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Skrifrtlige spørgsmål fra borgere til byrådet 

 

Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget følgende skriftlige spørgsmål:  

 

1. 

Undertegnede er (igen) stikhamrede tosset på skydebanen Dyrheden. Grunden er følgende:  

 

Jeg gik en fredelig tur med min hund i skoven, som strækker sig fra min bopæl og ud til Dyrhedenvej. Skoven er 

privatejet fredsskov, min tidligere, nu afdøde nabo, Peter Schmidt har fortalt mig, at han var med til at p lante 

skoven. Selv om skoven er privat, har alle ret til at færdes der i henhold til, og med de begrænsninger, som 

lovgivningen giver. Jeg har aldrig haft problemer med jagten i skoven, vi får at vide, når der er jagt.  

Som sagt, jeg gik i skoven, da helvede brød løs i form af skyderi, 50 m fra mig, med omkring 110 dB (A) i 

lydstyrke. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i! Jeg har ret til at færdes i skoven, og larmen fra en skydebane 

må holde sig inden for deres eget område! Støjgrænserne for sundhedsfarl ige påvirkninger er totalt 

overskreden! 

Det er jeres pligt, som byråd, at sørge for, at den slags ting ikke sker! Én ting er, at det daværende Sæby byråd 

traf en fuldstændig tosset beslutning om at tillade denne skydebane, men det til enhver tid siddende byråd skal 

beskytte sine borgere. Det har Sæby byråd på sin vis også gjord, i lokalplanen 4.42.1 er der en bestemmelse 

om beplantet støjvold. Denne er aldrig blevet etableret. Forvaltningen har endnu ikke kunne fremvise et eneste 

stykke papir, som afviser etableringen af denne støjvold, end ikke et notat fra sagsbehandleren, at den er 

unødvendig!  Tankevækkende, er det sagsbehandlere, der afgør indholdet og fortolkningen af lokalplaner?  

Bortset fra det, så må det være sådan, at larm fra skydeanlæg bliver på deres egen grund. Det kan gøres, så 

vidt jeg ved, på 2 måder:  

Nedgravning i jorden og/eller jordvold, beklædt med spagnum (anvendt med succes på forsvarets anlæg i 

Oksbøl) eller 

Lyddæmper på skydevåben (anvendes bl. a. i England).  

Jagtforeningerne støjforpester nu luften 92 dage om året fra kl. 09,00 til 22,00, ved ansøgning om tilladelse fra 

Sæby byråd var der tale om 18 skydedage om året!  Sandelig, rækker man fanden lillefinger, så ta´ 

skytteforeningen hele armen! 

Jeg forlanger, at Frederikshavn byråd fører bestemmelser i lokalplanen ud i livet, eller sørger på anden vis for, 

at jeg og alle andre fortsat frit kan færdes i skoven. Jeg forventer et svar allerede efter næste byrådsmøde, da 

jeg ikke længere vil finde mig i dette støjtyranni og er klar med en klage til EU over manglende 

borgerbeskyttelse fra Frederikshavns Kommunes side!  

Jeg skal lige bemærke, at støjberegningen ved boligen jo er anket, fordi det er ansøgeren selv, der har leveret 

resultaterne. Denne sag er p.t. hos ombudsmanden. 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans-Dieter Bochdam 

Ørhedevej 8 

9300 Sæby 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. maj 2010 Side 3 af 65 

 

 

 Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

 

Tel.: +45 98 45 50 00 

post@frederikshavn.dk 

www.frederikshavn.dk 

CVR-nr. 29189498 

 

 

 

 

26. maj  2010 

 

Hans-Dieter Bochdam 

Ørhedevej 8 

9300 Sæby 

 

skovlund-ecology@mail.dk  

 

Klage over skydebanen på Dyrhedenvej 16, 9300 Sæby.  

 

Frederikshavn Byråd har modtaget din henvendelse af den 14. maj 2010, hvor du klager over støj fra 

skydebanens aktiviteter, samt at der ikke er etableret støjvold.  

 

Miljøgodkendelse af skydebanen den 27. juni 2007 er udarbejdet efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995 om 

skydebaner. Denne vejledning indeholder retningslinjer for blandt andet støjniveau og skydetider.   

Miljøklagenævnet stadfæstede kommunes afgørelse den 22. ma rts 2010. Afgørelsen er fremsendt til Dem den 

25. marts 2010.  

 

Jf. vilkår i miljøgodkendelsen  har Jagtcenter Nord foretaget offentlig annoncering af skydedatoer og tider for 

sæson 2010/11. Forvaltningen har iøvrigt fremsendt annoncen til Dem. De er såled es på forhånd orienteret om 

tidspunkter for skydeaktiviteter.  

 

Frederikshavn Kommune har med brev til Dem den 31. maj 2007 meddelt, hvorfor der ikke er etableret støjvold. 

Kopi af brevet er vedlagt. 

Idet støjberegninger, har sandsynliggjort at støjbelastningen fra skydebanen ikke overskrider grænseværdien på 

66 dB(A, I) ved enkeltliggende boliger under fuld normal drift, er der ikke baggrund for at forlange en støjvold 

etableret.  

 

Desuden vedlægges kopi af afgørelse fra Naturklagenævnet den 4. april 2008, h voraf det fremgår, dels at 

udvidelse af skydebanens driftstid ikke medfører en pligt for kommunen til at udarbejde en ny lokalplan, og dels 

at bestemmelserne i den eksisterende lokalplan om eventuel støjvold må forstås som en reservation, der ikke 

medfører handlepligt for ejer eller bruger af de omhandlede arealer til at etablere en støjvold.  

 

Det er Frederikshavn Kommunens opfattelse, at indretning og drift af skydebanen finder sted i 

overensstemmelse med reglerne. Kommunen vil ikke foretage sig yderligere i sagen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Møller   Jane Wiis 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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Skrifrtlige spørgsmål fra borgere til byrådet 

 

Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget følgende skriftlige spørgsmål:  

 

2. 

Undertegnede har heldigvis atter overlevet en cykeltur langs Østkystvejen.  

Selv om der var 3 lastbiler, læsset med grus og den sidste påspænt anhænger, kørte de som død og djævel 

uden hensyntagen til, om en stakkels cyklist vil blive suget med af fartvinden. Det gik med n ød og næppe, men 

det var tæt på! 

Derfor vil jeg nu rykke byrådet for et svar om cykelsti. Jeg har ellers dårlige erfaringer med at spørge 

kommunen, min sidste forespørgsel til Trafiksikkerhedsudvalget for Frederikshavns Kommune fra den  

08. oktober 2008 (!) 

samler stadigvæk støv hos sagsbehandleren, og det til trods for, at jeg selv har rykket for svar flere gange, 

dernæst via Statsforvaltningen, til sidst Ombudsmanden, men der er ingen reaktion!  Jeg må derfor gå ud fra, at 

dette såkaldte trafiksikkerhedsudvalg kun eksisterer i fantasien.  

For god ordens skyld:  Den 11. 02. 2009 rykkede jeg for svaret, og fik at vide, at formanden for dette 

tilsyneladende ikke eksisterende udvalg, Ingrid Dissing, kom tilbage den 13. og ville få forelagt min rykker.  

Der skete fortsat intet, og den 13. marts 2009 bad jeg statsforvaltningen om hjælp. Allerede den 14. april 

svarede Statsforvaltningen mig, med kopi til Frederikshavns kommune, at de desværre ikke kunne hjælpe mig, 

for sager om tilsidesættelse af god forvaltningsskik er ombudsmandens bord.  

Jeg tænkte, at nu måtte kommunen (trafiksikkerhedsudvalget) da reagere, men nej! Derfor skrev jeg den 10. 

august 2009 til ombudsmanden og bad om hjælp. Allerede den 13. august 2009 skrev ombudsmanden til 

kommunen, men der kom aldrig noget svar! Nu har jeg den 30. april atter bedt ombudsmanden om at tage 

sagen op.  

Jeg skal også over for byrådet påpege, at Nordjyllands amt kort inden sit ophør fik EU-penge til cykelstien fra 

Voersaa til Sæby, men nåede kun at fuldføre strækningen til Lyngsaa, inden amtet lukkede og slukkede.  

Så, hvornår bliver strækningen gjort færdig???? 

Efter denne cykeltur, som jeg slap fra i god behold, cyklede jeg hjem fra Sæby ad Solsbækvej og Dyrhedenvej. 

Det var værre! Mine ører blev næsten blæst af af skydelarmen fra Skydebanen! Er det virkelig tilladt, at genere 

cyklister og fodgænger på en offentlig vej med støj over 80 dB? Skal der ikke være støjbegrænsende 

foranstaltninger? Jeg har ret til at færdes på offentlige veje, og larmen fra en skydebane må holde sig inden for 

deres eget område! Støjgrænserne for sundhedsfarlige påvirkninger er totalt overskreden! I øvrigt henviser jeg 

til mit brev af 14. maj 2010.  

 

Med venlig hilsen 

 

Hans-Dieter Bochdam 

Ørhedevej 8 

9300 Sæby 
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26. maj  2010 

Hans-Dieter Heinz Wilhelm Bochdam 

Ørhedevej 8 

9300  Sæby 

 

skovlund-ecology@mail.dk 

 

 

Vej- og stiplan i Frederikshavn Kommune 

 

Ved brev af den 20. maj 2010 har du rykket for svar på muligheden for cykelstier langs Østkystvejen mellem 

Lyngså og Sæby (Ålborgvej) med henvisning til din forespørgsel af den 8. oktober 2008. Vi beklager, at du 

aldrig har fået svar på din forespørgsel.  

 

Frederikshavn Kommune har konstateret en række ønsker om cykelstier i det  åbne land, udover Østkystvejen 

er det:  

 

 Solsbækvej og Nordostvej mellem Sæby og Lyngså  

 Brønderslevvej mellem Gærum og Østervrå 

 Brøndenvej mellem Østervrå og Brønden/Skæve 

 Skævevej mellem Dybvad og Brønden/Skæve 

 Hørbylundvej mellem Hørby og Brønderslevvej  

 Kandestedvej fra Ålbækvej til Kandestederne.  

 Råbjergvej fra Ålbækvej til Skiveren 
 

I 2006 anlagde Nordjyllands Amt cykelstier langs Østkystvejen mellem Voerså og Lyngså efter ønske fra Sæby 

Kommune. Østkystvejen var dengang en amtsvej. Hvorvidt og i givet fald hvornår cykelstier på resten af 

Østkystvejen måtte blive planlagt, er det ikke muligt at oplyse på nuværende tidspunkt, idet der ikke er 

budgetmæssig dækning for noget sådant. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Møller   Jane Wiis 

Borgmester   Kommunaldirektør 

mailto:skovlund-ecology@mail.dk
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1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010, Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til budgetopfølgningsproceduren, der er godkendt i Økonomiudvalget, 

skal der 3 gange årligt forelægges en budgetopfølgning for byrådet.  

  

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for eget 

udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudval genes egne budgetopfølgninger 

indgår i den samlede budgetopfølgning.  

  

I budgetopfølgningsmaterialet er oplistet en række bevillingsmæssige ændringer, 

som byrådet skal tage stilling til. Det drejer sig blandt andet om udskilning af puljer 

under Økonomiudvalget til selvstændig driftsbevilling, ekstraordinært afdrag på 

gæld fra Frederikshavn Spildevand og nulstilling af budgetbeløb vedrørende 

frigivelse af deponerede midler som følge af tidligere fremrykninger. Der er således 

bevillingsændringer til drift og finansielle konti. 

  

Fra 2010 er det indeholdt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at byrådet 

kvartalsvis skal orienteres om forventet regnskab for det specialiserede 

socialområde, dette findes bagerst i budgetopfølgningen.  

 

Økonomiske konsekvenser  

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

opsparing til kassebeholdningen i 2010 på 31.041.000 kr.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

 budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010 godkendes  

 de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og 

som netto betyder en øget opsparing til kassebeholdningen i 2010 på 

31.041.000 kr. godkendes  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  
Økonomiudvalget anbefaler, at budget 2010 genåbnes.  

Peter E. Nielsen, Søren Visti Jensen, Per Nilsson, Jens Ole Jensen og Lars Møller 

anbefaler, at Direktionen samtidig iværksætter et midlertidigt ansættelsesstop. 

Processen for ny budgetforhandling for 2010 gennemføres efter en tidsplan, som 

fremlægges på byrådets møde den 26. maj 2010.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

De bevillingsmæssige ændringer godkendes. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21404 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Budget 2010 genåbnes efter den fremlagte tidsplan.  

  

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er imod et midlertidigt ansættelsesstop. 

  

SF foreslog, at der iværksættes et midlertidigt ansættelsesstop, hvor 

undervisningspersonale, sosu-personale og personale på dagtilbudsområdet 

friholdes. 

  

Forslaget kom til afstemning:  

  

For stemte 16: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

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

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

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

(C), Jens Porsborg (C).  

  

Imod stemte 15: 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 (UP), Bent Bøgsted (O), 

Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O).  

  

Forslaget blev vedtaget. 

  

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr. 31. marts - BYRÅDET (dok.nr.49908/10) 

Tidsplan for genåbning af budget 2010 (dok.nr.58441/10) 
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2. Regnskab 2009 - Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen sender årsberetning og bilag til årsberetning for regnskabet 2009 til 

byrådet med henblik på afgivelse af regnskabet til revision inden den 1. juni 2010.  

  

Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale 

styrelseslov, regnskabsbekendtgørelser og regler for økonomisk styring i 

Frederikshavn Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale 

myndigheder.  

  

I regnskabsårets løb har bevillingerne løbende været tilrettet, således at de samlede 

tilretninger inklusiv det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget. 

  

Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i 

forbindelse med byrådets behandling. 

  

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til byrådet 

inden den 15. august 2010.  

  

Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2010 indsende 

regnskabet til tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de 

afgørelser, som byrådet har truffet i forbindelse med behandling af 

revisionsberetningen  

  

Uddybningen af regnskabet fremgår bilagene der er vedlagt sagen:  

Årsberetning 2009, som indeholder de overordnede regnskabsoversigter og 

bemærkninger til regnskabsresultatet  

Bilag til Årsberetning 2009, som er et supplement til selve årsberetningen der 

indeholder uddybende specialoversigter.   

Direktionens regnskabsnotat, som er Direktionens overordnede bemærkninger til 

regnskabsresultatet  

Teknisk regnskabsforklaring, der giver det hurtige overblik over regnskabsresultatet.  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21214 

 Forvaltning: CF 
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REGNSKABSOPGØRELSE 

                Udgiftsbaseret 
                      Beløb i 1.000 kr.            

  

Positive tal angiver udgifter 

Negative tal angiver  indtægter 

Regnskab       

2009 

Korrigeret 

budget 

2009 

  

Afvigelse 
Forventet 

Regnskab 

pr. 

31.9.2009 

  

Det skattefinansierede område 

    Skatter og generelle tilskud 

    Driftsudgifter i alt...................  

    Renter m.v............................  

Resultat af ordinær 

driftsvirksomhed. 
     ANLÆG (ekskl.Forsyningsvirks.) 

 Resultatet af det kattefinansierede 

     Resultat af forsyningen 

 Resultat inkl. forsyningsvirks...........  

  

  

  

-3.186.151 

3.139.167 

12.112 

-34.872 
175.065 

140.193 

1.131 

141.324 

underskud 

  

  

  

-3.187.817 

3.163.114 

10.613 

-14.090 
191.052 

176.962 

875 

177.837 

underskud 

  

  

  

1.666 

-23.947 

1.499 

-20.782 
-15.987 

-36.769 

256 

-36.513 

  

  

  

  

-3.187.817 

 3.160.993 

      11.614 

     -15.210 
    159.632 

    144.422 

875 

145.297 

underskud 

  

  

Likvid beholdning primo 2009......  

     Tilgang af likvide aktiver 

     Optagne lån …..........................  

     Øvrige balanceforskydninger....  

     Tilgang i alt................................ 

         

     Anvendelse af likvide aktiver 

      Årets resultat .........................  

      Afdrag på lån (inkl. indf. af lån) 

      Anvendelse i alt.................... 

         

  Opsparing / forbrug  likvide aktiver  

  

   

Likvid beholdning ultimo 2009 .. 

Kursregul. mv. vedr. likvide aktiver.  

  

 Likvid beholdning ultimo 

2009......  

  

-61.802 

  

-887.546 

-178.509 

-1.066.055  

  

141.324 

874.409 

  

1.015.733 

  

50.323 

Opsparing 

  

-11.479 

3.036 

  

-8.443 

Negativ 

beholdning 

  

  

-61.802 

  

-887.546 

-110.072 

-997.618 

  

177.837 

874.788 

  

1.052.625 

  

-55.011 

  Forbrug 

  

-116.813 

  

  

-116.813 

Negativ 

beholdning 

  

  

  

  

0 

-68.437 

-68.437 

  

-36.513 

-379 

  

  

  

105.334 

  

  

105.334 

  

  

     91.146 

  

  

-61.802 

  

-842.146 

-110.074 

-992.220 

  

145.297 

874.788 

  

1.020.085 

  

-27.865 

Forbrug 

  

-89.667 

  

  

-89.667 

Negativ 

beholdning 

  

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at   

 afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes  
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 regnskabet overgives til revisionen  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  
Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Teknisk gennemgang af regnskabsresultat 2009 (dok.nr.51933/10) 

Bilag 2 - Direktionens regnskabsnotat (dok.nr.51919/10) 

Bilag 3 - Årsberetning 2009 (dok.nr.52212/10) 
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3. Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 - 

Frederikshavn kommune 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering skal over -/underskud for 

drifts- og anlægsområdet samt enkelte navngivne puljer (indskud i 

landsbyggefonden, intern leasingpulje samt pulje vedr. lån til misbrugsforebyggelse) 

overføres fra 2009 til 2010.  

  

Nedenstående skema viser de beregnede over-/underskud i henhold til regelsættet 

for drift, anlæg og puljer.  

  

- = overskud, + = underskud Netto resultat Efterlades  Ønskes overført  

Netto underskud på driften 18.663.203 -1.920.630 20.583.833 

Netto overskud på anlæg -12.077.691 -19.499 -12.058.192 

Netto overskud puljer -5.898.167 

 

-5.898.167 

Netto underskud i alt 687.345 -1.940.129 2.627.474 

  

Der er et samlet underskud på drifts- og anlægsområdet på 687.299 kr. til overførsel 

til 2010. Det skal understreges, at de tillægsbevillinger (tekniske tilretninger af 

budget 2009), som blev givet den 16. december 2009 ikke er medtaget i opgørelsen.  

  

I forbindelse med fagudvalgenes behandling af overførslerne er der indstillinger om, 

at der ikke overføres overskud på driftsområdet på 1.920.630 kr. samt  overskud på 

19.499 kr. på anlægsområdet, i alt et overskud på 1.940.129 kr. I bilag til sagen er 

en udarbejdet oversigt over hvilke beløb og områder, som udvalgene har ønsket 

skulle holdes uden for overførsel.  

  

Den samlede overførsel efter udvalgsbehandlingen udgør herefter et 

nettounderskud på 20.583.833 kr. på driftsområdet, et nettooverskud på 12.058.238 

kr. på anlægsområdet samt et overskud på 5.898.167 kr. vedr. puljer. I alt søges om 

overførsel af nettounderskud 2.627.428 kr. over til 2010.  

  

Finansieringen af beløbene er sket ved en yderligere låneoptagelse på 49.000 kr. og 

en yderligere nettoopsparing til de likvide midler på 2.676.428 kr.  

  

I forbindelse med overførselssagen ansøges sideløbende om, at 1 mio. kr. af 

overskuddet på Økonomiudvalgets område vedrørende Handicaprådets 

mindreforbrug i 2009 overføres til Socialudvalget område. Handicaprådet har på sit 

møde den 29. oktober 2009 besluttet at indstille, at der overføres 1 mio. kr. af rådets 

overskud fra Økonomiudvalget til Socialudvalget.  

  

Fagudvalgene har foretaget en vurdering af overførslernes konsekvenser for at 

overholde budget 2010. Denne vurdering har givet anledning til ansøgninger om 

tillægsbevillinger til budget 2010 jf. senere sag på denne dagsorden.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3589 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: boch 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at  

  

       overførslerne som indstillet af udvalgene godkendes  

       der gives overførselsbevilling på 20.583.833 kr. vedrørende drift (mindsket 

forbrugsmulighed i 2010)  

       der gives overførselsbevilling på 12.058.238 kr. vedrørende anlæg (øget 

forbrugsmulighed i 2010)  

       der gives overførselsbevilling på 5.898.167 kr. vedrørende puljer (øget 

forbrugsmulighed i 2010)  

       overførslen finansieres ved yderligere låneoptagelse på 49.000 kr. og en 

yderligere opsparing til de likvide midler på 2.676.428 kr.  

       der overføres 1 mio. kr. af Økonomiuvalgets overskud vedrørende 

Handicaprådet til Socialudvalget  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Sammendrag ØKD Drift og puljer - fra 2009 til 2010 (dok.nr.39489/10) 

Bilag 2 - Oversigt over fagudvalgenes beslutninger mht. ØKD (dok.nr.39487/10) 
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4. Tillægsbevillinger til budget 2010 i forbindelse med 

overførselssagen 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med afslutning af regnskab 2009 og den deraf følgende overførelse 

af konstaterede over-/underskud 2010 samt forventningerne til regnskab 2010 har 

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at søge byrådet om 

tillægsbevilling til driftsområdet.  

Det skal nævnes, at ansøgning om tillægsbevilling har været forelagt i forbindelse 

med behandling af punkt omkring overførsel af under-/overskud fra 2009 til 2010 af 

henholdsvis den 7. april 2010 i Socialudvalget samt 8. april 2010 i Børne - og 

Ungdomsudvalget.  

  

Nedenstående tillægsbevillinger søges af Socialudvalget og Børne- og 

Ungdomsudvalget for at neutralisere virkningen af overførslerne fra 2009 på 

områder (det specialiserede socialområde og elevbefordring), hvor udvalgene ikke 

mener at kunne indarbejde de overførte underskud i budget 2010.  

  

Socialudvalget 

I forbindelse med overførselssagen ansøger Socialudvalget om, at fastholde 14,9 

mio. kr. af den tekniske tillægsbevilling, som blev givet på Byrådet mødet den 16. 

december 2009 til den del af underskuddet som vedrører det specialiserede 

socialområde. Denne anbefaling skyldes, at denne del (14,9 mio. kr.) af det 

overførte underskud på 32,2 mio. kr. vil undergrave den budgetstabilitet, som 

Byrådet har forsøgt indarbejdet i Socialudvalgets budget for 2010 vedr. det 

specialiserede område.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget 

Det kan konstateres, at der også i 2010 er pres på Familieafdelingens økonomi. 

Det foreslås, at der til dækning af restbeløb/underskud, som figurerer efter at 

afdelingens budgetproblemer er fordelt på tværs i afdelingens områder, søges en 

tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Denne anbefaling skyldes, at det overførte 

underskud vil undergrave den budgetstabilitet som Byrådet har forsøgt indarbejdet i 

Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2010 og overslagsårene.  

  

Inden for skoleområdet er det især markant større udgifter til elevbefordring/kørsel. 

Kørselsudgiften blev således 2,5 mio. kr. større end forventet pr. 30. september 

2009, hvilket i alt resulterer i et underskud på 7 mio. kr. En overførsel af dette beløb 

vil medføre et yderligere pres på skoleområdet, der samlet set har et underskud på 

5,9 mio. kr. På kørselsområdet anmodes der om en tillægsbevilling på 7 mio. kr. for 

at fastholde budgetstabiliteten i 2010 og overslagsårene.  

 

Indstilling 

På baggrund af godkendte indstillinger fra Socialudvalget samt Børne - og 

Ungdomsudvalget indstiller Direktionen, at Økonomiudvalget indstiller til 

 
 Åben sag 
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byrådets godkendelse, at  

 der til det specialiserede socialområde på Socialudvalget område gives en 

tillægsbevilling på i alt 14,9 mio. kr.   

 der til det specialiserede socialområde i Familieafdelingen gives en 

tillægsbevilling på 5,3 mio. kr.  

 der til skoleområdets kørsel gives en tillægsbevilling på 7 mio. kr.    

 den samlede tillægsbevilling på 27,2 mio. kr. finansieres af likvide midler  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  
Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010 

Godkendt.  

 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. maj 2010 Side 19 af 65 

 

 

5. Byrådsmedlem Jeppe Nielsen Kyk (O) ønsker 

byrådsdrøftelse af pladsforhold i skolebusser 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. maj 2010 fik udvalget 

en redegørelse for møde med forældre til børn, der kører med skolebus til Dybvad 

skole (rute 6). Mødet med forældre er afholdt på baggrund af en række 

henvendelser om pladsforhold og sikkerhed for børn, der transporteres med bus til 

og fra Dybvad skole.  

  

På baggrund af redegørelse ønsker byrådsmedlem Jeppe Nielsen Kyk (O) 

spørgsmålet om pladsforhold og sikkerhed for børn, der benytter skolebus, drøftet i 

Frederikshavn Byråd.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser:  

Spørgsmål om pladsforhold i skolebusser, det vil sige behovet for også at benytte 

ståpladser i busserne er udelukkende aktuelt i den sydlige del af Frederikshavn 

Kommune.  

Der køres pt. følgende ruter i den sydlige del af kommunen:  

 Rute 1 og rute 5 til Stensnæsskolen  

 Rute 2 og 6A samt rute 7 til Dybvad/Hørby Skole  

 Rute 6 til Dybvad Skole  

 Rute 3 og 4 samt rute 3+4A til Sæby skole og Sæbygaardskolen  

 Rute 8 og rute 9 til Torslev skole  

  

Færdselsstyrelsen har i efteråret 2009 svaret på spørgsmål om, hvorvidt bussen 

skal have seler, om der må være ståpladser, om der må sidde 3 børn på et 2 

personers sæde, og om krav til afmærkning af bussen.  

Af svaret fremgår bl.a., at en bus (herunder skolebus) kan være godkendt med 

plads til stående passagerer. Areal indrettet til ståpladser kan godkendes til mindst 

4 ståpladser pr. m
2
 og højst 6 ståpladser pr. m

2
. Ved alle ståpladser skal der være 

støttestænger, håndtag eller lignende, som er udformet og placeret på en måde, så 

de kan anvendes af børn. 

3 børn i alderen 5 til og med 12 år regnes som 2 voksne personer, og det betyder, 

at der i busser må befordres 3 skoleelever for hver 2 voksne personer, som bussen 

er godkendt til. (I busser med sikkerhedsseler må der ikke befordres flere 

skoleelever end antallet af voksne personer bussen er godkendt til (een sele pr. 

person)). 

  

Al skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune foregår efter gældende regler.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har i forbindelse med møde vedrørende rute 6 

undersøgt prisen for at indsætte ekstra kapacitet på morgenruten, der kører ind til 

 
 Åben sag 
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Dybvad skole kl. 8. Merudgiften udgør ca. 400.000 kr. pr. skoleår.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Til efterretning.  

 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. maj 2010 Side 21 af 65 

 

 

6. Ændringer af vedtægter - Skagen Turistforening  

 

Sagsfremstilling 

  

På Skagen Turistforenings generalforsamling den 20. april 2010 besluttede 

generalforsamlingen at anbefale følgende ændringer i Skagen Turistforenings 

vedtægter:  

  

Gældende vedtægter Fremtidige vedtægter 

§ 5 Afgørelser træffes med simpelt 

stemmeflertal  

Afgørelser træffes med simpelt 

stemmeflertal, jf. dog § 9 og § 10 

6. afsnit: 

Såvel ordinære som ekstraordinære 

eneralforsamlinger indkal-des med 21 

dages varsel ved bekendtgørelse i 

mindst et lokalt blad eller ved udsen-

delse af meddelelse til medlemmerne. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden  

Såvel ordinære som ekstraordi-

nære generalforsamlinger indkal -

des med 14 dages varsel ved be-

kendtgørelse i mindst et lokalt 

blad eller ved udsendelse af med-

delelse til medlemmerne. 

Indkaldelsen skal indeholde 

dagsorden 

Pkt. 7. Behandling af forslag, der er 

indleveret til bestyrelsen inden 14 dage 

før generalforsamlingen, ledsaget af 

skriftlig motivering 

Pkt. 7. Behandling af forslag, der 

er indleveret til bestyrelsen inden 

15. februar samme år som gene-

ralforsamlingen, ledsaget af en 

skriftlig motivering  

§ 6, 3. afsnit  

Skagen Byråd har ret til at vælge 1 

medlem til bestyrelsen. Det af Skagen 

Byråd valgte medlem vælges for 

byrådets funktionsperiode  

Frederikshavn Byråd har ret til at 

vælge 1 medlem til bestyrelsen. 

Det af Frederikshavn Byråd valgte 

medlem vælges for byrådets funk-

tionsperiode  

6. afsnit  

Foreningen tegnes af formanden og 2 

bestyrelsesmedlemmer  

Foreningen tegnes af turistchefen 

og foreningens formand eller af 3 

bestyrelsesmedlemmer  

§ 9 

Ændringer i foreningens vedtægter eller 

beslutning om foreningens opløsning 

kan kun foretages med ¾ majoritet, af 

de på en generalforsamling mødte 

medlemmer, og kun såfremt de mødte 

medlemmer udgør mindst halvdelen af 

foreningens medlemmer. Såfremt der 

stilles forslag af ovennævnte indhold, 

skal dette fremgå af indkaldelsen til 

generalforsamlingen.  

Bliver forslaget vedtaget med ¾ majo-

ritet på den første generalforsamling, 

§ 9 

Ændringer i foreningens 

vedtægter kræver vedtagelse på 

en generalforsamling med 2/3 af 

de afgivne stemmer.  

Opløsning af foreningen kræver 

vedtagelse på en generalforsam-

ling med 2/3 majoritet blandt 

samtlige medlemmer.  

Opnås denne majoritet ikke, 

indkalder bestyrelsen snarest og 

inden 30 dage til en ny general-

forsamling, på hvilken opløsning 

 
 Åben sag 
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uden at denne er beslutningsdygtig, 

indkalder bestyrelsen snarest og inden 

30 dage til en ny generalforsamling hvor 

forslaget kan vedtages ved almindeligt 

stemmeflertal uanset antal fremmødte. 

Ændringen i foreningens vedtægter skal 

godkendes af byrådet  

kan vedtages med 2/3 majoritet 

blandt de fremmødte medlemmer. 

  

  

  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller til byrådet, at vedtægtsændringerne 

godkendes. 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010 

Udsættes.  
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7. Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) fremtidige 

sammensætning 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 

nedsætter byrådet Det Lokale Beskæftigelsesråd (i det følgende kaldet LBR). 

Funktionsperioden er fra 1. juni 2010 til 31. maj 2014. Formålet med LBR er at 

rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen og til at samordne og udvikle 

den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på 

arbejdsmarkedet.  

  

LBR består af medlemmer fra arbejdsmarkedets parter og organisationer. 

Arbejdsmarkedsudvalget og det nuværende LBR har behandlet anmodning fra 

borgmesteren om plads i det kommende råd som observatør. 

Arbejdsmarkedsudvalget og LBR har på møder 12. april 2010 og 5. maj 2010 

godkendt, at borgmesteren får status som observatør i LBR. Derudover tilbydes 

formanden for LO og DA ekstra plads i rådet som observatører.  

  

Arbejdsmarkedets parter og organisationer har indstillet medlemmer og suppleanter 

til LBR.   

  

Dansk Arbejdsgiverforening    

Kan indstille op til 3 medlemmer   

Medlem Suppleant  

Jytte Møller Pedersen, MAN diesel  Indstilles snarest 

    

LO   

Kan indstille op til 3 medlemmer   

Medlemmer Suppleanter 

Renè Johansen, FOA Claus Henrik Nedermark, HK  

Søren Larsen, Dansk Metal Anne Marie Frederiksen, SL 

Jørgen Helledie, 3F Frederikshavn Jens Kristian Andersen, 

Dansk El-forbund 

    

FTF   

Kan indstille 1 medlem   

Medlem Suppleant  

Ulla Bøjesen, BUPL Indstilles snarest 

    

Danske Handicaporganisationer    

Kan indstille op til 2 medlemmer   

Medlemmer Suppleanter 

Else Aaris Hansen, Dansk 

Blindesamfund 

Vibeke Hansen, Dansk 

Blindesamfund 

Kurt Nielsen, Landsforeningen LEV Bjarne Jensen, Hjernesagen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3363 

 Forvaltning: AMF 

 Sbh: sucr 

 Besl. komp: Det Lokale 

Beskæftigelsesråd 
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Akademikernes Centralorganisationer  

Kan indstille op til 1 medlem, har fravalgt repræsentation  

    

PLO, Praktiserende Lægers Organisation  

Kan indstille 1 medlem   

Medlem Suppleant  

Jacob Randrup, Læge Charlotte Brun, Læge 

    

Integrationsrådet   

Kan indstille 1 medlem   

Lingathasan Ramalingam   

    

Frederikshavn Byråd    

Kan indstille 1 medlem    

Formand: Søren Visti Jensen, formand 

for Arbejdsmarkedsudvalget  

  

    

Læsø Kommunalbestyrelse    

Medlem Suppleant  

Lotte Keller Christensen, byrådsmedlem Bent Bjørn, byrådsmedlem 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at byrådet godkender indstilling af 

medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd med funktionsperiode 

1. juni 2010 til 31. maj 2014.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt med den bemærkning, at byrådet henstiller til LBR om at genoverveje sin 

beslutning omkring yderligere tildeling af pladser til LO og DA, når henses til den 

fremtidige organisering af samarbejdet mellem kommune og erhverv, turisme og 

handel.  
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8. 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.  

  

Der skal udpeges 1 nyt medlem efter Jørgen Philip Sørensens bortgang. 

Bestyrelsen sender enstemmigt forslag om, at byrådet udpeger advokat Jens 

Stadum som nyt eksternt medlem til bestyrelsen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at advokat Jens Stadum udpeges som eksternt medlem af 

bestyrelsen for Skagen Havn.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13051 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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9. Fremtidig organisering af samarbejdet mellem kommune og 

erhverv, turisme og handel 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i den aktuelle situation i Frederikshavn Kommune ønskes der et 

stærkere fokus på den erhvervspolitiske indsats, som blandt andet Erhvervs - og 

Turismeudvalget (ETU) har varetaget. Der ønskes større fokus på mere 

handlingsorienterede og fremadrettede initiativer og projekter.  

  

Hidtil har ETU været initieret fra kommunalpolitiske side. ETU har brugt meget tid 

på forskellige interesser og bevillinger af mindre projektbeløb. Det har klart været 

en fordel, at man de forskellige brancher imellem, har kunnet opnå større forståelse 

af hinanden, men det har også gjort drøftelserne brede og mindre fokuseret.  

  

ETU har stået i spidsen for tilvejebringelse af den samlede 

Erhvervsudviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune (Strategi, Handlingsplan, 

”Sådan ser vi ud”). Erhvervsudviklingsstategien bygger på et stærkt fundament af 

lokale erhvervs-, turisme- og handelsvirksomheders deltagelse.  

  

Efterfølgende – og aktualiseret af blandt andet situationen vedrørende MAN og 

MARTIN har ETU sammen med Økonomiudvalget stillet sig i spidsen for ”Omstill ing 

og vækst i Frederikshavn”, hvor der i særlig grad fokuseres på tre vækstspor: 

Vedvarende energi, Det maritime område, Oplevelser og vækst. 

  

I den aktuelle krisesituation Frederikshavn befinder sig i, er der særligt brug for:  

  

         fokus  

         perspektiv 

         handling (reaktionstid) 

  

Det anses vigtigt, at aktørerne indenfor både erhvervs -, turisme- og handelssiden 

involveres og tager et langt større initiativ og ejerskab af såvel indhold som 

håndtering af disse vækststrategier. Det er netop aktørerne med deres kendskab til 

den øjeblikkelige situation, tendenserne og de forretningsmæssige muligheder, der 

skal i fokus og danne udgangspunkt for drøftelserne af, hvad der vil være 

hensigtsmæssigt at gøre.  

  

Det ønskes, at der i stedet for det eksisterende erhvervs - og turismeudvalg 

etableres 2 initiativfora, som kan være mere igangsættende og udførende – to fora 

hvor formålet er at få igangsat initiativer og projekter som følger vækststrategierne, 

og som får folk i jobs og erhvervene i vækst. 

  

Der foreslås derfor etableret 2 initiativfora henholdsvis for:  

  

         Erhverv 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1488 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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         Turisme og Handel  

  

Disse to fora har hver især henholdsvis sine særlige fokusområder indenfor deres 

kerneområder og kan igangsætte initiativer og projekter her indenfor. Der kan 

udvikles eller igangsættes overlappende initiativer og projekter, som de to fora går i 

samarbejde om, herunder eksempelvis afholdelse af fælles tematiserede aktiviteter.  

  

Der udpeges ikke politikere til de to fora, da det skal være praktikerne, erhvervene 

som tegner ejerskabet. Politikere kan inviteres med til møderne, hvor det giver 

relevans og hvor der er behov for drøftelser af de konkrete ideer og projekter, som 

det enkelte fora ønsker at igangsætte. 

  

Erhvervsstrategien og Vækststrategien tegner rammerne for de to fora’s arbejde. 

De to initiativfora’s opgaver er dels at 

  

         igangsætte konkrete initiativer og projekter inden for henholdsvis erhverv 

samt turisme og handel  

         rådgive Økonomiudvalg og byråd om udvikling af 

erhvervsudviklingsstrategien fremover 

  

Til at understøtte de to fora kan der afsættes 2 puljer på 200.000 kr. til servicering, 

mødeafholdelse, initiativer, projektbeskrivelser inspiration og eventuelt små 

konferencer. Man kan også forestille sig, at der kan afholdes fælles større 

tematiserede arrangementer de to fora imellem. De 2 puljer kan finansieres af de 

midler, som hidtil har været afsat til Erhvervs - og Turismeudvalget.  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

  

         der oprettes et initiativforum for erhverv 

         der oprettes et initiativforum for turisme og handel  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Et flertal anbefaler indstillingen. 

Erik Sørensen, Birgit Hansen, Bjarne Kvist og Jens Hedegaard Kristensen kan ikke 

tiltræde indstillingen.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Efter Økonomiudvalgets møde den 17. februar 2010 har borgmesteren haft kontakt 

til henholdsvis erhvervsrådet, turist- og handelsstandsforeningerne samt 

arbejdstagerside (LO). Gennem konstruktive drøftelser med disse er det blevet 

tydeligt, at 

  

       erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken skal have tæt sammenhæng  

       der skal sættes ekstra kraft på jobrelateret udvikling af arbejdskraften  

       der skal være politisk deltagelse i de respektive initiativfora  
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På den baggrund oprettes – som beskrevet i vedlagt notat Veje til Vækst – to 

initiativfora med hver sit fokus, med politisk deltagelse og med koordinering til 

arbejdskraftudviklingen via Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Borgmesteren 

indtræder i LBR som observatør for at sikre fokus på og koordinering mellem vækst 

og arbejdskraftudvikling. For at sikre dynamik og koordinering mellem 

erhvervsindsatsen, arbejdsmarkedsindsatsen samt den kommunalpolitiske indsats 

og prioritering afholder de to initiativfora, LBR samt hele byrådet en årlig fælles 

temadag om erhvervs- og arbejdsmarkedssituationen.  

 

Indstilling - Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010 

Borgmesteren indstiller, at  

  

       der oprettes et initiativforum for erhverv 

       der oprettes et initiativforum for turisme og handel  

       de to initiativfora, LBR og hele byrådet årligt afholder en fælles temadag om 

erhvervs - og arbejdsmarkedssituationen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Grafisk fremstilling af initiativfora (dok.nr.16529/10) 

Bilag 2 - Omstilling og vækst Frederikshavn Kommune (dok.nr.16733/10) 

Bilag 3 - Notat Veje til vækst - Organisering af Erhvervs- og 

Arbejdsmarkedsindsatsen.docx (dok.nr.54413/10) 

Bilag 4 - Grafisk fremstilling Veje til vækst.pptx (dok.nr.54419/10) 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. maj 2010 Side 29 af 65 

 

 

10. Ændring af styrelsesvedtægt - indkaldelse af stedfortræder 

 

Sagsfremstilling 

På byrådets møde den 24. marts 2010 behandlede byrådet dagsordenspunkt nr. 18 

”Ændring af den kommunale styrelseslov – ændrede regler vedrørende 

byrådsmedlemmers arbejdstilrettelæggelse mv.”.  

  

Ovennævnte lovændring i den kommunale styrelseslov giver kommunen adgang til 

at fastsætte i kommunens styrelsesvedtægt, at stedfortræderen for et medlem skal 

indkaldes, når medlemmet har lovligt forfald, selv om forfaldet ikke forventes at 

vare en måned. Der skal således ikke længere søges dispensation hertil hos 

Indenrigs- og Sundhedsministeren.  

Lovændringen giver endvidere mulighed for at beslutte i styrelsesvedtægte n, at 

stedfortræderindkaldelse skal ske ved ethvert lovligt forfald uanset den forventede 

varighed eller, at forfaldet skal have en bestemt varighed.   

  

I forbindelse med behandlingen af dagsordenspunktet på mødet den 24. marts 

2010 anmodede byrådsmedlem Jette Fabricius Toft (F) om, at byrådet tager stilling 

til, om det skal fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt, at stedfortræderen for et 

medlem skal indkaldes ved ethvert lovligt forfald, selvom forfaldet ikke forventes at 

vare en måned.   

  

På den baggrund foreslås følgende tilføjelse i kommunens styrelsesvedtægt:  

Nyt stk. 2 i § 2: "Stedfortræderen for et medlem skal indkaldes ved ethvert lovligt 

forfald uanset den forventede varighed. Lovligt forfald forstås i overensstemmelse 

med reglerne i den kommunale styrelseslov".  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender det nævnte forslag til et nyt stk. 2 i § 

2 i styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. 

Såfremt tilføjelsen godkendes, sendes sagen til 2. behandling i henhold til 

styrelsesvedtægtens § 24 på næste møde i byrådet den 26. maj 2010.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. april 2010 

Godkendt.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

Bilag 

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommune  (dok.nr.43127/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3821 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mimb 

 Besl. komp: BR 
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11. Ændring af forretningsorden - afstemninger i byrådet 

 

Sagsfremstilling 

Med ombygningen af byrådssalen har byrådssalen fået et elektronisk 

afstemningssystem.  

Af kommunens forretningsorden § 10 fremgår det, at afstemninger i byrådet kun 

foregår ved håndsoprækning.  

Derfor er der behov for en ændring i kommunens forretningsorden.  

Et elektronisk afstemningssystem kan imidlertid give anledning til problemer, hvis 

strømmen svigter mv., og for at sikre byrådets virke og beslutningsevne, er det 

derfor hensigtsmæssigt, at byrådsmedlemmerne har flere muligheder til rådighed 

for at afgive deres stemme.     

På den baggrund foreslås følgende ændring i kommunens forretningsorden § 10:  

Nuværende § 10: ”Afstemning sker ved håndsoprækning og kontraprøve foretages”  

Forslag til ny § 10: ”Afstemning sker ved både håndsoprækning og elektronisk, 

eller ved håndsoprækning alene eller elektronisk alene. Kontraprøve foretages”.  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender nævnte ændring i byrådets 

forretningsorden § 10.  

  

Såfremt ændringen godkendes, sendes sagen til 2. behandling i henhold til 

forretningsordenens § 16 på næste møde i byrådet den 26. maj 2010.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. april 2010 

Godkendt med den ændring at ordet ”håndsoprækning” erstattes med ”rejser sig 

op”.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt, således at ny § 10 har følgende ordlyd:  

  

”Afstemning sker ved både at man rejser sig op og elektronisk,  eller alene ved at 

man rejser sig op, eller elektronisk alene. Kontraprøve foretages.”  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3817 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mimb 

 Besl. komp: BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. maj 2010 Side 31 af 65 

 

 

12. Ændring af forretningsorden - elektronisk formidling af 

materiale til byrådsmedlemmer 

 

Sagsfremstilling 

På byrådets møde den 24. marts 2010 behandlede byrådet dagsordenspunkt nr. 18 

”Ændring af den kommunale styrelseslov – ændrede regler vedrørende 

byrådsmedlemmers arbejdstilrettelæggelse mv.”.  

Ved den omtalte lovændring i den kommunale styrelseslov er der givet kommunen 

adgang til at beslutte, at materiale til byrådsmedlemmerne kun formidles 

elektronisk. Det kan dog kun ske under forudsætning af, at byrådsmedlemmerne er 

i stand til at modtage materialet, enten ved at medlemmerne godtgøres deres 

udgifter til det udstyr, som er nødvendigt for at kunne modtage materialet, eller ved, 

at det fornødne udstyr stilles til rådighed for medlemmerne. 

Det fornødne it-udstyr er stillet til rådighed for byrådsmedlemmerne.   

I forbindelse med behandlingen af dagsordenspunktet på mødet den 24. marts 

2010 anmodede byrådsmedlem Jette Fabricius Toft (F) om, at byrådet tager stilling 

til, om materiale til byrådsmedlemmerne kun formidles elektronisk.    

En beslutning om kun at formidle materiale elektronisk vil k ræve en ændring i 

kommunens forretningsorden § 3, stk. 3. 

Nuværende § 3, stk . 3: "Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært 

møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det 

forinden er tilsendt medlemmerne – være tilgængeligt elektronisk og på 

Frederikshavn Rådhus i mindst 3 hverdage inden mødet, heraf mindst 1 dag i 

tidsrummet kl. 15.30-17.00. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være 

fremlagt".  

Forslag til ny § 3, stk. 3: "Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært 

møde er det fornødne materiale til sagens bedømmelse kun tilgængeligt i 

elektronisk form. Materialet skal være tilgængeligt elektronisk mindst 3 hverdage 

inden mødet. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være tilgængelig".  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender det nævnte forslag til ændring i 

byrådets forretningsorden § 3, stk. 3, dog med den tilføjelse, at 

”byrådsmedlemmers individuelle ønske om pr. post at modtage hele eller dele af 

byråds- og udvalgsdagsordner med tilhørende bilag, efter dagsordnernes 

elektroniske fremsendelse, kan imødekommes”.  

  

Såfremt ændringen godkendes, sendes sagen til 2. behandling i henhold til 

forretningsordenens § 16 på næste møde i byrådet den 26. maj 2010.   

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3817 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mimb 

 Besl. komp: BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. april 2010 

Godkendt.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt, således at ny § 3, stk. 3 har følgende ordlyd:  

”Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, er det fornødne 

materiale til sagens bedømmelse kun tilgængeligt i elektronisk form.  

Materialet skal være tilgængeligt elektronisk mindst 3 hverdage inden mødet. En 

fortegnelse over sagerne skal samtidig være tilgængelig.  

Dog kan byrådsmedlemmernes individuelle ønske om efterfølgende pr. post at 

modtage byråds- og udvalgsdagsordener med tilhørende bilag, efter 

dagsordenernes elektroniske fremsendelse, imødekommes.”  

 

Bilag 

Forretningsorden for Frederikshavn Byråd (dok.nr.43151/10) 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. maj 2010 Side 33 af 65 

 

 

13. Udkast til retningslinjer og forretningsorden for 

Boligkommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet skal efter Byfornyelseslovens § 81 fastsætte retningslinjer for 

kommissionens virksomhed. Det er hensigtsmæssigt, at der foreligger klare 

kompetenceregler for kommissionen, regler for behandling af sager og for 

mødernes afvikling.  

  

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedhæftede udkast til ajourførte retningslinjer 

og forretningsorden for kommissionen. For at gøre det mindre bureaukratisk er det 

foreslået, at Boligkommissionen kan træffe endelig afgørelse i sager, herunder 

beslutninger i henhold til lovens §§ 76 – 77 om kondemnering og nedrivning, hvor 

udgiften til forundersøgelser, genhusning mv. skønnes højest at blive 50.000 kr., 

såfremt der er midler på kommunens byfornyelsesramme. For så vidt angår 

dispositioner, der vil medføre udgifter for kommunen ud over dette beløb, har 

kommissionen dog kun indstillingsret til byrådet.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at udkast til retningslinier og forretningsorden for  Boligkommissionen 

godkendes. 

 

Beslutning Boligkommissionen den 5. maj 2010  

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

Bilag 

Udkast til retningslinjer og forretningsorden for Boligkommissionen version 2 (dok.nr.51097/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4227 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: ØU/BR 
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14. Forslag til Lokalplan SKA.BE.06.01.01 og 

Kommuneplantillæg 09.11 - Helårsbeboelse og hotel/erhverv ved 

Strandklit, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. april 2010 at tiltræde 

igangsætning af bygherrelokalplan for ejendommen Strandklit 1, Skagen.  

  

Af beslutningsreferatet fremgår det, at bebyggelsen ikke må overstige 10,5 meter 

og at lokalplanforslaget skal ledsages af en egentlig miljøvurdering. Det skal 

desuden overfor ansøger tilkendegives, at der på grundlag af projektlokalplan kan 

forventes meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførelse af 

bebyggelse som beskrevet på vilkår, at arealer imellem og omkring bebyggelsen 

bibeholdes som hede og det tidligere bebyggede areal (pelsdyrfarm) genskabes 

som hede. 

  

Lokalplanen omfatter et byggeprojekt med 4 enkeltbeliggende huse i 3 etager med 

saddeltag. Facaderne fremstår i sortmalet træ med tage beklædt med tegl, skifer 

eller pap. Bebyggelsen vil fremtræde i 2,5 etage med høj trempel på en "bastion", 

idet underste etage bliver i murværk. Imellem bebyggelsen etableres parkering, 

nedgravet i forhold til bebyggelsen.  

  

Ved udelukkende boliganvendelse bliver der maksimalt mulighed for indretning af 

56 etageboliger.  

  

Grundareal 10.209 m
2
, påtænkt etageareal ca. 5.000 m

2
, svarende til en 

bebyggelsesprocent på ca. 50 %. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.E.06.01, der muliggør 

erhvervsbebyggelse i virksomhedsklasse 1-4, det vil sige liberalt erhverv, 

administrations- og kontorvirksomhed, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 

offentlig og privat service, overnatningsfaciliteter mv. Blandt andet for at tilgodese 

lokalplanens supplerende anvendelse til helårsbeboelse er der udarbejdet et tillæg 

09.11 til kommuneplanen.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet miljøscreeing i henhold til Lov om 

miljøvurdering af planer og programmer. Plan- og  

Miljøudvalget har på mødet den 6. april 2010 besluttet, at lokalplanforslaget skal 

ledsages af egentlig miljøvurdering.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.BE.06.01.01 og tillæg 

09.11 til kommuneplanen fremlægges i offentlig høring.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3221 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010 

Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen og Pia Karlsen ønsker dog 

ikke at meddele dispensation fra § 3 jf. miljøscreeningen. Erik Sørensen og Jens 

Hedegaard Kristensen kan tiltræde indstillingen, dog således at helårsboliger 

ændres til boliger.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Et flertal tiltræder indstillingen.  

  

Erik Sørensen, Jens Hedegaard Kristensen og Birgit Hansen kan tiltræde 

indstillingen, dog således at helårsboliger ændres til boliger.  

  

Søren Visti Jensen tilslutter sig Paul Rode Andersen og Pia Karlsens bemærkning 

fra Plan- og Miljøudvalget. 

  

Per Nilsson ønsker ikke forslaget sendt i høring. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Et flertal godkender indstillingen.  

  

SF’s 5 medlemmer og Pia Karlsen (V) ønsker ikke at meddele dispensation fra § 3 

jf. miljøscreeningen.  

  

Der blev foretaget afstemning om at ændre helårsboliger til boliger.  

  

For helårsboliger stemte 16: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen 

(V), Mogens Brag (V), Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), John Christensen (V), 

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

Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (F), Bjarne Kvist (A), 

Jørgen Tousgaard (A), Hanne Welander (A) 

  

Imod helårsboliger stemte 14: Erik Sørensen (A), Birgit Hansen (A), Jens 

Hedegaard Kristensen (A), Erik Kyed Trolle (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno 

Müller (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Peter Laigaard 

(UP), Bent Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O), Peter E. 

Nielsen (C), Jens Porsborg (C) 

  

Undlod 1: Per Nilsson (V) 

  

Flertal for at formuleringen helårsboliger bibeholdes i planen.  

  

Per Nilssons forslag om ikke at sende forslaget i høring kom til afstemning.  

  

For stemte 3: Per Nilsson (V), Helle Madsen (V), Frode Thule Jensen (V)  
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Imod stemte 27: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), 

Mogens Brag (V), Pia Karlsen (V), John Christensen (V), Paul Rode Andersen (F), 

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

Fabricius Toft (F), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), Bent Bøgsted (O), 

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

(A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Erik Kyed 

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

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

  

Undlod 1: Jørgen Tousgaard (A) 

  

Forslaget sendes i høring. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat, Planlægning for helårsbeboelsehotelerhverv på ejendommen Strandklit 1, 

Skagen (dok.nr.40440/10) 

Bilag 2 - Strategisk Miljøvurdering.pdf  (dok.nr.51010/10) 

Bilag 3 - Forslag til Lokalplan SKA.BE.06.01.01.pdf  (dok.nr.51009/10) 
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15. Forslag til Lokalplan SKA.B.06.10.01 og Kommuneplantillæg 

09.12 - Helårsboliger ved Silvervej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. april 2010 at tiltræde 

igangsætning af bygherrelokalplan for byudviklingsområdet ved Silvervej, Skagen.  

  

Af beslutningsreferatet fremgår det, at højden af den ny bebyggelse skal tilpasses 

områdets nuværende bebyggelse, således at denne opføres med varierende højde 

stigende fra syd til nord med en maksimal højde på 10,5 meter i lighed med de 

nuværende "Havhusene" nord for Minkvej.  Desuden skal et mindre areal med 

beskyttet natur, konkret mose, friholdes for bebyggelse/vejanlæg og i stedet 

integreres som en del af friarealet. 

  

Området afgrænses af Fladen Grunds forlængelse i vest og omfatter begge sider af 

Silvervej. Der påtænkes skabt mulighed for opførelse af knap 100 helårsboliger i 

form af tæt-lav bebyggelse i varierende højder i 1,5 til 2 etager. Husene opføres 

med facader primært i træ med partier af murværk og tag i rødt tegl eller sort 

tagpap.  

  

Den ny bebyggelse er vist med permanent vejadgang fra Fladen Grunds 

forlængelse. 

  

Inden for lokalplanområdet er der et ikke-erhvervsmæssigt hestehold i form af 

mindre hestehold. Vedtagelsen af ny lokalplan og dermed overførsel af området til 

byzone hindrer ikke videreførelse af eksisterende lovlig anvendelse.  

  

Arealet på begge sider af Silvervej er beliggende i kommuneplanens område 

SKA.B.06.10, der er udlagt til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav 

helårsboliger med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 % og 35 % og 

etageantal og højder på henholdsvis 1,5 etage og 10,5 meter og 2,5 etage og 12 

meter.  

  

Realisering af lokalplan og boligbyggeprojektet bet inger kommuneplantillæg med 

henblik på at inddrage arealet helt ud til Fladengrunds forlængelse (areal, der i dag 

er gammelt fyrretræsbælte omkring pelsdyrområde). 

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet miljøscreeing i henhold til Lov om 

miljøvurdering af planer og programmer. Det konkluderes heri, at det  vurderes, at 

der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.B.06.10.01 og tillæg 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3222 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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09.12 til kommuneplanen fremlægges i offentlig høring.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010  

Indstillingen tiltrædes. Pia Karlsen udtrykker betænkelighed over øgning af 

boligudbuddet.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat - Planlægning for helårsboliger ved Silvervej, Skagen (dok.nr.40441/10) 

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan SKA.B.06.10.01.pdf  (dok.nr.51008/10) 
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16. Forslag til Lokalplan FRE. B. 02.01.02 - Åben lav 

boligbebyggelse Skolevangsvej 57 i Elling  

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 2. februar 2010 

har forvaltningen  i samarbejde med bygherre udarbejdet et forslag til Lokalplan 

FRE.B.02.01.02, Skolevangsvej 57.  

  

Lokalplanen omfatter godt 1 ha. og skaber mulighed for at udstykke 5 grunde fra 

den omhandlede ejendom. Eksisterende bolig på den nordlige del af ejendommen 

bevares. Lokalplanområdet grænser mod syd op til to fritliggende boliger. Mod vest 

græser området op til hobbylandbrugene/jordbrugsparcellerne på Engvangen og 

mod nord grænser området op til et areal, der udstykkes i tre grunde - ligeledes på 

Engvangen - og bebygges med åben lav boligbebyggelse.  

  

De 5 grunde som lokalplanen skaber mulighed for at udstykke skal vejforsynes fra 

ny privat fællesvej med adgang til Skolevangsvej. Grundene kan bebygges med 

åben-lav boligbebyggelse i indtil 1½ etage, energiklasse 1. Skolevangsgrøften 

forlægges mod vest, nærmest grøften etableres der et friareal fælles for beboerne i 

det nye boligområde. Grøften søges således udnyttet aktivt. 

 

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 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.B.02.01.02 vedtages som forslag og 

udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010 

Pia Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

Bilag 

Forslag til lokalplan FRE.B.02.01.02.pdf  (dok.nr.47348/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2050 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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17. Forslag til Lokalplan FRE.13.14.02 - Bofællesskab på 

Koktvedvej samt Kommuneplantillæg nr. 09.13  

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. april 2010 at formanden for 

Plan- og Miljøudvalget og Socialudvalget skulle afholde dialogmøde med 

Toftegården vedrørende etablering af bofællesskab på Koktvedvej i Frederikshavn. 

Arealerne bruges i dag som græsningsareal af Toftegården.   

  

Dette møde blev afholdt den 14. april 2010, hvor Toftegårdens bestyrelse bl.a. 

tilkendegav, at Toftegården forstod Kommunens behov for at inddrage 

græsningsareal til bebyggelse og at Toftegården ikke ville modsætte sig dette.  

  

På baggrund heraf har bygherre i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et 

forslag til Lokalplan FRE.13.14.02 for et bofællesskab på Koktvedvej  og tilhørende 

Kommuneplantillæg 09.13.  

  

Lokalplanområdet omfatter et område på knap 1 ha. til institutions- og boligformål 

beliggende umiddelbart øst for nuværende bofællesskab Koktvedparken og ned 

mod Musikkvarteret. Lokalplanområdet grænser mod syd op til et offentligt 

rekreativt område med fredskov.  

  

Lokalplanen muliggør etablering af et bofællesskab i form af tæt lav byggeri, som er 

velegnet til fysisk og psykisk handicappede. Der forventes etableret omkring 15 

boliger opdelt i 3 fritliggende huse med ca. 5 boliger i hver samt tilhørende 

servicefaciliteter. Byggeriet må opføres i 1 etage og med en maksimal 

bygningshøjde på 8,5 m. 

  

I lokalplanen stilles der krav om, at der skal etableres en ridesti 

(trampesti) igennem lokalplanområdet, så det sikres, at Toftegården fortsat kan 

udnytte græsningsarealet mod syd langs Suderbovej.  

  

Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra den eksisterende vej ”Koktvedparken”.  

  

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde FRE.O.11.13 og 

FRE.O.13.07 og må ifølge rammerne ikke bebygges. Der er derfor udarbejdet et 

kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse imellem 

lokalplanforslaget og kommuneplanen. 

  

 

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. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3819 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.13.14.02 og 

Kommuneplantillæg 09.13 udsendes i offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010  

Pia Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat fra PMU 6. april 2010 (dok.nr.45247/10) 

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan FRE.13.14.02 (dok.nr.45938/10) 
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18. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.11.27.01 - 

Højrupsvej/Anholtvej, Frederikshavn og Kommuneplantillæg nr. 

09.04 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE.B.11.27.01 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 

09.04 har været udsendt i offentlig debat i perioden fra den 6. januar til den 3. 

marts 2010. 

  

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at opføre et senhjerneskadecenter 

og boliger på et areal mellem Højrupsvej og Anholtvej i det sydlige Frederikshavn. 

Senhjerneskadecentret opføres på den sydlige del af grunden langs Anholtvej  og 

på den nordlige del af grunden langs Højrupsvej opføres boliger.  

  

Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden.  

  

Efter offent liggørelsen af lokalplanfors laget har bygherre fremsendt en række 

ønsker til mindre ændringer i den konkrete anvendelse og udformning af 

byggeriet i delområde I (senhjerneskadecentret ) ved Anholtvej. Ændringerne 

omhandler en justering af byggefelter, vejadgang og p-pladser samt opsætning 

af solcellepaneler på facader og tage.  

  

Efter ønske fra bygherre har der været en supplerende høring om ændringerne 

blandt naboer til området. Denne høring har ikke givet anledning til kommentarer.  

  

De konkrete forslag til ændringer i lokalplanen fremgår af vedlagte indsigelsesnotat. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.B.11.27.01 samt 

Kommuneplantillæg 09.04 vedtages endeligt med de forslag til ændringer, der 

fremgår af vedlagte indsigelsesnotat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010  

Pia Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16241 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mael 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag 

Bilag 1 - Indsigelsesnotat af 20. april 2010 (dok.nr.44671/10) 

Bilag 2 - Lokalplan FRE.B.11.27.01 Ved Højrupsvej/Anholtvej, Frederikshavn (dok.nr.44652/10) 

Bilag 3 - Kortbilag 2 fra lokalplanforslag (dok.nr.45412/10) 

Bilag 4 - Kommuneplantillæg 09.04 (dok.nr.45863/10) 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. maj 2010 Side 45 af 65 

 

 

19. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.BC.15.05.01- 

Hangaardsvej, Frederikshavn og Kommuneplantillæg nr. 09.05  

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.05.01 og det tilhørende Kommuneplantillæg 09.05 

har været udsendt i offentlig debat i perioden fra den 10. februar til den 7. april 

2010. 

  

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre opførelse af et 

byggeri, der kan indeholde erhvervs -, butiks- og boligfunktioner. 

Lokalplanforslagets hovedformål har været, at indpasse et nyt byggeri   i højde, 

volume og facadeudtryk i såvel Danmarksgade som Parallelvej udformet i respekt 

for gadeforløb og nabobebyggelserne.  

  

Der er i offentlighedsfasen indkommet 3 indsigelser, som det fremgår af 

indsigelsesnotat af april 2010. Indsigelserne handler primært om 

 bygningshøjderne, bebyggelsens placering og parkeringsforholdene i området.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.BC.15.05.01 og 

Kommuneplantillæg nr. 09.05 vedtages endelig uden ændringer i forhold til de 

offentliggjorte forslag.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010  

Pia Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Indstillingen tiltrædes. Erik Sørensen og Jens Hedegaard Kristensen ønsker tilføjet 

mulighed for højde mod Danmarksgade på 19,5 meter.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales.  

Erik Sørensen, Jens Hedegaard Kristensen og Birgit Hansen ønsker tilføjet 

mulighed for højde mod Danmarksgade på 19,5 meter.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

  

Carsten Sørensen udtrykker bekymring vedrørende antallet af P-pladser.  

  

Til føjelse om mulighed for højde mod Danmarksgade på 19,5 meter kom til 

afstemning.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20762 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Imod stemte 16: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), 

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

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

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

Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C).  

  

For stemte 15: 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 (UP), Bent Bøgsted (O), 

Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O).  

  

Muligheden for højde mod Danmarksgade på 19,5 meter blev ikke vedtaget.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan FRE.BC.15.05.01 Hangaardsvej, Frederikshavn (dok.nr.45600/10) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.05 (dok.nr.45602/10) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat april 2010 (dok.nr.45603/10) 
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20. Affaldsplan 2010-2012 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til Bekendtgørelse om affald nr. 48 af 1. januar 2010 skal kommunerne 

hver fjerde år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald.  

  

Den nye affaldsplan adskiller sig fra tidligere affaldsplaner ved at være en digital 

affaldsplan. 

  

Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet og 

indeholder de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden, herunder de initiativer, 

der ønskes iværksat, for at nå målene. Ligeledes indeholder planen de 

fokusområder, der blev præsenteret på Plan- og Miljøudvalgets temamøde den 14. 

april 2009. Planen kan derfor også anvendes af borgere, foreninger og 

virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende 

affaldshåndtering i Frederikshavn Kommune. 

  

Teknisk Forvaltning har gennemført en screening af nærværende forslag til 

affaldsplan og har i den forbindelse vurderet, at planen ikke medfører væsentlige 

negative miljøpåvirkninger efter de kriterier, er fremgår af Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer nr. 936 af 24. september 2009. Forvaltningen har derfor 

konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.  

  

Efter byrådets godkendelse af forslag til affaldsplan, skal dette offentliggøres i en 

periode på 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger og 

indsigelser til forslaget. Herefter skal byrådet vedtage affaldsplanen endeligt.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslag til affaldsplan sendes i 

høring i 8 uger.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Sagen genoptages, idet forslaget suppleres med angivelser af konkrete initiativer 

og handlingsmuligheder til opfyldelse af målene.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010  

Kommunens konsulent, Rambøll, har udarbejdet notat, der beskriver 

indsatsområder til opfyldelse af målene i forslag til affaldsplan.  

Indsatsområderne er indarbejdet i forslag til affaldsplan og er som følger:  

  

         " fej for egen dør" -initiativer  

         dagrenovation - husholdninger  

o    papir og pap - justering af ordning og øget informationsindsats  

o    glas - flere kuber og øget informationsindsats  

o    plast  - øget informtionsindsats om bedre sortering  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2994 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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o    metal - bedre sortering af småt metal  

o    batterier - flere indsamlingsmuligheder og øget informationsindsats  

o    Organisk affald - øget informationsindsats  

         storskrald  

o    information om kildesortering  

o    sorteringsforsøg  

o    øget kontrol på genbrugspladser  

         erhvervsaffald  

o    bedre dialog og øget informationsindsats  

o    servicebesøg  

 

Indstilling - Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010  

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslag til affaldsplan sendes i 

høring i 8 uger.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

Fraværende: Bjarne Kvist  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Revideret affaldsplan 2010 - 2020 (dok.nr.47087/10) 

Bilag 2 - Notat fra Rambøll (dok.nr.47089/10) 
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21. Princip om overdragelses- og økonomiaftale for kloakanlæg 

i Delområde 1, Palm City, ekskl. Kærhaven 

 

Sagsfremstilling 

Palm City v/Otto Stavad har rettet henvendelse til Frederikshavn Forsyning A/S 

med henblik på etablering af kloakanlæg ved Palm City, Delområde 1, ekskl. 

Kærhaven. Selskabet ønsker selv at udføre anlægget for herefter at overdrage 

anlægget til Frederikshavn ForsyningA/S.  

  

I henhold til betalingsvedtægten for kloakforsyningen, pkt. 3.4.2, kræver udførelse 

af privat byggemodning kommunalbestyrelsens tilladelse.    

  

Bilaget eftersendes inden mødet.  

 

Indstilling 

Frederikshavn Forsyning A/S indstiller, at byrådet godkender, at Palm City selv 

udfører kloakanlægget for Palm City, Delområde 1, ekskl. Kærhaven for herefter at 

overdrage anlægget til Frederikshavn Forsyning A/S.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010 

Anbefales godkendt med den tilføjelse, at bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning 

A/S bemyndiges til at godkende den endelige aftale.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 

  

Fraværende: John Christensen  

 

Bilag 

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning 

A/S (dok.nr.55604/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4764 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: ØU/BR 
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22. Fugt- og skimmelsvampeproblemer på Trindelvej 70, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ovennævnte ejendom, der tilhører Grenen Boligforening, har der siden 2006 været 

kendte problemer med skimmelsvampeangreb, primært i lejlighederne Trindelvej 

70, st. tv., 1. sal tv. og 2. sal tv.  

  

Skimmelangrebet skyldes fugtindtrængen i gavle, der er isoleret med granulat. 

Boligforeningen har blandt andet søgt udbedring via Sylan -imprægnering af 

gavlene. 

  

Bygningen forventes nedrevet som led i en helhedsplan i løbet af nogle år.  

  

Det er forvaltningens opfattelse, at beboelse af boligerne vil medføre en betydelig 

risiko for sundhedsfare for beboerne. Der er blandt andet konstateret angreb af en 

af de mest problematiske arter af skimmelsvampe. Endvidere er fugtkilden i gavlen 

ikke elimineret.  

  

Der henvises til vedhæftede notat fra rådgiver.  

  

På baggrund af rapport fra ingeniørfirmaet NIRAS samt Teknologisk Institut og 

instituttets supplerende udtalelse om skimmelangreb i isoleringsmaterialet og 

udtalelse fra Embedslægen af 10. oktober 2007 samt supplerende udtalelse af 12. 

april 2010 anbefaler Teknisk Forvaltning, at de 3 gavlboliger kondemneres.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren anbefaler, at Boligkommissionen over for 

byrådet indstiller i medfør af Byfornyelseslovens § 76, at  

  

1.     boligerne Trindelvej 70, st. tv., 1. sal tv. og 2. sal tv. kondemneres, 

dvs. at der nedlægges forbud mod beboelse  

2.     beboelse i boligerne bringes til ophør senest den 30. juni 2010  

3.     der fastsættes en frist til den 31. december 2010 til at komme med 

et forbedringsforslag til fuldstændig afhjælpning af forholdene  

4.     boligforeningen får tilladelse til at optage nødvendige lån for at 

gennemføre helhedsplanen 

5.     boligforeningen fremsender handlingsplan for, hvordan man agter 

at genhuse beboerne i forbindelse med helhedsplanen 

 

Beslutning Boligkommissionen den 5. maj 2010  

Frode Thule Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Pkt. 1-4 anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 19. maj 2010 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4227 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: ØU/BR 
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De økonomiske aspekter fremgår af rådgivers notat pkt. G, økonomi.  

  

Kommunens udgifter til genhusning mv. refunderes med 50 % over kommunens 

byfornyelsesramme. Udgiften er anslået til 50.000 kr. Den kommunale udgift 25.000 

kr. afholdes af forvaltningens eget budget. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: John Christensen  

 

Bilag 

Bilag 1 - Søren G.notat af 23.4.10 vedr. Trindelvej 70.docx (dok.nr.47798/10) 

Bilag 2 - Skrivelser Grenen Boligfor. og Brix & Kamp.pdf  (dok.nr.47799/10) 

Bilag 3 - NIRAS rapport skimmelsvamp Trindelvej 70 (dok.nr.47800/10) 

Bilag 4 - Embedslægens udtalelser af henholdsvis 10.10.07 og 12.04.10.pdf  (dok.nr.47801/10) 

Bilag 5 - Teknologisk Institut, Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, de første 14 

sider.pdf (dok.nr.47802/10) 

Bilag 6 - Bemærkninger til Boligkommissionens beslutning af 5. maj 2010 (dok.nr.54173/10) 

Bilag 7 - TF´s notat af 17.05.10 vedr. Trindelvej 70 (dok.nr.55609/10) 
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23. Godkendelse af principper for kommunal overtagelse af 

Region Nordjyllands Misbrugscenters opgaver og et fremtidigt 

regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå 

 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelser og Regionsrådet har i løbet af februar/marts 2010 godkendt, 

at otte nordjyske kommuner udarbejder et forslag til en fælles løsning for 

overtagelse af de opgaver, som det regionale misbrugscenter i dag varetager. 

Overtagelsen sker med virkning fra den 1. maj 2011.  

  

Det er endvidere politisk vedtaget, at overtagelsen sker i overensstemmelse med 

bestemmelserne i lov om social service, samt at der i maj 2010 fastlægges 

nærmere principper for overtagelse. Endelig er det vedtaget, at der i oktober 2010 

forelægges en delingsaftale mellem Region Nordjylland og de otte kommuner.  

  

Der er i vedlagte notater udarbejdet et fælles forslag til principper for kommunernes 

overtagelse af Misbrugscentrets opgaver samt et forslag til et fremt idigt regionalt 

døgnbehandlingstilbud på alkoholområdet med udgangspunkt i Vrå, som 

kommunalbestyrelserne og Regionsrådet anmodes om at godkende.  

  

Den Administrative Styregruppe har på et møde den 16. april 2010 behandlet et 

forslag fra en arbejdsgruppe med regionale og kommunale repræsentanter, hvor 

henholdsvis principper for kommunal overtagelse af Misbrugscentrets opgaver og 

et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå er beskrevet. Den Administrative 

Styregruppe tilslutter sig arbejdsgruppens anbefalinger.  

  

Fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere  

Det anbefales, at der også fremover skal være et regionalt døgnbehandlingstilbud i 

Vrå. Kommunerne har tilkendegivet et behov for et offentligt drevet tilbud i 

regionen, hvor der fortsat vil være tilsyn med økonomi såvel som det faglige 

indhold. Samtidig er det et tilbud, som på flere punkter adskiller sig fra det 

nuværende og som i højere grad tager højde for kommunernes fremtidige ønsker 

og behov på området.  

  

Der er tale om et mere sammenhængende og koordineret tilbud, hvor indsatsen 

styrkes på flere områder, herunder eksempelvis i forhold til familieperspektivet. Der 

lægges endvidere op til, at der fremover bliver et tættere og mere formelt 

samarbejde mellem døgninstitutionen/Region Nordjylland og kommunerne for at 

sikre, at institutionens drift og udvikling til stadighed tilpasses de nordjyske 

kommuners ønsker og behov.  

  

Region Nordjylland vil endvidere tage initiativ til, at samarbejdet mellem regionens 

tilbud på misbrugsområdet styrkes – blandt andet ved at knytte 

døgnbehandlingstilbuddet i Vrå tættere sammen med afrusningsfunktionen på 

Boform Aas for herigennem at sikre sammenhængende og koordinerede 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19976 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. maj 2010 Side 53 af 65 

 

borgerforløb. 

  

Fordelingsprincipper 

I henhold til lov om social service § 186 skal kommunerne overtage såvel aktiver 

som passiver, rettigheder som pligter og medarbejdere. Princippet i forhold til 

fordelingen mellem kommunerne vil være befolkningstal, som det også var det i 

forbindelse med strukturreformen.  

  

Udgangspunktet er, at der fortsat skal være et regionalt døgnbehandlingstilbud 

med øvrige tilknyttede opgaver. Alle aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og 

medarbejdere knyttet til Vrå forbliver regionale. Det betyder, at der vil være cirka 45 

medarbejdere tilbage, som skal fordeles mellem kommunerne. Personalet fordeles 

efter lønsum i forhold til befolkningstal. Der overdrages ikke andele af centralt ansat 

personale. 

  

Principielt skal kommuner have aktiverne overdraget, men også tilsvarende 

passiver. I og med at Vrå forventes at fortsætte i regionalt regi, er det begrænset 

med aktiver og tilsvarende passiver, som overtages. Det vil generelt blive forsøgt at 

begrænse omfanget af aktiver og dermed også passiver i forbindelse med 

delingen.  

  

Rettigheder og forpligtelser 

Kommunerne overtager primært lejemål som rettighed og forpligtelse. Der er tale 

om tre lejemål i henholdsvis Aalborg (Lyngvej), Hjørring (Strømgade) og Hobro 

(Fortunavej).  

  

Lejemålet på Lyngvej skal opsiges. Udgifterne ved fraflytning bæres af 

kommunerne i fællesskab og fordeles efter befolkningstal. Lejemålene i Hjørring og 

Hobro overtages enten af beliggenhedskommunen eller lejemålet opsiges. 

Udgifterne ved fraflytning fordeles blandt kommunerne efter befolkningstal.  

  

Mariagerfjord Kommune har tilkendegivet, at kommunen ikke ønsker at overtage 

lejemålet i Hobro. Udgifterne ved fraflytning fordeles blandt kommunerne efter 

befolkningstal. Det er endnu ikke endelig afklaret om Hjørring Kommune ønsker at 

overtage lejemålet i Strømgade. Hvis lejemålet opsiges, vil udgifterne ved 

fraflytning blive fordelt blandt kommunerne efter befolkningstal.  

Region Nordjylland har efter aftale med kommunerne mandat til at indlede og 

afslutte forhandlingerne om opsigelse af de to lejemål på henholdsvis Lyngvej i 

Aalborg og Fortunavej i Hobro. Regionen forhandler under hensyn til at minimere 

omkostningerne for kommunerne. 

Baggrunden for Misbrugscentrets overdragelse til kommunerne er ikke mindst den 

lavere belægning, som i 2009 og formentlig i 2010 medfører et større unde rskud.  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler følgende til 

Byrådets godkendelse:  

  

         Forslaget til en fremtidig regional døgnbehandling i Vrå  
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         Forslaget til fordelingsprincipper for kommunal overtagelse af Region 

Nordjyllands misbrugscenters opgaver 

 

Beslutning Socialudvalget den 5. maj 2010  

Anbefales godkendt overfor byrådet, idet der opfordres til at der i den fremtidige 

kommunale opgavevaretagelse indtænkes principper for det mobile ungeteam.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Socialudvalgets indstilling godkendt. 

  

Fraværende: John Christensen  

 

Bilag 

Bilag 1 - Døgnbehandling af alkoholmisbrugere i Vrå (dok.nr.46059/10) 

Bilag 2 - Notat om fordelingsprincipper  (dok.nr.47943/10) 
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24. Byggeorganisation i forbindelse med igangsættelse af 

Kappelborg byggeprojektet 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede den 28. april  2010 at igangsætte ombygningen af 

Kappelborgskolen til kulturhus. Der er indgået aftale med Entrepenørfirmaet MT 

Højgård om totalentreprise og med Niras om bygherrerådgivning.  

  

I forlængelse heraf skal der træffes beslutning om, hvor ansvaret for byggeriet i 

byggefasen forankres politisk. Direktionen foreslår, at den model, der blev anvendt i 

forbindelse med renoveringen af Frederikshavn Rådhus, danner ramme for 

organiseringen. Konkret foreslås det, at der nedsættes en 

byggekoordineringsgruppe med to repræsentanter fra Økonomiudvalget, en 

repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget, Kommunaldirektøren, Teknik- og 

Arvejdsmarkedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren.  

  

Projektansvaret for byggeriet placeres i Teknisk Forvaltning, der i samarbejde med 

Børne- og Kulturforvaltningen og bygherrerådgiver leder byggeprocessen med 

reference til byggekoordineringsgruppen.   

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at  

  

         der nedsættes en byggekoordineringsgruppe som beskrevet i 

sagsfremstillingen 

         der udpeges to repræsentanter fra Økonomiudvalget og en repræsentant 

fra Kultur- og fritidsudvalget til gruppen 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 5. maj 2010 

Anbefales. 

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

  

Bjarne Kvist og Per Nilsson udpeges som repræsentanter fra Økonomiudvalget til 

byggekoordineringsgruppen.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: John Christensen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4900 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Bilag 

Byggeorganisation Kappelborg (dok.nr.55834/10) 
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25. Årsrapport 2009 for Skagen Havn 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn sender årsrapport 

2009 til byrådets godkendelse.  

  

Regnskabet udviser et overskud på 2.948.805 kr. Årets overskud foreslås overført 

til næste år. 

  

Havnens anlægsaktiver udgør 279.774.413 kr. og omsætningsaktiver 16.911.290 

kr. Den samlede gældsforpligtelse er pr. 31. december 2009 på i alt 55.215.246 kr. 

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

udgør herefter 237.470.457 kr.  

  

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

forbehold. Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 10. marts 2010.  

  

Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af 

regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 

godkende årsrapport 2009 for Skagen Havn.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: John Christensen  

 

Bilag 

Årsrapport 2009 - Skagen Havn (dok.nr.41208/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3748 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

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

kommunale selvstyrehavn Skagen Havn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd skal hvert år på baggrund af det foregående kalenderårs 

omsætningstal beslutte, hvorledes havnebestyrelsens medlemmer skal 

vederlægges.  

  

Det er oplyst, at Skagen Havns landingsværdier i 2009 udgjorde 580 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 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 2010 ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer, bortset fra 

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

sagsfremstillingen nævnte grundbeløb 

        der i 2010 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 26. maj 2010  

Godkendt.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4343 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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Bjarne Kvist og Peter E. Nielsen forlod mødet som inhabile.  

  

Fraværende: John Christensen  

 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. maj 2010 Side 60 af 65 

 

 

27. Salg af Kong Christians Allé 30, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede den 10. september 2008, at ejendommen skulle 

udbydes til salg, og krisecentret er efterfølgende flyttet til en anden ejendom på 

Kong Christians Allé. Ejendommen har løbende været udbudt til salg, og den er 

senest udbudt til mindstepris 1,1 mio. kr. med tilbudsfrist 12. maj 2010.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Fristen for afgivelse af købstilbud var sat til dato efter udsendelse af dagsorden. 

Ejendommen, der har været til salg siden maj 2009, har været udbudt til 

mindstepris 1,1 mio. kr. Ved tilbudsfristens udløb var indkommet 1 

konditionsmæssigt tilbud på 1,1 mio. kr. 

  

Ved salg til disse giver dette følgende økonomi: 

Engangsomkostninger    

Købesum, indtægt  1.100.000 kr.  

Mæglersalær, annoncering m.m., overslag -35.000 kr.  

Energimærke, tilstandsrapport  -13.000 kr.  

Diverse driftsomkostninger ved tomgang og 

forberedelse til salg 

  

-131.000 kr. 

Nettoindtægt 921.000 kr.  

    

Drift, årlig udgift   

Ejendomsskat, forsikringer m.m. – mindreudgift 

årligt  

6.700 kr.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at ejendommen sælges til tilbudsgiver for 1,1 mio. kr. Der frigives et 

rådighedsbeløb på 921.000 kr.  

  

Nettoindtægten på 921.000 kr. tillægges de budgetterede anlægsmidler til salg af 

ejendomme. 

Samtidig gives en tillægsbevilling, mindreudgift drift, på 6.700 kr. i 2010 og 

overslagsårene, finansieret af likvide midler.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt. Ejendommen sælges til Henning Højgaard, Egensevej 188, Storvorde, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1885 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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og Anja Westerberg, Knudensvej 9C, Frederikshavn. 

  

Fraværende: John Christensen  

 

Bilag 

Kong Christians Allé 30 - Oversigt over købstilbud 12-05-2010 (dok.nr.76395/09) 
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28. Tillægsbevilling - Køb af del af "Banehaven", Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelse af lokalplan nr. Ska.200.C2 centerområde 2 for Skagen Bymidte, 

ændres anvendelsesbestemmelserne fra helårsbeboelse, udstillingsorienteret 

erhverv, butikker mv. til grønt område "Banehaven".  

  

Med Plan- og Miljøudvalget godkendelse den 9. juni 2006 af lokalplan nr. Ska.241G 

ændres anvendelse af den resterende del af Banehaven til grønt område. Jf. 

planlovens § 48 kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod 

erstatning, med mindre arealet kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde, hvilket 

der ikke vurderes at være mulighed for. Erstatningen skal fastsættes efter 

forholdene, som de er på tidspunktet for overtagelseskravets fremsættelse og uden 

hensyn til den anvendelse af arealet som lokalplanen tilsigter. Hvis parterne ikke 

kan opnå enighed om erstatningens størrelse, fastsættes den af 

taksationskommissionen.  

  

Der har været ført forhandlinger med ejeren af ejendommen. I den forbindelse er 

der på ejers foranledning udarbejdet to mæglervurderinger.  Prisen på en del af 

arealet er gennemsnitlig 2.600 kr. pr. m
2  

på en mindre del arealet er 

gennemsnitprisen 3.280 kr. pr. m
2
.  

  

Arealet, som Frederikshavn Kommune skal overtage, er på ca. 1640 m
2
. Såfremt 

der anvendes de gennemsnitlige priser pr. m
2
, vil købesummen beløbe sig til ca. 

4.436.700 kr. Købesummen skal forrentes fra 17. december 2008.  

  

Arealet er ved lokalplan udlagt til offentlig park, hvorfor sælger har ønsket 

at overdragelsen sker på ekspropriationslignende vilkår.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Ved at erhverve arealet til den angivne købesum, giver dette følgende økonomi:  

  

Købesum 4.436.700 kr.  

Tinglysning mv.  50.000 kr. 

Renteberegning 200.000 kr.  

Samlet udgift  4.686.700 kr.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at arealet købes til den angivne pris på 4.436.700 kr. og at der frigives 

rådighedsbeløb på 4.686.700 kr.  

Finansiering: Tillægsbevilling udgift på 4.686.700 kr. finansieres af likvide midler.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9092 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Tilbagesendes til fornyet juridisk og økonomisk vurdering, hvorefter sagen 

genoptages.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Der er nu indhentet en redegørelse fra Advokat firmaet Horten om kommunens pligt 

til at overtage arealet, herunder en vurdering af erstatningens størrelse.  

  

På baggrund af redegørelsen fastholdes ovenstående indstilling, idet dog 

bemærkes, at der endvidere skal betales renter (nationalbankens diskonto) af 

overtagelsessummen fra datoen for fremsættelse af overtagelsesbegæringen indtil 

betaling sker. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: John Christensen  

 

Bilag 

Redegørelse for kommunal overtagelsespligt (dok.nr.49966/10) 
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29. Fastansættelse af tjenestemand 

 

Sagsfremstilling 

Claus Flügel Jensen blev pr. 1. september 2008 ansat som skoleinspektør i en 

tjenestemandstilling ved Ankermedet Skole med en prøvetid på 2 år.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at skoleinspektør Claus Flügel Jensen i den 

forløbne del af prøvetiden har varetaget stillingen tilfredsstillende og anbefaler, at 

Claus Flügel Jensen med virkning fra den 1. september 2010 overgår til varig 

tjenestemandsansættelse.   

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: John Christensen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10292 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: kabj 

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