nord, Anholtvej, Frederikshavn.  

  

Der foreligger nu anmodning om garantistillelse for realkreditlånet. Kreditforeningen 

har ud fra gældende regler beregnet garantien til at udgøre 55,05 % af lånets 

hovedstol, 18.353.790 kr. Garantibeløbet er således 10.103.761 kr.   

  

Garantien dækker betaling af de sidst prioriterede 55,05 % af restgælden på lånet.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke den kommunale låneramme.  

 

Indstilling 

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

overfor byrådet, at der stilles garanti for realkreditlånet på 55,05 % af lånets 

hovedstol, svarende til p.t. 10.103.761 kr.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  
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20. Anmodning om dækning af underskud - Frederikshavn 

Ungdomskollegium  

 

Sagsfremstilling 

Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Ungdomskollegium 

anmoder om, at Frederikshavn Kommune enten dækker et opstået underskud på 

1.600.000 kr., eller at kommunen stiller garanti for en driftskredit i pengeinstitut, 

således at underskuddet derved kan finansieres. 

  

Økonomiudvalget behandlede på møde den 15. juni 2011 godkendt institutionens 

budget for august 2011-juli 2012. Heri var der opereret med et driftsunderskud på 

341.127 kr. Der forelå endvidere budget for 2012-2013 og 2013-2014, hvor der i 

det første budget var regnet med et driftsunderskud på 216.097 kr. (inklusiv 

afvikling af andel af opsamlet driftsunderskud fra tidligere år). I det sidste budget 

var der regnet med et driftsoverskud på 308.118 kr. (inklusiv afvikling af andel af 

opsamlet driftsunderskud fra tidligere år). 

  

Baggrunden for ændringen i de forventede årsresultater var kraftige 

driftsbesparelser/rationaliseringer og låneomlægninger.  

  

Ungdomsboliginstitutionen er imidlertid nu kommet i likviditetsvanskeligheder, og 

anmoder om, at den af kommunen i forbindelse med tidligere renoveringssager 

afgivne indeståelse for driftsunderskud nu effektueres. Dette kan ske enten i form 

af, at kommunen yder institutionen et lån (rente- og afdragsfrit), som tinglyses med 

pant i ejendommene, eller at kommunen stiller garanti for en driftskredit i 

pengeinstitut.  

  

Der er udarbejdet et notat, der nærmere beskriver mulighederne og lovgrundlaget i 

sagen.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen, og afgiver 

indstilling til byrådet. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Det anbefales, at Frederikshavn Kommune stiller garanti for lån til dækning af 

maksimalt det opsamlede underskud på ca. 3,8 mio. kr., dog på det vilkår, at 

institutionen omdannes og bliver en afdeling af en almen boligorganisation i 

overensstemmelse med de gældende regler om omdannelse.  

Institutionen opfordres til at optage forhandling med en almen boligorganisation 

med henblik på at realisere en fusion.  

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5241 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Det godkendes, at Frederikshavn Kommune stiller garanti for lån til dækning af 

maksimalt det opsamlede underskud på ca. 3,8 mio. kr. under forudsætning af, at 

kollegiet optager forhandling med en almen boligorganisation med henblik på at 

realisere en fusion, eller finder en tilsvarende løsning, som på langt sigt løser 

kollegiets problemer.  

  

 

Bilag 

Notat - Frederikshavn Ungdomskollegium (dok.nr.82594/11) 
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21. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til 

låneoptagelse med pant i administrationsejendomme 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening søger om tilladelse til optagelse af banklån/kredit på 

12 mio. kr. og realkreditlån på 3.6 mio. kr. med pant i administrationsejendommene 

Harald Lundsgade 15, Frederikshavn, og Aalborgvej 95, Sæby.  

  

Låneoptagelsen gennemføres for at skaffe frie midler i boligorganisationens 

dispositionsfond. 

  

Frederikshavn Boligforenings dispositionsfond har store forpligtelser i forbindelse 

med renoveringsprojektet i boligforeningens afdeling 12 - Hånbæk - og med 

nødvendig støtte til afdelingerne til lejetab og andre ekstraordinære tab samt 

renoveringer.  

  

Lånene vil være nødvendige i 5-6 år indtil dispositionsfondens indtægter overstiger 

de nævnte forpligtelser.   

  

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

ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med 

kommunalbestyrelsens godkendelse.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

meddeles tilladelse til låneoptagelse som ansøgt.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7248 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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22. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til 

låneoptagelse 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening søger om tilladelse til optagelse af realkreditlån til 

forbedringsarbejder som anført i nedenstående afdelinger:  

  

Afdeling 5, Bakkebo, Barfredsvej – lånebehov nom. 2.100.000 kr.  

Afdelingen skal igennem en nødvendig facaderenovering med puds efter fund af 

formodet skimmelsvamp i en lejlighed i bygningen.  

  

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 13. december 2010, 

hvor beboerne samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 20,3 % - 

svarende til 720 kr.  

  

Afdeling 6, Koktvedvej, Plantagevej / Finnsvej – lånebehov nom. 1.006.000 kr. 

Afdelingen har fået udskiftet 11 køkkener samt alle kældervinduer. Renoveringen af 

køkkener består af nye elementer, vask og armatur. Nyt gulv, vægfliser samt 

radiator og udskiftning af el -, vand- og kloakinstallationer. 

  

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 29. marts 2010, hvor 

beboerne samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 1,6 % - svarende til 

57 kr.  

   

Afdeling 16, Rønneparken, Fælledvej – lånebehov nom. 11.200.000 kr. 

Afdelingen er ved at få isat vinduer og døre i alle boliger og fælleslokaler og 

badeværelser bliver moderniseret. 

  

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 1. juli 2010, hvor 

beboerne samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 5,99 % - svarende til 

284 kr.  

  

Afdeling 28, Ringparken m.fl. – lånebehov nom. 2.461.000 kr. 

En del af afdelingen har fået udskiftet vinduer og i henholdsvis 6 og 3 boliger er 

køkken og bad renoveret. Endvidere sker der en udskiftning af udvendige 

flisebelægning og der etableres flere P-pladser ved de 22 rækkehuse i Ringparken.  

  

Projektet er godkendt på ekstraordinære beboermøder den 23. marts og 22. april 

2010, hvor beboerne samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 450 kr. til 

vinduesudskiftningen og flisebelægningen/P-pladser, 556 kr. til 

køkkenudskiftningen og 136 kr. til badeværelsesudskiftningen. Huslejestigningen 

påvirker alene de lejemål, der får udført et eller flere af renoveringsprojekterne. Før 

øvrige lejemål er projekterne huslejeneutral.  

  

Afdeling 29, Rosenvænget / Solsbæksvej – lånebehov nom. 1.800.000 kr.  

Afdelingen skal have udskiftet vinduer og døre i alle boliger.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5882 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 7. juni 2011, hvor 

beboerne samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 15,4 % - svarende til 

527 kr.  

   

Afdeling 30, Rosenvænget / Solsbæksvej – lånebehov nom. 1.500.000 kr.  

Afdelingen skal have renoveret tagkonstruktionen. Tegltaget udskiftes til nyt og der 

etableres et undertag. Rådne spærender udskiftes og skotrender, tagrender og 

nedløb fornyes. Skunk og loftsrum efterisoleres. 

  

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 16. marts 2011, hvor 

beboerne samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 41,8 % - svarende til 

1.454 kr.  

  

Afdeling 31, Rosenvej / Grønnevænget – lånebehov nom. 1.800.000 kr.  

Afdelingen har fået udskiftet vinduer i 11 boliger. Afdelingen består af 12 

fritliggende huse. Den sidste bolig blev totalrenoveret i 2008. 

  

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 14. december 2009, 

hvor beboerne samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 15,2 % - 

svarende til 550 kr.  

  

Der er alle tale om 30-årige fast forrentede lån og der forventes ikke at være behov 

for kommunegarantier.  

  

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

ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med 

kommunalbestyrelsens godkendelse. 

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

meddeles tilladelse til låneoptagelse som ansøgt.  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  
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23. Sammenlægning af almene boligorganisationer 

 

Sagsfremstilling 

Grenen Boligforening af 1946, Skagen, meddeler, at Boligforeningen af 1952 og 

Grenen Boligforening af 1946 fusionerer med virkning fra 1. januar 2012.  

  

Grenen Boligforening af 1946 består af 391 lejligheder, 1 erhvervslejemål og 86 

garager.  

  

Boligforeningen af 1952 består af 203 lejligheder og 17 garager.  

  

Sammenlægningen er besluttet i de 2 boligselskabers øverste myndigheder i 

marts/april måned 2011.  

  

Boligforeningerne oplyser, at man arbejder videre med navn, vedtægter og 

forretningsorden mv.  

  

Lovgrundlaget for likvidation, afståelse og sammenlægning af almene 

boligorganisationer findes i Lov om almene boliger og i kapitel 10 i Indenrigs - og 

Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.  

  

§ 15 i Lov om almene boliger anfører, at en godkendt almen boligorganisation ikke 

kan opløses medmindre indenrigs- og socialministeren meddeler samtykke hertil.  

  

§ 102 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger 

m.v. anfører, at ”ved opløsning af en almen boligorganisation med henblik på 

sammenlægning med en eller flere andre almene boligorganisationer, indgår den 

opløste boligorganisations afdelinger og midler i den sammenlagte 

boligorganisation. Boligorganisationen underretter kommunalbestyrelsen og 

Landsbyggefonden om sammenlægningen.”  

  

Sammenlægning af almene boligorganisationer kræver således ikke 

kommunalbestyrelsens godkendelse.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

meddelelsen tages til efterretning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Udsættes, idet der er indsendt klage over fusionen af boligforeningerne, og 

beboerklagenævnet har vedtaget at tillægge klagen opsættende virkning.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Beboerklagenævnet har den 15. juni 2011 vedtaget at afvise klagen og godkende 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4029 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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beslutningen om fusion som værende gyldig i henhold til lovgivningens regler.  

  

Nævnet bemærker, at Grenen Boligforening af 1946’s hjemmel til fusion er 

indeholdt i boligforeningens vedtægter § 12, stk. 1. 

Nævnet har i relation til klagerens indsigelse bemærket, at ny og anden 

generalforsamling er afholdt rettidigt inden for den i vedtægterne foreskrevne 

periode på 2 uger. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011 

Godkendt.  
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24. Tilpasning af foreningsområdets gebyrsatser vedrørende 

lokaler  

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af de to afholdte dialogmøder på Kultur - og Fritidsudvalgets område 

er der i Folkeoplysningsudvalget nedsat en arbejdsgruppe til at belyse 

tilskudsordningen ”Frederikshavner Ordningen”, herunder justering af de 

nuværende gebyrsatser, for på den måde at harmonisere vilkårene for 

foreningernes anvendelse af kommunale og selvejende haller.  

  

Arbejdsgruppen foreslår en regulering af gebyrsatserne, således at satserne følger 

og samtidig reguleres i lighed med prisudviklingen på takstområdet, som årligt 

udmeldes af Kommunernes Landsforening (KL).  

  

KL-satsen for selvejende haller er i 2011 på 235,85 kr. pr. time. 

  

Ved fuld refusion (75 %) af lokaletilskud for aktiviteter for børn og unge under 25 vil 

timeprisen være ca. 60 kr. At hæve den kommunale takst for lån af lokale til dette 

niveau, vil skabe en rimelig overensstemmelse mellem gebyrudgifter i kommunale 

haller og KL-satser i selvejende institutioner 

Arbejdsgruppen foreslår udover regulering af kommunale hal-priser, at øvrige 

satser ligeledes reguleres, da disse gebyr-satser ikke tidligere har været reguleret. 

Forslag til regulering er vedlagt.  

Reguleringen indarbejdes i Folkeoplysningsudvalgets fordelingspuljer.  

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet  

1. tiltræder den foreslåede justering af gebyrsatser for lån af kommunale 

lokaler 

2. tiltræder, at regulering gebyrsatserne fremover følger KL’s prisudvikling  

3. tiltræder, at FrederikshavnerOrdningen tilrettes jf. beslutning i pind 1 og 2  

 
Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 17. august 2011  
Indstilles godkendt. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget vil fortsat arbejde for at afklare muligheder for at 

harmonisere området. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7652 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

FOU arbejdsgruppe - Forslag til ændring af gebyrsatser (dok.nr.81457/11) 
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25. Frederikshavn Kommunes Museumspolitik  

 

Sagsfremstilling 

Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Center for Udvikling og Erhverv 

udarbejdet et nyt revideret forslag til museumspolitik for Frederikshavn Kommune.  

  

Forslag til Museumspolitikken har tidligere været behandlet i Kultur og 

Fritidsudvalget og sendt i høring. I forbindelse med høringsperioden blev der 

afholdt et fællesmøde med repræsentanter fra bestyrelser og ansatte på museerne 

for at få museernes kommentarer til udkastet. 

  

På mødet fremkom der en række bemærkninger og der blev udtrykt ønske om at 

revidere det foreliggende høringsudkast. 

  

Der blev herefter igangsat en proces i samarbejde med repræsentanter fra 

museerne med henblik på at indarbejde justeringer efter indkomne høringssvar i 

politikken, der omfatter kommunens statsanerkendte og kommunalt støttede 

museer.  

  

De væsentlige hovedpunkter i politikken  

 Museerne har en central rolle som kulturudbyder og kulturformidler af lokal 

historie i Frederikshavn Kommune. Samlingerne er med til at definere og 

forme vores lokale identitet både som individer og lokalsamfund  

 Frederikshavn Kommune ønsker, at museerne igennem målrettede 

indsatser indtager en central position i udvikling af nye netværk der 

målrettet skal fokusere på at professionalisere brugerinddragelsen i 

kommunens kulturinstitutioner 

 Museerne skal styrke deres position som indholdsleverandør til 

oplevelseserhvervene og indgå alliancer med erhvervs – og turismelivet i 

forhold til at skabe oplevelser og vækst i lokalområdet 

 Politikken udmøntes i resultatkontrakter med de enkelte museer. 

Kontrakterne skal være et redskab til at omsætte politikken til konkret 

handlinger, og skabe synlighed omkring museernes aktiviteter, 

samarbejds- og partnerskabsrelationer  

  

 

Indstilling 

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

anbefaler revideret forslag til museumspolitik overfor byrådet.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 17. august 2011  

Anbefalet videresendt til byrådet. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/1447 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Museumspolitik 2011.pdf  (dok.nr.66687/11) 
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26. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 - Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremlægges budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 for Frederikshavn 

Kommune til politisk behandling. Budgetopfølgningen indeholder forventet 

regnskab for 2011 pr. 30. juni 2011.  

  

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 for eget 

udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes egne budgetopfølgninger 

indgår i den samlede budgetopfølgning. 

  

I budgetopfølgningsmaterialet er oplistet en række bevillingsmæssige ændringer, 

som byrådet skal tage stilling til. Det drejer sig om midtvejsreguleringen for 2011 

samt ændring af midler afsat til kvalitetsfondsområdet.  

  

Der er endvidere i budgetopfølgningsmaterialet udarbejdet en opgørelse over det 

specialiserede socialområde, da det fra 2010 er indeholdt i økonomiaftalen mellem 

regeringen og KL, at Byrådet kvartalsvis skal orienteres om det forventede 

regnskab på dette område. 

  

Materialet indeholder endvidere halvårsregnskabet for 1. halvår 2011, idet 

Folketinget har vedtaget en ny lov, der indebærer, at kommunerne fremover skal 

udarbejde halvårsregnskaber. Loven har fastlagt, at halvårsregnskabet skal 

aflægges af økonomiudvalget til byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet.  

  

Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger mv. skal bestå af dels en 

regnskabsopgørelse og dels en regnskabsoversigt. Regnskabsoversigten svarer til 

den vedlagte budgetopfølgning pr. 30. juni 2011. Økonomicenteret har på baggrund 

af materialet fra budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 udarbejdet en 

regnskabsopgørelse, som i henhold til lovgivningen er udarbejdet på hovedkonti.  

Alt materiale til dette dagsordenspunkt fremsendes særskilt – forventes udsendt 

den 22, august 2011.  

 

Økonomiske konsekvenser  

De samlede bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges her, betyder et 

yderligere forbrug af de likvide midler i 2011 på 15.390.380 kr.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

  

 budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 godkendes 

 de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og 

som netto betyder et yderligere forbrug af de likvide midler i 2011 på 

15.390.380 kr. godkendes  

 halvårsregnskabet godkendes  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/904 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr. 30.6.2011 - Byrådet.docx (dok.nr.84935/11) 
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27. Byrådets mødekalender 2012 

 

Sagsfremstilling 

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

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

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

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

annonceres forud i den lokale presse efter byrådets bestemmelse.  

  

Forslag til byrådets møder i 2012 

 Onsdag den 25. januar  

 Onsdag den 29. februar  

 Onsdag den 28. marts  

 Mandag den 30. april  

 Onsdag den 30. maj 

 Onsdag den 27. juni  

 Onsdag den 29. august  

 Onsdag den 19. september (budget 1. behandling))  

 Onsdag den 10. oktober (budget 2. behandling)  

 Mandag den 5. november 

 Onsdag den 28. november 

 Onsdag den 19. december  

  

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

  

Det foreslås endvidere, at  

 der forud for byrådets møder henholdsvis den 28. marts og den 30. maj 

reserveres tid til afholdelse af generalforsamlinger  

 der forud for byrådets møde reserveres tid til temamøde 

 der forud for byrådets møde den 27. juni reserveres tid til budgettemamøde  

 der forud for byrådets møde den 29. august reserveres tid til 

budgetdebatmøde 

 annoncering foregår således  

o januar 2012 annonceres i lokalaviserne datoer for afholdelse af 

byrådets møder i 2012 

o onsdag ugen før møderne annonceres i lokalaviserne mødedato, 

tid og sted for møde samt information om spørgetid for borgere  

o fredag ugen før mødet vil specificeret dagsorden være tilgængelig i 

borgerservicecentrene, på bibliotekerne, i bogbusserne og på 

kommunens hjemmeside 

o lørdag ugen før mødet annonceres i Nordjyske Stiftstidende om 

mødets afholdelse 

o torsdag efter mødet vil referat være tilgængeligt  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6505 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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Indstilling 

Direktionen indstiller, at byrådet godkender forslag til mødeplan 2012 for 

Frederikshavn Byråd samt annoncering heraf som ovenfor beskrevet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Mødeplanen godkendt. 

  

Udgiften til annoncering i de 3 lokale netaviser undersøges, og annonceringen 

behandles på næste byrådsmøde. 

 

 
  



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 31. august 2011 Side 52 af 64 

 

28. Valg af valgstyrere til Folketingsvalg 

 

Sagsfremstilling 

Inden 13. november 2011 skal der afholdes folketingsvalg. Byrådet skal vælge et 

antal valgstyrere til at stå for afstemningen og stemmeoptællingen på de 22 

afstemningssteder i kommunen.  

  

Byrådet skal vælge mindst fem og højst ni valgstyrere for hvert afstemningsområde. 

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg. Forholdstalsvalget sker mellem byrådets 

valggrupper, som kan pege på et antal valgstyrere, der svarer til den vægt, 

valggruppen er repræsenteret med i byrådet. Som valgstyrer skal man have bopæl 

i kommunen. Også kandidater, der er opstillede til valget, kan vælges som 

valgstyrere. Fordelingen af valgstyrere tager dels hensyn t il forholdstalsvalg og den 

brede repræsentation af partierne. 

  

Byrådet vælger desuden en formand blandt valgstyrerne for hvert afstemningssted. 

Formændene vælges ved forholdstalsvalg.  

Valgstyrerne fører en afstemningsbog, hvor alle væsentlige oplysninger om 

afstemningens forløb, resultaterne og stemmeseddelregnskabet  skrives ind.  

Valgstyrerne modtager diæter for deres arbejde i forbindelse med valget. 

Frederikshavn Kommune udbetaler diæter efter reglerne i den kommunale 

styrelseslov. Udgifter til diæter afholdes inden for den vedtagne budgetramme til 

valg.  

  

Der udsendes et administrativt oplæg til valgstyrerfordeling inden byrådets møde.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller, at  

 der vælges 5 valgstyrere til hvert af kommunens afstemningsområder  

 der i hvert afstemningsområde vælges en formand for valgstyrerne  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  
Følgende blev valgt: 

  

1. Skagen 

A       Bjarne Kvist, formand for valgstyrerne  

V       Pia Karlsen, valgstyrer  

O       Jeppe Nielsen Kyk, valgstyrer 

A       Erik Kyed Trolle, valgstyrer 

C       Leif Fredborg, valgstyrer  

  

2. Hulsig  

A       Hanne Welander, formand for valgstyrerne  

A       Alice Petersen, valgstyrer  

V       Jørgen Fink Petersen, valgstyrer  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/237 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BR 
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O       Michael Thomsen, valgstyrer  

V       Frede Gaardlund, valgstyrer  

  

3. Ålbæk 

C       Peter E. Nielsen, formand for valgstyrerne 

A       Birthe Marie H. Pilgaard, valgstyrer   

V       Per Nilsson, valgstyrer  

A       Niels Chr. Larsen, valgstyrer  

F        Ingolf Hedegaard, valgstyrer  

  

4. Jerup 

F        Christina Lykke Eriksen, formand for valgstyrerne  

A       Anne Marie Simonsen, valgstyrer  

V       Erik Janum, valgstyrer  

F        Ivan Bengtsen, valgstyrer  

O       Karsten Drastrup, valgstyrer  

  

5. Elling 

A       Palle Thomsen, formand for valgstyrerne  

Ø       Charlotte Strandbygård Sørensen, valgstyrer  

A       Annalise Munch Pajhede, valgstyrer  

A       Helle Pedersen, valgstyrer  

V       Ole Bøggild, valgstyrer  

  

6. Strandby 

A       Leo Svendsen, formand for valgstyrerne  

K       Henning Feldtmose, valgstyrer  

A       Bjørn Danielsen, valgstyrer  

V       Pernille Møller, valgstyrer  

C       Hanne Lundholm, valgstyrer  

  

7. Frederikshavn Nord  

V       John Christensen, formand for valgstyrerne  

V       Elin Hovedskov, valgstyrer  

I         Karsten Vestergaard, valgstyrer  

A       Bruno Müller, valgstyrer  

A       June Menne, valgstyrer 

  

8. Frederikshavn Midt 

V       Lars Møller, formand for valgstyrerne  

A       Erik Sørensen, valgstyrer  

F        Kim Tuelund, valgstyrer  

A       Danni Munk Andersen, valgstyrer  

V       Torben Janum, valgstyrer  

  

9. Frederikshavn Syd  

A       Jens Hedegaard Kristensen, formand for valgstyrerne  

V       Jens Ole Jensen, valgstyrer  
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C       Villy Møller, valgstyrer  

A       Anders Gram Mikkelsen, valgstyrer  

A       Claus Nedermark, valgstyrer  

  

10. Ravnshøj 

A       Cai Møller, formand for valgstyrerne  

V       Lars Kringelholt Nielsen, valgstyrer  

C       Mads Jensen, valgstyrer  

F        Susanne Sleiborg, valgstyrer  

O       Gunnar Sørensen, valgstyrer  

  

11. Gærum  

V       Erik B. Andersen, formand for valgstyrerne  

A       Grete Næser, valgstyrer  

V       Carl Chr. Olsen, valgstyrer  

A       Finn Larsen, valgstyrer  

V       Erik Vejby, valgstyrer  

  

12. Sæby 

A       Birgit Hansen, formand for valgstyrerne  

A       Ole Rørbæk Jensen, valgstyrer  

V       Børge Egebak Jensen, valgstyrer  

F        Søren Visti Jensen, valgstyrer  

V       Bente Schultz Larsen, valgstyrer  

  

13. Brønden 

O       Tage Elneff, formand for valgstyrerne  

V       Lars Mellemkær, valgstyrer  

F        Jette Sorgenfri Balle, valgstyrer  

A       Svend Petersen, valgstyrer  

A       Karl Falden, valgstyrer  

  

14. Dybvad  

V       Lene Christiansen, formand for valgstyrerne  

B       Hans Jørgen Nygaard, valgstyrer  

V       Egon Bech, valgstyrer  

A       Karl Johansen, valgstyrer  

K       Henning Christensen, valgstyrer  

  

15. Hørby 

V       Helle Madsen, formand for valgstyrerne  

A       Steen Jensen, valgstyrer  

Ø       Safet Sajo Barlic, valgstyrer  

F        Villy Andersen, valgstyrer  

A       Preben Sørensen, valgstyrer  

  

16. Præstbro  

A       Robert Johansen, formand for valgstyrerne  
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A       Carlo Pedersen, valgstyrer  

V       Søren Holm Christensen, valgstyrer  

V       Kaj Thomsen, valgstyrer  

F        Hanne Mie Thomsen, valgstyrer  

  

17. Thorshøj 

V       Bjarne Fjordbak, formand for valgstyrerne  

A       Kaj S. Nielsen, valgstyrer  

A       Jess Nielsen, valgstyrer 

V       Bjarne Madsen, valgstyrer  

F        Jens C. Jensen, valgstyrer 

  

18. Understed  

F        Brian Pedersen, formand for valgstyrerne  

A       Karl Henrik Hansen, valgstyrer  

A       Jens Erik Kristensen, valgstyrer  

V       Henning Nielsen, valgstyrer  

V       Jesper Nielsen, valgstyrer  

19. Voerså  

V       Mogens Brag, formand for valgstyrerne  

A       Anker Jørgensen, valgstyrer  

V       Jesper Højen Sørensen, valgstyrer  

B       Marianne Etheridge, valgstyrer  

A       Ingrid Hansen, valgstyrer  

  

20. Volstrup  

A       Svend Hansen, formand for valgstyrerne  

A       Dan Georg, valgstyrer  

V       Erik Nielsen, valgstyrer  

F        Henrik Falden, valgstyrer  

Ø       Tanja Charlotte Dahl, valgstyrer  

  

21. Østervrå  

V       Frode Thule Jensen, formand for valgstyrerne 

A       Knud Hjørnholm, valgstyrer 

A       Flemming Hvid Christensen, valgstyrer 

V       Jens Martin Fjordbak, valgstyrer 

F        Miriam Højmark, valgstyrer 

  

22. Lyngså  

F        Lene Østner, formand for valgstyrerne  

A       Søren Kølster, valgstyrer 

V       Svend Hansen, valgstyrer  

V       Gynter Mølgaard, valgstyrer 

A       May Strømberg, valgstyrer  
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29. Udpegning af tilforordnede vælgere og personale til 

Folketingsvalg 

 

Sagsfremstilling 

Der skal afholdes folketingvalg inden 13. november 2011. Det er byrådets ansvar at 

udpege et antal tilforordnede vælgere, som kan hjælpe til med valgets afvikling.  

  

Til forordnede vælgere udpeges ved forholdstalsvalg. Det vil sige, at et parti, der er 

repræsenteret i byrådet, kan pege på et antal tilforordnede vælgere, der svarer til 

den vægt, partiet er repræsenteret med i byrådet. Som tilforordnet vælger skal man 

have bopæl i kommunen. Også kandidater, der er opstillede til valget, kan vælges 

som tilforordnede vælgere.  

  

Til forordnede vælgere får udbetalt diæter efter reglerne i den kommunale 

styrelseslov 

  

Til afvikling af valget skal desuden udpeges valgsekretariat, der har ansvaret for 

planlægning og koordinering af valget og indberetning af valgresultaterne, 

valgsekretærer, som har det praktiske ansvar ude på afstemningsstederne samt 

teknisk personale, der sørger for håndtering af valgmateriale og IT.  

  

Udgifterne til diæter eller aflønning af medarbejderne afholdes inden for den 

vedtagne budgetramme til valg.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller, at  

 Ledelsessekretariatet får bemyndigelse til at udpege til forordnede vælgere, 

valgsekretariat, valgsekretærer og teknisk personale  

 Ledelsessekretariatet udpeger de tilforordnede vælgere blandt de 

indstillede fra partiern. Herefter suppleres med det nødvendige antal 

administrative personale 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  
Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/237 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BR 
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30. Udpegning af brevstemmemodtager på Hirsholmene i 

forbindelse med Folketingsvalg 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med gennemførelsen af folketingsvalget i efteråret 2011 skal der 

udpeges en brevstemmemodtager på Hirsholmene.  

  

I henhold til valglovens bestemmelser kan vælgere, der bor på afsides liggende 

øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, brevstemme på øen. På 

sådanne øer udpeger byrådet en eller flere vælgere til at fungere som 

brevstemmemodtagere.  

Byrådet har tidligere udpeget strandfoged på Hirsholmene Jens Haaning 

Klingenberg, Smedevej 12, Frederikshavn som brevstemmemodtager.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller, at strandfoged Jens 

Haaning Klingenberg udpeges som brevstemmemodtager på Hirsholmene i 

forbindelse med folketingsvalget i efteråret 2011.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/237 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BR 
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31. Udkast til forslag til ændring af styrelsesvedtægt for 

Frederikshavn Byråd - vederlag til stedfortrædere ved enkelte 

møder 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2011 at søge Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet om dispensation til at udbetale diæter til stedfortrædere, der 

indkaldes i henhold til den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2.  

  

Ministeriet har nu meddelt, at der skal indsendes et udkast til en bestemmelse i 

styrelsesvedtægten, der indeholder en formulering af ovenstående, inden der kan 

tages stilling til en eventuel dispensation.  

  

Den nuværende styrelsesvedtægts § 2, stk. 2 har følgende ordlyd:   

”Stedfort ræderen for et medlem skal indkaldes ved ethvert lovligt forfald uanset den 

forventede varighed. Lovligt forfald forstås i overensstemmelse med reglerne i den 

kommunale styrelseslov.  

  

Det foreslås, at det meddeles ministeriet, at der ønskes indføjet et stk. 3 i § 2 med 

følgende ordlyd:  

”Stedfort rædere som indkaldes efter § 2, stk . 2 til at deltage i enkelte møder, 

vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i styrelseslovens § 16, stk . 

8, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6, stk. 1., 3. pk t”.  

  

Endvidere foreslås, at der indføjes følgende som tilføjelse i styrelsesvedtægtens 

slutnote:  

”Byrådet har på møder den …(dato)… og den …(dato)… vedtaget ny § 2, stk. 3. 

Ifølge Indenrigs- og sundhedsministeriets godkendelse af …(dato)… gælder 

bestemmelsen frem til og med 31. december 2013.” 

  

Byrådets konkrete vedtagelse af ændringen sker, når der foreligger godkendelse 

fra ministeriet.  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at de i sagsfremstillingen foreslåede formuleringer af 

styrelsesvedtægten godkendes som udkast, der sendes til Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3821 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: BR 
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32. Udtalelse til Statsforvaltningen Nordjylland - Henvendelse 

om forhold vedrørende etablering af Frydenstrandskolen 

 

Sagsfremstilling 

Statsforvaltningen Nordjylland anmoder om en udtalelse fra byrådet i anledning af 

en henvendelse fra to borgere i Frederikshavn vedrørende forholdene omkring 

etablering af Frydenstrandskolen.  

  

Der er administrativt udarbejdet et udkast til udtalelse. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at udkast til udtalelse til 

statsforvaltningen Nordjylland godkendes.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Henvendelse fra Statsforvaltningen (dok.nr.69701/11) 

Bilag 2 - Udkast til udtalelse til Statsforvaltningen, klage fra K. og B. Friis vedr. 

Frydenstrandskolen (dok.nr.85756/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/3693 

 Forvaltning: Ledelsessekretariatet 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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33. Orientering om svar fra Statsforvaltningen Nordjylland - 

Skoleindskrivning i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af en henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland fra forælder i 

Skagen omkring lovligheden af skoleplacering af 0 -klasse i Skagen, bad 

Statsforvaltningen i foråret byrådet om en udtalelse til sagen.  

  

Byrådets svarbrev til Statsforvaltningen Nordjylland blev godkendt i byrådets møde 

den 25. maj 2011.  

  

Statsforvaltningen Nordjylland har ved kopi af svarbrev til forælder i Skagen oplyst 

følgende:  

  

”Skoleindskrivning i Skagen 

Du har rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Den 

Kommunale Myndigheds beslutning om, at 0-klasserne i Skagen skal benytte 

Hedeboskolens beslutninger.  

  

Kortfattet gengivelse af udtalelsen 

Statsforvaltningen finder, at den kommunale myndighed lovligt kan beslutte, at 0-

klasserne i Skagen skal benytte Hedeboskolens lokaler, uanset at det er besluttet, 

at efter 1. august 2012 skal skolegangen foregå på Ankermedets Skole. 

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

hvorvidt beslutningen var hensigtsmæssig eller ej. ”  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Frederikshavn Byråd 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Til efterretning.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/978 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BR 

 
  



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 31. august 2011 Side 61 af 64 

 

34. Henvendelse fra Liberal Alliance (LA) - Forslag om 

etablering af idrætsskoler i Frederikshavn - et 

erhvervsudviklingsprojekt 

 

Sagsfremstilling 

Peter Laigaard (LA) har bedt om at få følgende optaget på byrådets dagsorden:  

  

Idrætsskolerne Frederikshavn – et erhvervsudviklingsprojekt.  

Efter 2 års tilløb skal byrådet tage stilling til etableringen af idrætsskolerne i 

Frederikshavn. I første omgang tilsigtes kun en idrætsefterskole – men med 

mulighed for etablering af en højskole såfremt mulighederne viser sig senere hen.  

Det at gå på efterskole er en velintegreret del af vores skolevæsen i Danmark og 

mere end 25.000 benytter hvert år muligheden – mere end 50 % af 10. klasses 

eleverne gør det. Der findes godt 250 efterskoler i Danmark, ofte med hver sin 

profil.  

Idrætsskolerne i Frederikshavn kommer til at udmærke sig ved at kunne tilbyde 

landets bedste fysiske faciliteter på Aktivitellet på Knivholtvej i Frederikshavn, og 

med et tæt samarbejde med det lokale foreningsliv vil det være et stort aktiv for 

byen, ved at kunne tilbyde mulighederne for både at kunne dyrke sport på højt 

niveau og samtidig bevare tilknytningen til det etablerede klubmiljø. Alle klubber i 

Frederikshavn og omegn bakker op om denne model, der kun findes få steder i 

landet.  

Projektet vil starte ud med 100 elever pr. 1. august 2012 og med 125 elever for de 

efterfølgende år. Således rummer bygningskomplekset  muligheder enten for 

udvidelse eller for, at Nordjyllands Sportscollege flytter ind i idrætsmiljøet. 

Nordjyllands Sportscollege har klart tilkendegivet at  man gerne flytter ind senere 

hen.  

Det er således en klar målsætning at eleverne ikke bare er her et år, men for en 

dels vedkommende også i de efterfølgende 3 år medens de tager en 

ungdomsuddannelse i byen. I budgetterne er der ikke indregnet disse eventuelle 

indtægter fra elever på Nordjyllands Sportscollege, ligesom der heller ikke er 

indregnet øvrige indtægtsmuligheder i forbindelse med kursusvirksomhed.  

Erhvervsudviklingsprojektet udmærker sig ved, at det er lykkedes at skaffe 

privatfinansiering for en meget stor del af overtagelsesudgifterne – tilbage står der 

de nødvendige udgifter til etableringen/ombygningen. 

Aktivitellet er særdeles velegnet til projektet. Lærerboliger/forstanderbolig kan 

således etableres ved at udnytte den eksisterende bygningsmasse. 

Sammenfattende kan man sige at projektet i høj grad lever op til de politiske 

målsætninger om at tiltrække/etablere nye uddannelsesmuligheder i vores 

kommune og samtidig medvirke til at øge beskatningsgrundlaget igennem øget 

bosætning.  

  

Perspektiverne for Frederikshavn Kommune  

1)      Ca. 20 nye arbejdspladser 

2)      En omsætning på ca. 20 mio. kr. til kommunen 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/8134 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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3)      En kraftig understøttelse af Nordjyllands Sportscollege 

4)      Øget bloktilskud ved tilflytning til kommunen 

  

LA anmoder om, at 

         Frederikshavn Byråd bevilger kr. 12 mio. til den selvejende institutions 

overtagelse af Aktivitellet 

         Frederikshavn Byråd udpeger 2 repræsentanter til repræsentantskabet 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 31. august 2011  

Peter Laigaard (LA) trak forslaget. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Forretningsplan for Idrætsskolerne Frerikshavn, maj 2010 (dok.nr.86512/11) 

Bilag 2 - Budget 2012/13 og 2013/14 for Idrætsefterskolen Frederikshavn  (dok.nr.86513/11) 

Bilag 3 - Estimerede udgifter til ombygning, udarbejdet af NIRAS, maj 2010 (dok.nr.86518/11) 

Bilag 4 - Salgsprospekt - Aktivitellet, Frederikshavn (dok.nr.86789/11) 

Bilag 5 - Vedtægter - Frederikshavn Idrætshøjskole (dok.nr.87227/11) 
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35. Salg af ejendommen Strandgade 1, Sæby 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 10/9296 

 Forvaltning: EJCD 

 Sbh: ginl 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

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 
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Bruno Müller 
   

      

Peter Laigaard 
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