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Skriftlige spørgsmål fra borgere til byrådet  

 

1. Tømning af septiktanke 

 

At Kommunen nu nedlægger offentlige toiletter er selvfølgelig noget borgerne må indstille sig på og 

kan de ikke andet, så må de holde op med det umådeholdne misbrug af fordøjelsessystemet, hvis de vil 

ud i naturen. Kommunen skal spare. Noget andet er det med borgerne. Dem kan man pålægge alt, som 

da man for et par år siden indførte en obligatorisk årlig tømning af septiktanke. Egentlig skulle det vel 

have været i udbud og rart var det at vide, hvor stort det samlede beløb er? Det store problem med 

septiktanke er normalt, at de er tilbøjelige til at gå i stå, fordi den bakterielle omsætning dør. Det 

gamle råd er da, at smide en død høne i tanken, for at få tilsat bakterier. Hjælper det ikke, må man 

tømme tanken. Nar man efter tømningen skyller tanken med vand fra andre septiktanke af hensyn til den 

efterfølgende funktion, så må det betyde, at man påfører tanken en blanding af mikroorganismer, der 

kan indeholde alt muligt smitstof, der på den måde bliver spredt. 

I året 1950 havde vi her i landet den store epidemi af børnelammelse, hvor talrige mennesker blev 

lammet for livet og mange døde. Boede man i København kunne man høre ambulancerne døgnet 

rundt. Man fik vaccinationen mod børnelammelse, men selv i dag er menneskenes viden om bakterier, 

virus og andre smitstoffer som prioner meget begrænset. Børnelammelse smitter med afføring og 

epidemien i 1950 var årsagen til at man fik dobbeltlaget toiletpapir. For levende organismer er det 

grundlæggende, at man undgår at komme i berøring med afføring fra sin egen art og man må undre sig 

over, at man indfører en tvungen ordning af denne art uden en begrundet forklaring og det er vel det 

klagerne har undret sig over.  

Først af alt er det stridende mod grundlaget i vort retslige grundlag, at man pålægger en gruppe 

borgere en kollektiv skyld uden at dokumentere den enkeltes andel. 

Desværre hersker der jo her i landet en autoritetstro, hvor synet af en flad kasket fysisk eller mere 

åndeligt hensætter borgerne i en slags lammet tilstand, hvor man accepterer stort set alt, hvad vort 

samfunds særlige sammenblanding af forvaltning og den eftersnakkende politikere finder på. En 

autoritetstro, der er meget dårligt begrundet. Nærværende sag har således været forelagt 

embedslægerne, der udtaler, at Embedslægeinstitutionen har ingen bemærkninger t il den beskrevne 

håndtering af spildevand i slamsugerkøretøjer. Den tekniske procedure findes forsvarlig og giver ikke 

anledning til nye hygiejniske problemer. 

Embedslægerne er for et par år siden blevet lagt ind under Sundhedsstyrelsen, men ejendommeligt 

er det, at sammen skrivelse er stemplet med: "SUNDHEDSSTYRELSEN" 

Svaret er jo det, man betegner som kryptisk og en vi alene vide mentalitet, der i stigende grad er typisk for 

en offentlig forvaltning. 

For borgerne må det være rimeligt at få oplyst: 

1: Hvilke undersøgelser, der berettiger til en så omfattende og kostbar bestemmelse?  

2: Hvad samme foranstaltning sammenlagt koster borgerne eller samfundet?  

3: Om en sådan kollektiv bestemmelse er juridisk lovlig?  

4: Hvorfor sagen ikke er sendt i offentligt udbud? 

5: Hvilken myndighed i Centralforvaltningen, der står bag samme krav? Miljøstyrelsen eller 

Sundhedsstyrelsen? 

6: Hvad der foreligger af undersøgelser vedrørende smitterisiko eller overførelse af smitstof ved at  

skylle septiktanke med en sammenblanding af vand fra flere tanke? I vort globale samfund kan 

sommerhuse jo udlejes til mennesker fra hele verden og ofte fra områder med andre sygdomme end 

de her i landet kendte. 

Knud Wilson, læge, Rypevej 17, 9970 Strandby 
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Svar på skriftlige spørgsmål fra borgere til byrådet  

 

1. Tømning af septiktanke 

 

 

Knud Wilson  

Rypevej 17  

9970 Strandby 

 

 

Du har i juni 2010 sendt nedenstående skriftlige spørgsmål til byrådet. Her følger svarene.  

 

1. Hvilke undersøgelser, der berettiger til en så omfattende og kostbar bestemmelse?  

 

Der er mange undersøgelser som viser, at det er vigtigt at få tømt sin septiktank med jævne 

mellemrum. Miljøstyrelsen anbefaler at de fleste tanke tømmes mindst én gang årligt (afhængig af 

kapacitet).  

 

Den seneste undersøgelse er lavet af Mariagerfjord Kommune, i forbindelse med deres indførelse af 

tømningsordning i 2008. Resultatet af undersøgelsen viste at tankene skal tømmes mindst én gang 

om året og de mindre tanke flere gange om året. Derudover viste den også at gamle septiktanke ikke 

tilbageholder så meget slam som de nye 2 og 3-kammer tanke.  

 

2. Hvad samme foranstaltning sammenlagt koster borgerne eller samfundet?  

 

Det koster borgeren 562,50 kr. at få tømt en hustank i Frederikshavn Kommune i 2010. Dette er den 

totale pris, dvs. tømning af tank, transport af slam til renseanlæg samt efterbehandling af slam på 

renseanlæg.  Set i forhold til andre kommuners tømningsordning er prisen i Frederikshavn Kommune 

billig. 

Priser i øvrige nordjyske kommuner (incl. moms)  

Brønderslev Kommune:    737,50 kr. 

Aalborg Kommune:    625,00 kr.  
Hjørring Kommune:    625,00 kr. 
Jammerbugt Kommune:   700,00 kr.  

Mariagerfjord Kommune:  ikke muligt at få oplyst pga. ferie, findes ikke på hjemmesiden  
 

3. Om en sådan kollektiv bestemmelse er juridisk lovlig? 

 

I henhold til kapitel 15 i 1448 af 11. december 2007, Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens § 3 og 4 står der i § 48 bl.a.:  

 

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal 

gennemføres en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke.  I så fald er enhver grundejer 

forpligtet til at gøre brug af ordningen. 

 

4. Hvorfor sagen ikke er sendt i offentligt udbud?  

 

Entreprisen blev sendt i EU-udbud den 11. september 2007.  
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5. Hvilken myndighed i Centralforvaltningen, der står bag samme krav? Miljøstyrelsen eller 

Sundhedsstyrelsen? 

 

Miljøministeriet  

 

6. Hvad der foreligger af undersøgelser vedrørende smitterisiko eller overførelse af smitstof ved 

at skylle septiktanke med en sammenblanding af vand fra flere tanke? I vort globale samfund 

kan sommerhuse jo udlejes til mennesker fra hele verden og ofte fra områder med andre 

sygdomme end de her i landet kendte. 

 

Den største smitterisiko er for de medarbejdere som tømmer tankene, idet de er i kontakt med 

slammet/spildevandet. Der er krav til at medarbejderne skal være vaccineret for diverse smitsomme 

sygdomme.  

Som borger må smitterisikoen regnes for at være minimal – borgeren har normalt ikke kontakt med 

tankens slamindhold eller det vand der kommer retur til tanken. Det kan dog anbefales altid at bære 

engangshandsker når man er i kontakt med en septiktank/indhold heraf samt at vaske hænder 

bagefter.  

Septiktanke har i mange år blevet tømt på denne måde i flere kommune og jeg har ikke hørt om 

medarbejdere er blevet syge af deres arbejde.   

 

 

Desuden har du mulighed for at lytte til spørgsmål og besvarelse heraf via kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk, Politik og Demokrati. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Møller   

 

 

Jane Wiis 

Borgmester Kommunaldirektør 

 

http://www.frederikshavn.dk/
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Skriftlige spørgsmål fra borgere til byrådet  

 

2. Forslag vedr. oprettelse af lokalråd i Frederikshavn Kommune  

Vil kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for, at der oprettes folkevalgte lokalråd i de af kommunens byer 

og nærområder, hvor borgerne måtte ønske det?  

1) Vil kommunalbestyrelsen arbejde for at skabe økonomiske rammer for oprettelsen af lokalråd, 

herunder undersøge muligheden for at finansiere lokalrådene ved hjælp af eksterne midler?  

2) Vil kommunalbestyrelsen arbejde for, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig 

med spørgsmål vedr. nærdemokrati og lokalråd? 

Det kniber med nærdemokratiet  

Pr. 1. januar 2007 blev antallet af danske kommuner som bekendt reduceret fra 271 til 98. 

Samtidig reduceredes antallet af danske kommunalpolitikere fra 4.700 til 2.500. For Frederikshavn 

Kommunes vedkommende blev antallet af byrådsmedlemmer i de tidligere Skagen, Sæby og 

Frederikshavn kommuner reduceret fra 59 til 31.  

 

En meningsmåling fra Jysk Analyse i efteråret 2009 viste, at seks ud af ti nordjyder mener, at 

storkommunerne har øget afstanden til politikerne samt at nærdemokratiet har lidt skade (man kan 

læse, hvad Nordjyske søndag d. 1. november 2009 i en leder skrev om sagen ved at logge ind på 

følgende link: http://www.nordjyske.dk/eavis/index.php?alias=DK-

NJ&s=13057&p=391900).  

En folkevalgt pr. 1.000 indbyggere  

Hvordan genoprettes nærheden mellem borgere og folkevalgte, hvordan sikres det kommunale 

nærdemokrati, og hvordan får borgerne i Frederikshavn Kommune mere indflydelse på 

beslutningsprocessen?  

En af måderne er – i lighed med andre danske kommuner - at oprette lokalråd i kommunens byer og 

nærområder. Oprettelse af demokratisk valgte lokalråd vil øge antallet af folkevalgte byråds- og 

lokalrådspolitikere, så det kan nærme sig niveauet fra før kommunesammenlægningen.  Den ideelle 

målsætning bør være 1 folkevalgt pr. 1.000 borger (mod i dag 1 folkevalgt pr. 2.000 borgere i 

kommunen).  

Lokalråd hvor?  

Idealet bør være oprettelse af lokalråd i de af kommunens byer, der har eget postnummer.  Det drejer sig 

om følgende byer: Skagen (9990), Ålbæk (9982), Jerup (9981), Strandby (9970), Frederikshavn (9900), 

Sæby (9300), Dybvad (9352) og Østervrå (9750). Andre nærområder, hvor oprettelse af lokalråd kan 

komme på tale er Hulsig, Kvissel, Skærum, Gærum, Hørby, Lyngså, Voerså og Præstbro, samt evt. 

andre steder, hvor borgerne måtte føle behov for det.  

 

Lokalråd i Skagen og Sæby  

Som minimum – og som en begyndelse - bør der oprettes lokalråd i Skagen og Sæby. De to lokalråd 

bør bestå af 7-9 personer valgt på demokratisk vis blandt borgerne i de to lokalområder. Unge under 18 

bør have stemmeret til lokalrådsvalgene, der afholdes enten 1) hvert fjerde år sammen med 

kommunalvalgene, eller 2) hvert andet år. Der vil alt andet lige være større ”gennemtræk” i et lokalråd 

end i en kommunalbestyrelse. For at sikre kontinuiteten skal der kunne indsættes suppleanter, hvis et 

lokalrådsmedlem fraflytter lokalområdet eller ønsker at udtræde af lokalrådet inden for valgperioden.  

http://www.nordjyske.dk/eavis/index.php?alias=DK-NJ&s=13057&p=391900
http://www.nordjyske.dk/eavis/index.php?alias=DK-NJ&s=13057&p=391900
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Det er vigtigt at skabe mere lokalt demokrati, ellers risikerer vi, at kommunen går i opløsning. Der er 

opløsningstendenser at spore hos især skagboerne og sæbynitterne. Oprettelse af lokalråd kan være 

med til at vende util fredsheden til noget positivt.     

 

Hvad koster det?  

Skal et medlem af et lokalråd modtage vederlag? Efter min mening ja. Vederlaget er en påskønnelse af 

opgavens vigtighed, og vederlaget skal være med til at dække de udgifter, lokalrådsmedlemmet har i 

forbindelse med lokalrådsarbejdet. Hvor stort bør dette vederlag være? Vederlagets størrelse bør 

reguleres i forhold til befolkningsunderlaget, men det bør ligge inden for området ¼ - ½ byrådsvederlag, 

dvs. 15.500 – 31.000 kr. årligt. Følgende er et bud på vederlagets størrelse i et tænkt ”Lokalråd 

Skagen”:   

 

En tredjedel af byrådsvederlaget, svarende til ca. 20.500 kr. om året. Dette beløb skal dække 

mødevederlag, udgifter til transport, telefon, avis, internet mm. Lokalrådsformanden modtager, hvad der 

svarer til et halvt byrådsvederlag, dvs. ca. 31.000 kr. årligt.    

 

”Lokalråd Skagen” vil med andre ord koste kommunen 154.000 kr. årligt i vederlag (forudsat lokalrådet 

består af 7 medlemmer). Hertil kommer udgifter til administration af lokalrådet samt udgifter ti l afholdelse 

af valg mm.  

 

Oprettelse af et antal lokalråd, der realiserer idealet 1 folkevalgt pr. 1000 borgere, vil koste kommunen 

600-700.000 kr. årligt i vederlag. Et lokalrådsdemokrati kan etableres for et beløb i størrelsesordenen 1-

2 mio. kr. årligt, afhængig af, hvor mange lokalråd, der oprettes. 

  

Kommunen bør undersøge mulighederne for at få dækket omkostningerne til etablering og drift af 

lokalrådene gennem eksterne midler.  

 

Generelt om lokalråd  

Lov om kommunernes styrelse (§ 65d) giver en kommunalbestyrelse mulighed for at nedsætte 

lokaludvalg. Sådan har det været siden 1994.  

 

I nogle kommuner har lokalråd været i funktion i årevis, men mig bekendt har det aldrig været på tale at 

oprette lokalråd i Frederikshavn Kommune (ej heller i de tidligere Sæby og Skagen kommuner), selv om 

det på grund af kommunens historie og geografi er oplagt.  

 

Der er langt fra Grenen til Voerså. Der er brug for at uddelegere magten, så kommunal-bestyrelsen kan 

koncentrere sig om de overordnede linjer og overlade til lokalrådene at tage sig af nærområderne. Det 

handler om nærdemokrati og borgerinddragelse, og det handler om at modarbejde tendensen til, at 

magten koncentreres i Frederikshavn. Og ikke mindst handler det om at vende den spirende 

utilfredshed til noget konstruktivt og fremadrettet.   

Med kommunesammenlægningen er der opstået et demokratisk underskud. Oprettelse af lokalråd kan 

være med til at vende den uheldige udvikling. Oprettelse af lokalråd er den bedste garant for, at 

borgerne inddrages mere aktivt, således at det potentiale, der findes lokalt, kan udløses. Nærdemokrati 

handler derfor også om udvikling af kommunen.  
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Hvilke opgaver tager lokalrådene sig af?  

Lokalråd – eller ”lokaludvalg” som de benævnes i lovteksten - deltager i den kommunale 

beslutningsproces i sager, der har særlig betydning for lokalområdet. Lokalrådene kan f.eks. have til 

opgave at afgive høringssvar til kommunen, fremsende forslag til kommunalbestyrelsen og udtale sig 

internt i kommunen eller til eksterne myndigheder. Lokalråd kan d esuden have til opgave at uddele 

kommunale midler (dette kræver dog et regulativ, der skal godkendes af Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet samt af kommunalbestyrelsen).  

Lokaludvalgenes medlemmer skal formelt set vælges af kommunalbestyrelsen. Nogle steder sker 

dette på baggrund af en indstilling fra lokalområdets foreninger, organisationer, brugerbestyrelser mv. I 

Frederikshavn Kommune bør vi imidlertid vælge en fremgangsmåde, hvor lokalrådene sammensættes 

ved demokratiske valg, og så efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen. Formelt set kan man 

se lokalrådsvalget som en vejledende afstemning.  

 

"Lokaludvalgsmedlemmer vælges for en valgperiode", står der i Lov om Kommunernes Styrelse 

(hermed menes velsagtens en 4-årig periode), men der kan være god grund til at afholde lokalrådsvalg 

hyppigere end kommunalvalg. De to former for forsamlinger appellerer nemlig ofte til forskellige typer 

mennesker. Borgerne bør have mulighed for at overvære lokaludvalgets møder ligesom de skal kunne 

deltage i arbejdsgrupper, høringer, arrangementer og lign.  

 

Oprettelse af lokalråd har en række klare fordele, når det gælder nærdemokrati og borgerinddragelse, 

men der er også begrænsninger:  

 

Lokalråd, hvordan?  

I andre danske kommuner er det normalt kommunalbestyrelserne, der ”håndplukker” 

lokalrådsmedlemmerne, ofte efter indstilling fra lokale foreninger. I Frederikshavn Kommune bør 

lokalrådene imidlertid sammensættes ved demokratiske valg, hvor enhver borger i det pågældende 

lokalområde har stemmeret og kan stille op. Det bør desuden tilstræbes, at personer under 18 år også 

får mulighed for at deltage i lokalrådsvalget og blive valgt til lokalrådet.  

 

Når borgerne ved særlige lokalrådsvalg har sammensat lokalrådene, bør kommunalbestyrelsen tage 

valgresultatet ad notam, medmindre tungtvejende grunde strider herimod. Lokalrådene bør 

sammensættes nedefra - af borgerne selv - og ikke håndplukkes af kommunalbestyrelsen eller de 

politiske partier. Partier og foreninger har naturligvis lov til at opstille kandidater til lokalrådene, men det 

Styrker  

Lokaludvalg har som lokalt forankret aktør 

mulighed for at have en tættere kontakt med 

borgerne i et lokalt område end 

kommunalbestyrelsen. Samtidig kan lokaludvalg 

påpege lokale synsvinkler på sager og have 

overblik over kommunens aktiviteter i 

lokalområdet. Lokaludvalg kan desuden medvirke 

til at sikre borgerinddragelse i 

beslutningsprocesser.  

Begrænsninger  

Lokaludvalg kræver et juridisk grundlag, hvilket 

kan gøre det tungt at arbejde med samt give 

begrænsninger i lokaludvalgenes 

udfoldelsesmuligheder. Lokaludvalg appellerer 

ikke til alle typer af borgere, da det kræver 

deltagelse over en valgperiode. 

Beslutningsprocesserne i kommunen kan 

ligeledes blive forlænget, når lokaludvalg skal 

inddrages.  



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. august 2010 Side 8 af 60 

 

er vigtigt, at lokalrådene ikke kommer til at ligne små miniatureudgaver af kommunalbestyrelsen eller 

fællesbestyrelser for lokale foreninger.  

 

Lokalrådene skal ikke være store mastodontforsamlinger. Antallet af medlemmer i de enkelte 

lokalråd bør som nævnt afpasses efter befolkningsgrundlaget i det pågældende lokalområde.   

 

Der er praktiske fordele ved at afholde kommunalvalg og lokalrådsvalg samtidig. Det bør imidlertid 

undersøges, hvorvidt det er muligt at afholde lokalrådsvalg oftere, fx hvert andet år.   

 

Oprettelsen af lokalråd kunne evt. kædes sammen med en reduktion i antallet af 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, men slutresultatet bør under alle omstændigheder være mere 

demokrati. 

 

 

Med venlig hilsen,  

Jan Andersen,  

Koktvedvej 81, st.th. 

9900 Frederikshavn   



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. august 2010 Side 9 af 60 

 

Svar på skriftlige spørgsmål fra borgere til byrådet  

 

2.  Forslag vedrørende oprettelse af lokalråd i Frederikshavn Kommune  

 

 

 

Jan Andersen 

Koktvedvej 81, st.th. 

9900  Frederikshavn 

 

 

 

Frederikshavn Byråd drøftede på sit møde i går din henvendelse vedrørende oprettelse af lokalråd i 

Frederikshavn Kommune.  

 

Frederikshavn kommune arbejder ud fra demokratiske spilleregler hvor borgerne inddrages inden der 

træffes beslutninger. Fx sendes politikker og planer i offentlig høring, inden der træffes beslutning. 

Byrådet har nedsat et Distriktsudvalg, der består af 29 medlemmer - tre valgt blandt byrådets 

medlemmer samt én lokal valgt repræsentant for 26 områder.  

 

Formålet med Distriktsudvalget er, at det skal være bindeled mellem oplandsbyer, landsbyer, 

landdistrikter og byrådet samt skabe dialog og tværgående samarbejde om kommunens distriktspolitik. 

Distriktsudvalget skal skabe forudsætninger for udvikling, aktiviteter og bevaring i kommunens 

oplandsbyer, landsbyer og landdistrikter.  

Udvalget skal arbejde for at fremme samarbejdet mellem kommunens områder og med de tre største 

bysamfund.  

Distriktsudvalget har udviklet en strategi for udvikling af landdistrikter med idéer til lokale – og 

tværgående projekter samt  prioritering af landdistrikternes udfordringer og ambitioner.  

 

Samtidig har byrådet afsat en økonomisk pulje på 800.000 kr. i 2010, særligt øremærket 

medfinansiering af Landdistrikts indsats. 

Frederikshavn Byråd har således draget omsorg for, at nærdemokratiet kan blomstre ved bl.a. 

nedsættelse af Distriktsudvalget.  

 

På nuværende tidspunkt er byrådet ikke indstillet på at nedsætte lokalråd, men Byrådet vil arbejde 

videre med tankerne om en endnu bredere involvering af borgerne i de nærdemokratiske processer.  

 

Du har mulighed for at lytte til drøftelsen af spørgsmålet via kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk, Politik og Demokrati 

   

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

  

Lars Møller 

Borgmester 

 

http://www.frederikshavn.dk/
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Skriftlige spørgsmål fra borgere til byrådet  

 

3. Samarbejdet mellem Frederikshavn kommune og Foreningen for Bygnings- og 

Landskabskultur for Skagen og Raabjerg sogne ( By og Land)  

 

Den 13. januar 2009 deltog foreningen i et møde med Plan - og Miljøudvalget på baggrund af 

foreningens henvendelse d. 30. nov. 2008 om et mere struktureret samarbejde mellem kommunen og 

foreningen for at fastholde og forbedre kvaliteten i bygningsmassen, bymiljøerne og ikke mindst 

bevarelsen af de betydelige kulturmiljøer, der findes i foreningens interesseområde.  

 

Kommunen havde tidligere og også senere involveret foreningen, som høringsberettiget i byggesager 

i.h.t Planlovens § 20. Denne praksis er imidlertid nu helt ophørt.  

 

På mødet den 13. januar 2009 foreslog foreningen et samarbejde, der bl.a. indeholdt en orientering af 

foreningen om væsentlige byggesager. Foreningen skulle herefter aktivt gøre sig til part i sagerne - en 

mere smidig forståelse af Planlovens § 20. Dette skulle lette begge parters arbejde og ikke unødigt 

forsinke sagsbehandlingen.  

 

"Plan- og Miljøudvalget besluttede på baggrund af drøftelsen med foreningen at bede Teknisk 

Forvaltning om at udarbejde forslag til samarbejde med denne og lignende foreninger."  

 

Undertegnede finder kommunens nu helt afbrudte samarbejde med foreningen i byggesager i 

uoverenstemmelse med, hvad udvalget for år tilbage besluttede.  

 

Undertegnede skal spørge Byrådet, hvorvidt foreningen kan forvente, at der sker videre i sagen.  

 

 

Skagen den 17. august 2010 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Kempff-Nordkap 

Havnevej 3 C 

9990 Skagen 
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Svar på skriftlige spørgsmål fra borgere til byrådet  

 

3. Samarbejdet mellem Frederikshavn kommune og Foreningen for Bygnings- og 

Landskabskultur for Skagen og Raabjerg sogne ( By og Land)  

 

 

Per Kempff-Nordkap 

Havnevej 3 C 

9990 Skagen 

 

 

 

 

Samarbejde med Foreningen Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne   

Med hensyn til samarbejde med Foreningen i byggesager kan Byrådet oplyse, at Foreningen har 

mulighed for at få tilsendt visse sagstyper indenfor byggesagsområdet, hvis de anmoder om det.  

 

Sagstype 1.  

Byggesager indeholdende dispensationer i henhold til gældende lokalplaner.   

 

Jf. reglerne om naboorientering i Lov om planlægning kan foreninger med lokalt tilhørsforhold få 

dispensationssager tilsendt, fremsender de anmodning herom. 

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur anses for at være en sådan forening.  

 

Sagstype 2. 

Byggesager med særlig godkendelse i henhold til Bygningsreglements kap. 2.1  

(godkendelse af byggeriets omfang og placering i områder uden lokalplan).  

 

Jf. reglerne om partshøring i Forvaltningsloven kan Foreningen kun få materiale tilsendt i denne 

sagstype, hvis Foreningen er part i sagen. Teknisk forvaltning vurderer i den enkelte sag, hvem der kan 

tildeles partsstatus. 

 

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur er således velkommen til at anmode om at få materiale 

tilsendt i dispensationssager i henhold til Lov om planlægning. 

Anmodning herom skal stiles til Teknisk Forvaltning.  

 

Giver brevet anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Tove Sommer i Teknisk Forvaltning.  

 

Desuden har du mulighed for at lytte til spørgsmål og besvarelse heraf vis kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk, Politik og Demokrati 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Møller   Jane Wiis 

Borgmester Kommunaldirektør 

http://www.frederikshavn.dk/
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1. Naturvurdering på svineproduktion, Skævevej 112, 

Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af Skævevej 112, Dybvad har søgt om udvidelse af 

svineproduktionen på ejendommen. 

  

Ifølge Husdyrgodkendelsesloven er arealer over 2,5 ha, der er 

registreret som overdrev efter Naturbeskyttelseslovens § 3, samtidig 

omfattet af § 7 i Husdyrgodkendelsesloven. Ved udvidelse eller ændring 

af et husdyrbrug der ligger i en afstand af mindre end 300 m fra et 

sådant § 7-areal, må der ikke være en stigning i ammoniakemissionen 

fra det pågældende husdyrbrug.  

  

Frederikshavn Kommune har vurderet, at to overdrev, der i sig selv er 

under 2,5 ha (areal A og B på vedlagte kortbilag), er funktionelt 

sammenhængende med et § 7-overdrev over 2,5 ha (areal C). 

Ejendommen Skævevej 112 ligger dermed mindre end 300 m fra et § 7-

areal og der må ikke være en stigning i ammoniakemissionen fra 

ejendommen i forbindelse med den ansøgte udvidelse.  

  

Teknisk Forvaltning har besigtiget arealerne og har lagt følgende til 

grund for vurderingen: 

Overdrev A, B og C er adskilt af områder med eng samt vandløb. 

Frederikshavn Kommune vurderer, at de ”fremmede elementer” mellem 

overdrevene, i form af eng og vandløb, udgør en beskeden del af det 

samlede overdrevsområde og at de derfor kan betragtes som en 

helhed, rent biologisk. Overdrevene ligger endvidere på begge sider af 

vandløbet med overdrevsskrænter på begge sider. Derfor er der også 

tale om, at overdrevene, rent landskabeligt, er en del af en helhed. 

Kommunen har samlet vurderet at overdrevene er funktionelt 

sammenhængende og dermed er omfattet af § 7 i Husdyrloven.  

  

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i vejledningen om 

naturbeskyttelseslovens § 3.  

  

Frederikshavn Kommune har lavet tilsvarende vurderinger af funktionelt 

sammenhængende overdrev i 3 tilsvarende sager. I de tre sager blev 

konsekvensen ligeledes at ejendommen lå i bufferzone I og at der 

derfor ikke måtte være en stigning i ammoniakemissionen fra anlægget. 

Ingen af de tre sager er blevet påklaget til Miljøklagenævnet. Ansøger 

har i alle tre tilfælde indrettet projektet, så det overholder kravet om 

ingen mer-emission.  

LandboNord har, på vegne af ansøger, anmodet om at få sagen 

forelagt for PMU. Ansøger er ikke enig med Frederikshavn Kommune i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16296 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: anmh 

 Besl. komp: PMU/BR 
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vurderingen af, at der er tale om funktionelt sammenhængende 

overdrev.  

 

Juridiske konsekvenser 

Kommunens afgørelse om at der er tale om funktionelt sammen-

hængende overdrev og at ejendommen dermed ligger under 300 m fra 

et areal omfattet af § 7 i Husdyrgodkendelsesloven kan påklages af 

ansøger til Miljøklagenævnet. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forvaltningens 

vurdering af, at de tre overdrev (A, B og C) er funktionelt 

sammenhængende fastholdes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Sagen udsættes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 21. juni 2010  

Et flertal John Christensen, Pia Karlsen og Jens Hedegaard Kristensen 

ønsker at meddele tilladelse. Erik Sørensen og Paul Rode Andersen 

tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen begærer sagen i byrådet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling 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), Peter E. Nielsen (C), Jens 

Porsborg (C), Bent Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen 

Kyk (O), Peter Laigaard (UP), Jens Hedegaard Kristensen (A).  

  

Imod stemte 13:  

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

Pilgaard (A), Brian Kjær (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen 

(A), Hanne Welander (A), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), 

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

(F).  

  

Undlod 2: Birgit Hansen (A), Jørgen Tousgaard (A).  

  

Der meddeles tilladelse. 

  

Fraværende:  

Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 Bilag 

Skævevej 112 - oversigtskort (dok.nr.58152/10) 
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2. Indretning af boliger Sct. Laurentii Vej 18, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ovennævnte ejendom søger om tilladelse til at ombygge 

ovennævnte ejendom med henblik på indretning af 5 boliger. Boligerne 

får størrelser fra 74 m
2
 til 97 m

2
.  

  

Ejendommen har indtil nuværende ejers overtagelse været ejet og 

udlejet af kommunen - senest i form af butik og arkiv.  

  

De ansøgte 5 boliger indrettes i al væsentlighed indenfor bestående 

bygningsrammer, dog tilbygges udskud på husets haveside for 

indretning af badeværelser. Endvidere opsættes kviste på husets 

haveside og mindre ovenlys mod gaden.  

Havearealet bag huset bibeholdes og indrettes til brug for de 5 boliger.  

  

Bygningens samlede bebyggede areal udgør fremtidig 278 m
2
 svarende 

til 22 % af grundens areal og fremtidig etageareal på 409 m
2
 svarende 

til en bebyggelsesprocent på 32 %.  

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan SKA.200.C2 og er et 

bevaringsværdigt længehus med bevaringsværdien 2 jf. SAVE-

registreringen. 

Af lokalplanen fremgår, at området skal anvendes til centerformål - 

herunder butikker, liberalt erhverv, privat- og offentlig service, hoteller, 

pensionater, grønne områder og helårsboliger.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres 

forhold i strid med en lokalplans bestemmelser, medmindre 

dispensation meddeles efter reglerne i samme lovs § 19.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Den ansøgte anvendelse til boligformål er i overensstemmelse med 

lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse anvendes til 

helårsbeboelse jf. lokalplanens § 3.9.  

  

Den viste ombygning, herunder påbygning af udskud og tagkviste, er 

placeret harmonisk og søgt tilpasset det bevaringsværdige længehus. 

Lokalplanens bestemmelser for bevaringsværdige længehuse vurderes 

opfyldt. 

  

Jf. lokalplanens § 5.2 reguleres antallet af parkeringspladser efter det til 

en hver tid gældende parkeringsregulativ for Frederikshavn Kommune.  

Ejendommen er senest godkendt med anvendelsen butik og bibliotek. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3727 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU/BR 
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Opdeling af samme ejendom i 5 boliger udvidet med udskud og kviste 

udløser ikke krav om yderligere parkeringspladser.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at ombygning af 

ejendommen Sct. Laurentii Vej 18 godkendes som ansøgt med 5 

boliger på vilkår, at boligerne kun må anvendes til helårsbeboelse.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2010  

Et flertal tiltræder indstillingen. Pia Karlsen afgiver ikke stemme. Paul 

Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i 

byrådet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling kom til afstemning. 

  

For stemte 19:  

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

Brag (V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), Frode Thule Jensen 

(V), Peter E. Nielsen (C), Erik Sørensen (A), Jens Hedegaard 

Kristensen (A), Erik Kyed Trolle (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Brian 

Kjær (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Peter Laigaard 

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

  

Imod stemte 11:  

Pia Karlsen (V), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren 

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

Jens Porsborg (C), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jørgen 

Tousgaard (A), Hanne Welander (A).  

  

Undlod 1:  

Helle Madsen (V).  

  

Der meddeles tilladelse. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

  

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.91386/10) 

Ansøgning (dok.nr.91385/10) 

Foto (dok.nr.91387/10) 
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3. Udtalelse fra Tilsynsrådet vedrørende sag om 

håndtering af skimmelsvampeangreb 

 

Sagsfremstilling 

Lejernes Landsorganisation rettede i 2009 på vegne af Kurt Trier 

Pedersen, henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed 

vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i 

Frederikshavns håndtering af skimmelsvampeangreb i ejendommen 

Trindelvej, Skagen.  

Statsforvaltningen har nu afgivet udtalelse i sagen. Den kort fattede 

gengivelse af udtalelsen har følgende ordlyd:  

"Det er statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndighed i 

Frederikshavn har tilsidesat sin lovbestemte tilsynspligt efter 

byfornyelsesloven ved, at undlade at udstede forbud med beboelse i 

ejendommen Trindelvej, Skagen. Endvidere er det statforvaltningens 

opfattelse, at tilsynspligten efter almenboligloven ikke er opfyldt fuldt ud, 

idet den kommunale myndighed har undladt at udstede påbud om 

afhjælpning på trods af, at Boligselskabet Grenen ikke har fulgt den 

kommunale myndigheds henstillinger om afhjælpning af 

skimmelsvampeangreb.  

Af udtalelsen fremgår blandt andet følgende:  

Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse efter byggelovgivningens 

regler fremgår af byggelovens § 16C, stk. 1 og jf. denne bestemmelse 

indtræder kommunalbestyrelsens tilsynspligt, når myndigheden bliver 

påmærksom på, at en bygning er ulovlig efter byggeloven. Såfremt en 

ejendom lider af væsentlige mangler, der medfører at ejendommen 

angribes af skimmelsvamp, vil ejendommen være ulovlig efter 

byggelovens § 14, stk. 1. Da byggeloven gælder for al slags 

bebyggelse, vil kommunalbestyrelsen utvivlsomt have mulighed for at 

udstede påbud i medfør af byggelovgivningens regler ved ejendomme, 

der er en del af et alment boligselskab.  

Herudover er der fastsat en tilsynspligt med almene boligselskaber i 

almenboligloven § 164, stk. 1, samt i bekendtgørelse om drift af almene 

boliger m.v. § 117. Det følger dermed, at kommunalbestyrelsen har en 

tilsynspligt overfor ejendommens vedligeholdelsestilstand. Et 

skimmelsvampeangreb i en almen boligejendom, er derfor omfattet af 

kommunalbestyrelsens tilsynspligt. Tilsynspligten medfører, at 

kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere, såfremt det almene 

boligselskab ikke udøver en forsvarlig drift. Kommunalbestyrelsens 

reaktionsmuligheder overfor uforsvarlig drift er udstedelse af påbud t il 

boligselskabet. Herudover er der mulighed for, at der midlertidigt 

udpeges en anden forretningsfører der kan overtage boligselskabets 

administration eller særlige funktioner i boligselskabet.  

Når myndigheden har et valg mellem flere typer af indgreb følger det af 

proportionalitetsprincippet, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til først 

 
 Åben sag 
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at vælge det mindst indgribende indgreb, som er tilstrækkeligt til 

opnåelse af formålet. Det er derfor helt i overensstemmelse med dette 

princip, at kommunalbestyrelsen indleder et samarbejde 

med Boligselskabet Grenen, med henblik på et samarbejde om 

afhjælpning af problemerne. På grund af det lange tids forløb finder 

statsforvaltningen dog, at kommunalbestyrelsen ikke har opfyldt sin 

tilsynspligt, da den ikke har anvendt et indgreb der var tilstrækkeligt til at 

opfylde formålet om afhjælpning af skimmelsvampeangreb. 

Foruden tilsynspligten i almenboligloven indeholder 

byfornyelsesloven en handlepligt for den kommunale myndighed i de 

tilfælde, hvor et skimmelsvampeangreb er af sundhedsfarlig karakter.  

Socialministeriet har i juni 2010 udtalt sig i sagen. Ministeriet har blandt 

andet anført: "Konstateres der sundhedsfare, har 

kommunalbestyrelsen efter byfornyelsesloven pligt til at nedlægge 

forbud mod beboelse eller ophold. Kommunalbestyrelsen kan således 

ikke vælge, at udstede påbud om afhjælpning efter almenboligloven 

uden samtidig at meddele forbud efter byfornyelsesloven".  

Det må herefter fastslås, at kommunalbestyrelsen har en handlepligt i 

tilfælde af skimmelsvampeangreb af sundhedsskadeligt omfang. I 

modsætning til tilsynspligten i almenboligloven, kan 

kommunalbestyrelsen ikke vælge et mindre indgreb først, uanset om et 

mindre indgreb ville være tilstrækkeligt. Kommunalbestyrelsen har 

således en pligt til, at nedlægge et forbud mod beboelse i den berørte 

del af ejendommen. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at den 

kommunale myndighed i Frederikshavn har tilsidesat sin handlepligt 

efter byfornyelsesloven ved, at undlade at meddele forbud mod 

beboelse i ejendommen. Da Frederikshavn byråd nu har truffet 

beslutning om, at kondemnere ejendommen finder statsforvaltningen 

ikke grundlag for at foretage sig yderligere i sagen.  

Det følger af byfornyelsesloven § 61 at kommunalbestyrelsen har pligt til 

at foretage genhusning, af beboere der skal fraflytte boligen som følge 

af en beslutning truffet i medfør af byfornyelsesloven. Da det af det 

oplyste fremgår, at der er iværksat foranstaltninger med henblik på at 

foretage genhusning, foretager statsforvaltningen sig ikke en nærmere 

undersøgelse heraf.  

Statsforvaltningen foretager sig ikke yderligere i anledning af 

henvendelsen.  

Administrationens bemærkninger: 

I relation til tilsynets bemærkninger om, at proportionalitetsprincippet 

skal iagttages, skal det supplerende oplyses, at der først ved 

embedslægens udtalelse af 12. april 2010 forelå en klar tilkendegivelse 

om, at der i sagen forelå "nærliggende sundhedsfare", og umiddelbart 

derefter blev der indledt kondemneringssag, som byrådet traf beslutning 

om den 26. maj 2010. Udtalelsen fra ministeriet til tilsynet 

om sundhedsfaren fremkom først den 10. juni 2010.    
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udtalelsen tages til 

efterretning.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

Bilag 

Skimmelsvamp - Statsforvaltningen Nordjylland - orienteing om statsforvaltningens 

udtalelse, Trindelvej 70, Skagen.PDF (dok.nr.79515/10) 
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4. Udtalelse fra Statsforvaltningen Nordjylland 

vedrørende oprettelse af Det Økonomiske 

Koordineringsråd - Efterretningssag 

 

Sagsfremstilling 

På byrådets møde den 1. marts 2010 behandledes dagsordenspunkt nr. 

4 "Oprettelse af det Økonomiske Koordineringsråd (ØKR)".  

  

Den 5. marts 2010 anmodede byrådsmedlem Peter 

Laigaard Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden 

af oprettelsen af Det Økonomiske Koordineringsråd.  

  

Statsforvaltningen Nordjylland er den 4. august 2010 fremkommet med 

en udtalelse i sagen. 

  

Statsforvaltningen Nordjylland udtaler blandt andet:  

  

         "Under forudsætning af at der ikke gøres indskrænkninger i 

økonomiudvalgets og de stående udvalgs kompetence, kan 

kommunalbestyrelsen tillægge et særligt udvalg forberedende 

eller rådgivende funktioner eller en beslutningsret inden for et 

bestemt, nærmere afgrænset område." 

         "Som statsforvaltningen har forstået det, skal Det Økonomiske 

Koordineringsråd i Frederikshavn Kommune alene varetage 

rådgivende og forebyggende funktioner for Økonomiudvalget. 

Sådanne funktioner kan i henhold til styrelseslovens regler 

tildeles et særligt udvalg."  

         "På det foreliggende grundlag skal Statsforvaltningen 

Nordjylland herefter udtale, at Frederikshavn Byråd er berettiget 

til at nedsætte Det Økonomiske Koordineringsråd til varetagelse 

af rådgivende og forebyggende funktioner for 

Økonomiudvalget." 

 

Indstilling 

  

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet tager udtalelsen 

til efterretning.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Til efterretning.  

Birgit Hansen, Bjarne Kvist og Jens Hedegaard Kristensen bemærker, 

at de ikke er enige i konceptet. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 
 Åben sag 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Til efterretning.  

  

Socialdemokraterne bemærker, at de ikke er enige i konceptet.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

  

 

Bilag 

Statsforvaltningen fremsender kopi af brev vedr. oprettelse af Det Økonomiske Råd i 

Frederikshavn Byråd (dok.nr.90236/10) 
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5. Fornyet høring af skolestruktur efter Byrådets forlig 

28. juni 2010 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd besluttede den 24. marts 2010 at sende et forslag 

om kommunens skolestruktur i høring hos de af forslaget direkte berørte 

skoler. Høringsperioden var 11. april til 14. juni 2010.  

  

Efterfølgende indgik Frederikshavn Byråd den 28. juni 2010 et 

skoleforlig, i forbindelse med genåbning af budget 2010.  

  

Skoleforliget indeholder forslag til ændring af følgende skolestrukturelle 

forhold: 

       skolenedlæggelse og skolesammenlægning 

       ændring af skoledistrikter 

       samlæsning på skoler med 1 spor 

       ændring af klassekvotienten til 28 elever pr. klasse 

       etablering af 10. klassecenter inkl. satellit  

  

Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 12. august 2010 

drøftet en konkretisering af skoleforliget og en proces for en kommende 

høring af de nævnte ændringer af skolestrukturen (se vedlagte bilag) 

med henblik på at igangsætte en høring af skoleforliget i perioden 26.  

august 2010 - 27. september 2010.  

 

Indstilling 

Paul Rode Andersen, Pia Karlsen, Jette Toft og Christina Lykke Eriksen 

fra Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at byrådet drøfter og 

vedtager følgende forslag til konkretisering af skoleforliget:  

  

a)  at den nye skole skal stå klar til ibrugtagning fra og med skoleåret 

2012/2013 

b)  at området Kilden overføres fra Hånbæk til Bangsbostrand 

skoledistrikt med virkning fra og med skoleåret 2011/2012  

c)  at Abildgaard skole og Fladstrand skole sammenlægges 

ledelsesmæssigt, personalemæssigt    og fagligt fra og med 

skoleåret 2011/2012 

d)  at 10. klassecentret etableres samtidig med ibrugtagning af den 

nye skole i Frederikshavn by, dvs. med virkning fra og med 

skoleåret 2012/2013 

e)  at den nye maksimale klassekvotient på 28 indføres med virkning 

fra skoleåret 2011/2012 

  

 

 

 
 Åben sag 
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Bjarne Kvist, Jørgen Tousgaard, Birthe Marie Pilgaard og Jeppe Nielsen 

Kyk fra Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at byrådet drøfter og 

tager stilling til følgende konkretiseringer/bemærkninger:  

  

f)   at i forhold til Hedeboskolen og Ankermedets Skole bør der være 

en demokratisk proces, og skolerne i Skagen bør stilles på 

samme måde som Abildgaardskolen og Fladstrand Skole  

g)  at der ønskes en generel bemærkning om, at placeringen af 

specialklasserne afgøres hurtigst muligt 

h)  at samme udvalgsmedlemmer ønsker at præcisere, at de ikke er 

en del af skoleforliget  

  

Et samlet Børne- og Ungdomsudvalget indstiller,  

  

i)   at skoleforliget inkl. Byrådets konkretiseringer, sendes i høring i 

de berørte skoler i perioden 26. august – 27. september 2010 

  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Flertallets indstilling (punkterne a – e) udsendes i høring. Mindretallets 

konkretiseringer og bemærkninger (punkterne f – h) medsendes. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - BUU-beslutning 12.8.10 Fornyet høring af skolestruktur efter Byrådets forlig 28. 

juni 2010 (dok.nr.90368/10) 

Bilag 2 - SKOLEFORLIG - uddrag dok. 75572-10 Forlig om åbning af budget 

2010 (dok.nr.89739/10) 

Bilag 3 - kopi dok 67425-10 BUU-Orientering 15-6-2010 om høring vedr. ny skolestruktur i 

Frederikshavn Kommune (dok.nr.89741/10) 

Bilag 4 - Samling af 8 folkeskolers høringssvar vedr. skolestruktur (dok.nr.68069/10) 

Bilag 5 - Samling af modtagne udtalelser til høringsmateriale vedr. 

skolestruktur (dok.nr.68075/10) 

Bilag 6 - Høringssvar fra MED Skole og SFO vedr. skolestruktur (dok.nr.69514/10) 

Bilag 7 - Hedeboskolen - bemærkninger til skoleforlig vedr. sammenlægning Ankermedet 

skole og Hedeboskolen (dok.nr.90516/10) 

Bilag 8 - UDKAST Forslag til fornyet høringsproces vedr. ny 

skolestruktur (dok.nr.94057/10) 
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6. Forslag til Lokalplan SKA.B.03.07.01 - 

Bofællesskab ved Kirkevej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 4. maj 2010, at den foreslåede 

placering af et bofællesskab på Kirkevej 21, Skagen, skulle danne 

grundlag for udarbejdelse af et nyt plangrundlag.  

  

På baggrund heraf har bygherre i samarbejde med Teknisk Forvaltning 

udarbejdet et forslag til lokalplan nr. SKA.B.03.07.0 og et tilhørende 

kommuneplantillæg nr. 09.15. Kommuneplantillægget er udarbejdet, 

fordi lokalplanområdet i kommuneplanen i dag er udlagt som offentligt 

område, og den nye anvendelse som bofællesskab er boligområde. 

  

Lokalplanområdet er beliggende midt i et bebygget område i Skagen, 

og udgør ca. 10.000 m
2
. Lokalplanområdet ligger i byzone. Den 

omkringliggende bebyggelse indeholder funktioner som varmecentral, 

svømmehal, daginstitution og etageboliger. Umiddelbart syd for 

lokalplanområdet ligger et vandværk, som ikke længere er i 

anvendelse.  

  

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et bofællesskab med en 

centerbygning omgivet af 4 bygningsenheder med hver 6 boliger. 

Bebyggelsen må opføres i maks. 8,5 meter, dog må centerbygningen 

opføres med en højde på op til 9,0 meter.  

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet 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 forslag til 

Lokalplan nr. SKA.B.03.07.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.15 

udsendes i offentlig høring.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 
 Åben sag 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget 4. maj 2010 (dok.nr.85732/10) 

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan SKA.B.03.07.01 (dok.nr.89120/10) 
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7. Forslag til Lokalplan SKA.B.05.06 - 

Boligbebyggelse på Nedre Mosevej 101, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede på møde den 27. august 2008 at give principiel 

tilladelse til anvendelse af ejendommen Nedre Mosevej 101, Skagen, til 

boligformål under forudsætning af, at der blev udarbejdet en lokalplan 

for området. Beslutningen blev truffet i forbindelse med byrådets 

endelige vedtagelse af lokalplan SKA.237.B for området umiddelbart 

syd for dette lokalplanområde.  

  

På baggrund heraf har bygherre i samarbejde med Teknisk Forvaltning 

udarbejdet et forslag til lokalplan SKA.B.05.06 for boligbebyggelse på 

Nedre Mosevej 101 samt et tilhørende kommuneplantillæg nr. 09.07. 

Kommuneplantillægget er udarbejdet, fordi lokalplanområdet i 

kommuneplanen er udlagt som vejudlæg til videreførelse af 

Guldmajsvej og som perspektivområde til boligbebyggelse. Som 

konsekvens af lokalplanforslaget vil vejudlægget blive forskudt, så det 

følger den nordlige afgrænsning af lokalplanmrådet.  

  

Lokalplanområdet er knap 2.5 ha. og grænser mod nord og vest op til et 

landzoneareal med spredt bebyggelse, herunder minkfarmhaller. Mod 

øst ligger Brovandeskolen og mod syd et udbygget boligområde 

med tæt-lav helårsbebyggelse. 

  

Vejadgang til området vil ske ad en eksisterende ved adgang fra Nedre 

Mosevej. 

  

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af åben lav eller tæt lav 

bebyggelse i op til 7 meters højde. Bebyggelsen skal opføres som blank 

eller vandskuret /pudset mur og med symmetriske sadeltage i røde 

vingetegl eller sort tagpap på lister.  

 

Planmæssige konsekvenser  

I kommuneplanen er dele af lokalplanområdet udlagt som vejudlæg til 

videreførelse af Guldmajsvej. Som konsekvens af lokalplanforslaget  vil 

vejudlægget blive forskudt, så det følger den nordlige afgrænsning af 

lokalplanområdet. Den konkrete placering af det fremtidige vejudlæg 

skal fastlægges ved udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg.   

 

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 
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og 

Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet,  

 at forslag til lokalplan SKA.B.05.06 og kommuneplantillæg nr. 

09.07 udsendes i offentlig høring 

 at udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg for fastlæggelse af 

den konkrete placering af et fremtidigt vejudlæg indgår i 

forvaltningens prioritering af kommende opgaver 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2010  
Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær. 

 

Bilag 

Lokalplanforslag nr. SKA.B.05.06.pdf  (dok.nr.86618/10) 
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8. Forslag til Lokalplan FRE.O.10.26.01 - Haveparken 

Kæret, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. september 2009 at tiltræde 

igangsætning af bygherrelokalplan for Haveparken Kæret, 

Frederikshavn.  

  

Lokalplanen skal fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser og 

muliggøre en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 10 til 15, således, 

at der kan etableres tidssvarende havehuse.  

  

Området er et fuldt udbygget kolonihaveområde beliggende i 

Frederikshavns nordlige udkant umiddelbart øst for Kærbækvej og syd 

for Lerbækken. Der skabes mulighed for, at de ca. 234 havelodder får 

mulighed for at udvide deres kolonihavehuse og samtidig erstattes 

Deklaration nr. 70 fra 1977 med en tidssvarende lokalplan. 

Kolonihavehusene må opføres med en højde på indtil 4 m og kan 

udvides til maksimalt 60 m
2
. 

  

Ved vedtagelsen af lokalplanen overføres området fra landzone til 

byzone og landbrugspligten på området søges ophævet.  

  

Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens område 

FRE.O.10.26, der er udlagt til offentlige formål i form af rekreative 

anlæg, fritidshaver mv. Kommuneplanrammen fastlægger en 

bebyggelsesprocent på 10 % af haveloddets nettoareal, dog højst 45 

m
2
. 

  

Realisering af lokalplan betinger kommuneplantillæg med henblik på at 

øge bebyggelsesprocenten til 15 og hæve det maksimalt bebyggede 

areal til 60 m
2
. 

 

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 FRE.O.10.26.01 og tillæg 09.14 til 

kommuneplanen fremlægges i offentlig høring.  

 

 
 Åben sag 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær. 

 

Bilag 

Bilag 1 - FRE.O.10.26.0 Haveparken Kæret (dok.nr.83070/10) 

Bilag 2 - Beslutning, Plan- og Miljøudvalget 08.09.2009 (dok.nr.86605/10) 
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9. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.C.06.01.01 - 

Højensvej/Frederikshavnsvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanen omfatter et område til lokalt centerformål på hjørnet af 

Højensvej og Frederikshavnsvej i Skagen med udvalgsvarebutikker, 

kontorer/liberale erhverv og helårsboliger. Den nuværende 

servicestation kan blive liggende.  

  

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden fra 7. april 2010 til 

2. juni 2010. Der er modtaget 9 indsigelser som primært omhandler 

byggeriets arkitektur/omfang, trafikale forhold samt nødvendigheden af 

flere boliger/butikker. Der er i tilknytning til dagsordenen udarbejdet et 

indsigelsesnotat.  

  

Butikker og kontorer mv. placeres i områdets østlige del og boligerne 

mod vest. Servicestationens placering fastholdes som i dag. Der 

fastlægges en byggeafstand fra Frederikshavnsvej til boligerne på 60 

meter, ligesom der generelt holdes en byggelinieafstand på 25 meter fra 

Frederikshavnsvej.  

  

Der kan i området etableres udvalgsvarebutikker på maksimalt 1.000 m
2
 

bruttoetageareal for den enkelte butik og maksimalt 3000 m
2
 

bruttoetageareal for området som helhed. I tilknytning til 

servicestationen kan der indrettes en kiosk på maksimalt 200 m
2
.  

  

I forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag begrænses boligernes 

etageantal og bygningshøjder i delområde 2 således, at boligerne 

nu kun kan opføres i 2 etager mod tidligere 2,5 etage og maks. 7,5 

meter i højden mod tidligere 8,5 meter.  

  

Vejadgang til området skal ske fra både Frederikshavnsvej og Højensvej 

- fra Frederikshavnsvej kun i sydlig retning. Hovedtilkørslen til bolig - og 

centerdelen sker fra Højensvej ad én tilkørsel mod nuværende to.  

 

Indstilling 

Teknik - og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og 

Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan 

SKA.C.06.01.01 vedtages endeligt med forvaltningens indsigelsesnotat 

af 24. juni 2010.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2010  

Et flertal tiltræder indstillingen. Pia Karlsen kan ikke tiltræde indstillingen.  

 

 

 
 Åben sag 
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Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Økonomiudvalgets flertal anbefaler Plan- og Miljøudvalgets 

flertalsindstilling.  

  

Birgit Hansen, Bjarne Kvist og Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde 

indstillingen. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010 

Indstillingen kom til afstemning. 

  

For stemte 21:  

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens Brag 

(V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), Frode Thule Jensen (V), 

Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Vist i Jensen (F), 

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

Jens Hedegaard Kristensen (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Bruno Müller 

(A), Anders Gram Mikkelsen (A), Peter Laigaard (UP), Bent Bøgsted 

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

  

Imod stemte 10:  

Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg 

(C), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jørgen Tousgaard (A), Erik 

Kyed Trolle (A), Brian Kjær (A), Hanne Welander (A).  

  

Lokalplanen er vedtaget. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

Bilag 

Bilag 1 - LP.C.06.01.01 endelig (dok.nr.77771/10) 

Bilag 2 - Indsigelsesnotat LP SKA.C.06.01.01 (dok.nr.74185/10) 

Bilag 3 - Referat, Forslag til Lokalplan SKA.C.06.01.01  (dok.nr.34185/10) 
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10. Projektforslag for solvarme på Sæby Varmeværk 

a.m.b.a. 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Varmeværk har sendt projektforslag for solvarme på Sæby 

Varmeværk a.m.b.a., revideret 4. januar 2010.  

  

Sæby Varmeværk a.m.b.a. ønsker at sikre en bæredygtig 

energiforsyning ved, at en del af varmeproduktionen baseres på 

vedvarende energi. Solvarmen forventes at kunne levere 5 % af 

varmeforbruget og miljømæssigt er projektet en fordel, da der spares 

naturgas og dermed luftemissioner, herunder CO2. 

  

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om 

godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 

af 13. december 2005. 

  

Projektforslaget har været i høring hos HMN Naturgas I/S jf. 

ovennævnte bekendtgørelse. HMN Naturgas I/S har sendt indsigelse 

mod projektforslaget, idet samfundsøkonomien er negativ i 

projektforslaget. Et forhold, der gør, at Frederikshavn Kommune ikke 

kan godkende projektforslaget i henhold til bekendtgørelsens regler.  

  

Sæby Varmeværk, HMN Naturgas og Teknisk Forvaltning har holdt 

møde og Sæby Varmeværk a.m.b.a.har sendt reviderede 

samfundsøkonomiske beregninger, der viser en positiv 

samfundsøkonomi.  

  

HMN Naturgas I/S har i høringsbrev meddelt, at de stadig er af den 

opfattelse, at solvarmeprojektet er et samfundsøkonomisk dårligt 

projekt. Efterfølgende har HMN Naturgas I/S telefonisk meddelt, at det 

ikke kan udelukkes, at de påklager Frederikshavn Kommunes afgørelse 

til Energiklagenævnet, såfremt Frederikshavn Kommune godkender 

projektforslaget.  

  

Teknisk Forvaltning er af den opfattelse, at projekt forslaget er 

samfundsøkonomisk fordelagtigt. Projektforslaget for solvarme på 

Sæby Varmeværk a.m.b.a. passer godt med kommunens intentioner 

om, at vedvarende energi skal fremmes.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og 

Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at 

projektforslaget godkendes. 

 

 
 Åben sag 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Indsigelse fra HNG Naturgas I/S (dok.nr.16036/10) 

Bilag 2 - Svar på revideret samfundsøkonomisk analyse , HMN 

Naturgas (dok.nr.78813/10) 

Bilag 3 - Notat vedrørende etablering af solvarmeanlæg dateret 17. maj 

2010 (dok.nr.78824/10) 

Bilag 4 - Projektforslag - etablering af solvarmeanlæg (dok.nr.1077/10) 
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11. Toppen af Danmark - Forslag til strategi- og 

handlingsplan 

 

Sagsfremstilling 

Toppen af Danmark har sendt deres strategi- og handlingsplan for 2011 

til godkendelse i Frederikshavn Kommune. Den overordnede 

turismeindsats i Frederikshavn Kommune fastlægges blandt 

andet indenfor rammerne af Toppen af Danmark suppleret med lokale 

aftaler med de lokale turistforeninger. 

  

Toppen af Danmark udarbejder og fornyr sin strategi- og handlingsplan 

årligt og fremsender den til godkendelse i byrådene i henholdsvis 

Hjørring, Læsø og Frederikshavn Kommuner. Toppen af Danmarks 

fælles turismepolitik sætter fortsat overordnet fokus på, at  

 Toppen af Danmark skal konsolidere sin position som 

Danmarks førende destination indenfor kystferie kombineret 

med oplevelser og aktiviteter  

 Toppen af Danmarks turisme skal skabe udvikling med vækst til 

følge – både i den enkelte turistvirksomhed som i samfundet 

generelt  

 Udviklingen af turismen i Toppen af Danmark skal bygge på 

miljømæssig, sociokulturel og økonomisk bæredygtighed  

Indenfor denne ramme har Toppen af Danmark valgt en handlingsplan, 

der er inddelt i to hovedindsatsområder som er profilering og 

produktudvikling. Handlingsplanen fokuserer overordnet på følgende:  

 Børnefamilier  

 Seniorer – 50+  

 Markederne Danmark, Norge, Tyskland, Sverige og Holland  

Toppen af Danmarks markedsføringsmæssige indsats vil være 

koncentreret om at bevare status som et førende dansk rejsemål i 

henholdsvis Danmark og Norge samt fastholde og øge betydelige 

andele i Sverige og Tyskland. Der forsøges fortsat, i samarbejde med 

VisitNordjylland, at afprøve en markedsføringsmæssig indsats i Holland 

med henblik på at øge antallet af de hollandske gæster, og dermed 

opnå større spredning i de markeder, der opereres på. Herudover 

følges VisitDenmarks tiltag på nye markeder, og det vurderes løbende, 

om der opstår tilbud, hvor det kan være relevant at deltage.  

  

En fortsat stor satsning for Toppen af Danmark er projekt Naturen+, 

som er en omfattende handlingsplan, hvis målsætning er at udvide 

sæsonen, sikre flere overnatninger, øget omsætning og øget 
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beskæftigelse indenfor turismeerhvervet i Hjørring, Læsø og 

Frederikshavn Kommuner. Projektet skal være med til at skabe 

helårsturisme på lang sigt og sæsonudvikling på kort sigt.  

  

Med støtte fra EU´s Regionalfondsmidler har Toppen af Danmark 

endvidere igangsat  projektet ”Vækst via netværk – Lysets Land 2020. 

Projektet er en del af VisitNordjyllands proj ekt ”Mit Nordjylland” og EU 

midlerne formidles til Toppen af Danmark via VisitNordjylland. Det 

overordnede mål er i lighed med projekt ”Naturen+”, at skabe vækst i 

turismen i Toppen af Danmark året rundt. Selve målet med projektet er 

en ny fælles strategi for udvikling af turisme i destinationen frem til 

2020. 

  

Fra 2009 og fremadrettet beregnes kommunernes bidrag til Toppen af 

Danmark med den kommunale fremskrivningsprocent, som for 2011 er 

0,8 %. Det betyder, at bidraget for 2011 bliver på 14,37 kr. pr. 

indbygger, svarende til 891.000 kr.  

  

Sekretariatet vurderer, at Toppen af Danmarks strategi - og 

handlingsplan er i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes 

øvrige strategier og handlingsplaner indenfor erhverv og turisme.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, 

at strategi- og handlingsplan for 2011 godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Forslag til strategi- og handlingsplan 2011 (dok.nr.76152/10) 

Bilag 2 - Forslag til strategi og handlingsplan 2011 (dok.nr.91413/10) 
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12. Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport - 

Godkendelse af ejendomskøb 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport søger om godkendelse af ejendomskøb i 

forbindelse med etablering af boligforeningens afdeling 40 – Strandby 

Havnefront II.  

  

Boligforeningen har på det ordinære repræsentantskabsmøde den 15. 

april 2010 vedtaget at oprette en ny afdeling 40 – Strandby Havnefront 

II. Samtidig har man vedtaget, at afdeling 40 køber alle 

Håndværkerafdelingen A/S’s ejendomme på Strandby Havn med et 

samlet areal på ca. 10.000 m
2
 til en samlet pris på 17,5 mio. kr. med 

overtagelse den 30. juni 2010 og at afdeling 40 kan indgå aftale med 

afdeling 9 (Strandby Havnefront I) om arealoverførsel af koteletgrund på 

ca. 600 m
2
 mod at afdeling 40 overtager en andel af aftalen med 

Strandby Havn om leje af P-pladser på havnens areal. 

  

Når afdeling 40 er opført og går i drift, sammenlægges afdeling 40 med 

afdeling 9 som den fortsættende afdeling. 

  

Boligforeningen oplyser, at man i forvejen i området har bebyggelserne 

Ankerpladsen med 40 boliger og Havnefronten med 50 boliger. Der er 

stor efterspørgsel efter alle boliger i Strandby, hvorfor det i flere år har 

været boligforeningens hensigt at færdiggøre Havnefronten mod syd.  

  

Håndværkerafdelingen A/S – der er et kooperativt ejendomsselskab 100 

% ejet af Boligforeningen Vesterport – har over flere år opkøbt 

naboejendomme mellem Havnefronten I og indkørslen til Ankerpladsen 

– med undtagelse af en fabriksbygning.  

  

De opkøbte bygninger og arealer består af 4 parcelhuse på Søndervej 

20, 20a, 22 og 24 - (matr. nr. 21c, 21d, 21e og 35cø) samt 6 

erhvervsejendomme på Agervej 31 og Søndre Havnevej 22-28 (matr. 

nr. 35hm, 35hp, 35hl, 35he, 35 hd og 35 hc).  

  

Købsprisen følger tidligere godkendte principper. Det vil sige, at 

Håndværkerafdelingen A/S’s købspris tillagt betalte ejendomsskatter og 

renteudgifter (Nationalbankens diskonto + 2 %). 

  

Købsprisen på 17,5 mio. kr. + omkostninger finansieres ved, at 

sælgeren lader henstå en andel af salgsprisen, svarende t il 

Håndværkerafdelingens egenkapital på salgstidspunktet = ca. 8,75 mio. 

kr. Beløbet er afdragsfrit. Renten udgør diskontoen + 1 % fast på 

handelstidspunktet. Håndværkerafdelingen A/S’s tilgodehavende 
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henstår indtil byggeriet påbegyndes og erstattes med en byggekredit. 

Restbeløbet, ca. 9 mio. kr., finansieres med egne midler – alternativt 

ved byggekredit. 

  

I forbindelse med igangsætning af boligforeningens afdeling 30 – Gl. 

Skagensvej – flytter sideaktivitetsafdelingen (den almene afdeling 

Vesterports Håndværkerafdeling) til Strandby og fortsætter 

virksomheden fra ejendommen i afdeling 40. Herudover modtager 

afdeling 40 leje fra 4 parcelhuse på Søndervej 20-24.  

  

I forbindelse med køb af grund til Havnefronten I, blev det pålagt 

bebyggelsen vederlagsfrit at medtage et grundareal bag Søndre 

Havnevej 22-26 (matr. nr. 35hl – 35hd). Arealet udgør 602 m
2
. Dette 

grundareal ønskes overført til afdeling 40 til sammenlægning med de 

øvrige grunde.  

  

Betalingen for arealoverførslen påregnes at ske ved, at afdeling 40 

overtager en del af lejen for P-pladser på Strandby Havn. Denne leje 

udgør for tiden ca. 50.000 kr. pr. år for 24 pladser – og afklares mellem 

afdeling 9 og afdeling 40.   

  

Byggeri på arealerne (afdeling 40) påregnes at ske i 2012-2015 i 2 

etaper med ca. 40-45 boliger i hver etape.  

  

I henhold til § 26 i Lov om almene boliger kan erhvervelse af 

ejendomme kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Hvis 

kommunalbestyrelsen ikke kan godkende erhvervelsen, skal der gives 

boligorganisationen meddelelse senest 6 uger fra modtagelsen af 

boligorganisationens ansøgning.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at 

  

         ejendomserhvervelse som anført til boligforeningens afdeling 

40 godkendes  

         overdragelse af ”koteletgrund” fra boligforeningens afdeling 9 til 

afdeling 40 godkendes 

  

Det præciseres, at godkendelse af ejendomserhvervelsen ikke samtidig 

er godkendelse af opførelse af kommende byggeri på arealerne.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær. 
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13. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening - 

Godkendelse af ejendomssalg 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening søger om godkendelse af salg af 

boligforeningens tidligere administrationsejendom, beliggende 

Kalkværksvej 4, Frederikshavn.  

  

Ejendommen er solgt pr. 1. august 2010. Salg af ejendommen er 

godkendt af boligforeningens bestyrelse og repræsentantskab. 

Salgsprisen overstiger vurderingen.  

  

De nærmere vilkår fremgår af bilag i sagen.  

  

I henhold til bestemmelserne i § 27 i Lov om almene boliger og § 116 i 

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., skal afhændelse af en 

almen boligorganisations ejendomme godkendes af 

kommunalbestyrelsen.  

  

Frederikshavn Byråd har på mødet den 24. marts 2010 godkendt 

boligforeningens salg af samme ejendom. Dette salg blev ikke 

gennemført. 

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at ejendomssalget godkendes.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1995 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. august 2010 Side 43 af 60 

 

 

14. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening - 

Godkendelse af almen boligorganisations erhvervelse 

af fast ejendom 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af, at 

boligorganisationen erhverver et areal på ca. 15.500 m
2
, beliggende 

Frederikshavnsvej, Sæby ("Sæby Strand") med henblik på opførelse af 

86 almene familieboliger på arealet. Købesummen for arealet indgår 

som en del af anskaffelsessummen for boligerne.  

  

Kortbilag over området er bilag til sagen om boligprojektet. 

  

I henhold til almenboliglovens § 26, stk. 1 skal kommunen godkende en 

boligorganisations erhvervelse af fast ejendom.   

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at 

anbefale overfor byrådet, at erhvervelsen af ejendommen godkendes.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  
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15. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema 

A - 86 almene familieboliger, Sæby Strand  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af foreløbig 

anskaffelsessum for 86 almene familieboliger, beliggende på 

Frederikshavnsvej i området, kaldet "Sæby Strand" (tidligere 

campingplads nord for Sæby).  

  

Bygherren oplyser blandt andet, at der ønskes opført boliger i 3 etager, 

men indenfor lokalplanens højdegrænser. Boligerne bliver 3 og 4 rums 

boliger på højst 115 m
2
 og mindst 80 m

2
.  

  

Den anslåede anskaffelsessum udgør 141.600.000 kr., og byggeriet 

forventes påbegyndt primo 2011.  

Skema A skal være godkendt i 2010 for at sikre, at 

grundkapitalindskuddet er 7 % og byggegrunden skal være købt i 2010, 

da der ellers vil blive pålagt moms af købesummen.  

  

Byggeriet får god tilgængelighed for gangbesværede 

og kørestolsbrugere både i boliger, fællesområder og udearealer, og 

der sikres nem adgang til stranden. Bebyggelsen opføres mindst som 

energiklasse 1 byggeri, men gerne bedre.  

  

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 93 m
2
 er ca. 73.200 kr., 

svarende til 6.100 kr. pr. måned ekskl. forbrug. Til gengæld er 

energiforbruget meget lavt (målet er energineutralt) i forhold til 

nuværende boliger.    

  

Der anmodes om godkendelse af en foreløbig gennemsnitlig husleje på 

788 kr./m
2
/årligt.   

Ved den anførte anskaffelsessum udgør den kommunale udgift 7 % af 

141.600.000 kr., svarende til 9.912.000 kr. Der vil blive stillet krav om 

kommunal garantistillelse for realkreditlån. Størrelsen heraf kendes 

ikke, før kreditforeningen har vurderet ejendommens værdi efter 

ombygning.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Der er endnu ikke afgivet bevillinger til projektets gennemførelse. Det 

forudsættes, at byrådet afgiver sådanne i forbindelse med godkendelse 

af skema B. Ud fra det foreliggende skal der forventes et 

bevillingsbehov på 9.912.000 kr. til grundkapitalindskud.  

  

Beløbet finansieres af likvide midler på tidspunktet for udbetaling af 

grundkapitalindskuddet.  
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Planmæssige konsekvenser  

Der er indgivet ansøgning om dispensation i forhold til lokalplanens 

bestemmelser. Denne sag er p.t. under behandling.   

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at 

anbefale overfor byrådet, at der godkendes en foreløbig 

anskaffelsessum på 141.600.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:  

 at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser 

angivne regler overholdes  

 at der i forbindelse med skema B indgives et skema U  

 at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte 

anskaffelsessum er bindende for bygherren  

 at byggeriet påbegyndes senest den 1. april 2011  

 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, 

når konkret beregning heraf foreligger  

 at godkendelsen af det endelige projekt forudsætter, at der 

meddeles de fornødne dispensationer i forhold til lokalplanen  

Endvidere indstilles, at der godkendes en foreløbig husleje på 

gennemsnitlig 788 kr./m
2
/årligt.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010 

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

Bilag 

Kortbilag - Sæby Strand området (dok.nr.92543/10) 
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16. Salg af areal på Kirkevej, Skagen, og godkendelse 

af erhvervelse af fast ejendom 

 

Sagsfremstilling 

Social- og Sundhedsforvaltningen har behov for at etablere et nyt 

bofællesskab i Skagen. Bofællesskabet skal indeholde 24 boliger fordelt 

på 4 huse med 6 boliger i hver med tilhørende servicearealer, eventuelt 

kombineret med mindre aktivitets- og samværstilbud. Frederikshavn 

Boligforening opfører og driver boligerne. 

  

Bofællesskabet foreslås placeret ved Kirkevej på arealer, der har været 

anvendt af Vandforsyningen. Arealet er kommunalt ejet.  

  

Det samlede areal ved Kirkevej er på 16.274 m
2
. Efter forhandlinger 

med Frederikshavn Boligforening er deres arealbehov opgjort til ca. 

9.900 m
2
 til bofællesskabet samt ca. 2.500 m

2
 til grønt område. 

Baggrunden for den bynære beliggenhed skal ses i sammenhæng med, 

at beboerne allerede bor her, idet de nuværende bofællesskaber ligger i 

bymidten. Beboerne er derfor vant til og har fornøjelse af at kunne 

anvende de aktiviteter, en sådan beliggenhed medfører.  

  

Arealet ved Kirkevej er beliggende i kommuneplanens områder 

SKA.O.03.01 og SKA.G.03.01. Der er ingen lokalplan.  

  

Vurderingsprisen for de omkringliggende boligforeningsejendomme er 

950 kr. pr. m
2
 ved en byggelsesprocent på 100. Med en 

bebyggelsesprocent på 40 vil vurderingsprisen for det aktuelle areal 

være 380 kr. pr. m
2
. På baggrund af dette vil Teknisk Forvaltning 

anbefale, at salgsprisen på det nødvendige areal skal være 390 kr. pr. 

m
2
. for de arealer, som skal benyttes til bofællesskabet med tilhørende 

parkering, hvilket svarer til en købesum på 3.860.000 kr. Priser på de 

arealer, som er udlagt til grønt område, fastsættes til 0 kr. 

  

På arealet er der p.t. en værkstedsbygning samt en skater -bane. 

Omkostninger til flytning af disse beløber sig til anslået ca. 900.000 kr.  

  

Hvis ejendommen sælges, skal byrådet godkende den almene 

boligorganisations erhvervelse af ejendommen i medfør af lov om 

almene boliger § 26 stk. 1.  

 

Juridiske konsekvenser 

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 68 stk. 2, at reglerne om 

offentligt udbud ikke er gældende ved salg af fast ejendom til 

gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene 

boliger.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7178 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Økonomiske konsekvenser  

Ved at sælge til den anførte pris pr. m
2
, giver det følgende økonomi  

  

Købesum 3.860.000 kr.  

Fjernelse af bygning og skate-bane, anslået  -900.000 kr. 

Udstykning m.v.  -100.000 kr. 

Nettoindtægt 2.860.000 kr.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler overfor byrådet, at  

 arealet sælges til en samlet pris på ca. 3.860.000 kr. Der gives 

en bevilling på 2.860.000 kr.  

 det godkendes, at boligorganisationen erhverver den faste 

ejendom    

Nettoindtægten på 2.860.000 kr. finansieres af de budgetterede 

anlægsmidler til salg af ejendomme.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

Bilag 

Kirkevej 21, Skagen Kortudsnit (dok.nr.89294/10) 
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17. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - 24 

almene boliger, Kirkevej 21, Skagen, med tilhørende 

kommunale servicearealer 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af foreløbig 

anskaffelsessum - skema A - for 24 plejeboliger med tilhørende 

kommunale servicearealer.  

  

Bygherren oplyser blandt andet, at projektet er udarbejdet i samarbejde 

med Socialforvaltningen som led i en kontinuerlig udvikling af botilbud i 

kommunen. Byggeprogrammet er udarbejdet på baggrund af tæt 

sparring mellem kommunen, brugere, pårørende og boligforeningen, og 

omfatter således en boligdel med tilhørende fælleslokaler, fælleshus,og 

kommunale servicearealer for personalet. 

  

Byggestart forventes i 2010 med aflevering medio 2012.  

  

De 24 boliger bliver hver på 65 m
2
 med et fælleshus på 206 m

2
. Det 

kommunale serviceareal udgør 206 m
2
. 

Den samlede anskaffelsessum for boligerne og fælleshuset er anslået til 

37.104.000 kr. Huslejen er anslået til 5.802 kr. pr. måned for en bolig, 

svarende til 1.048 kr./m
2
/årligt.  

  

Anskaffelsessummen for servicearealerne er anslået til 4.288.000 kr. 

ekskl. moms. Servicearealerne udskilles i en særskilt ejerlejlighed. Der 

indgås samarbejdsaftale med boligforeningen om driften.  

Grunden forudsættes erhvervet fra kommunen. Der foreligger særskilt 

sag herom til Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Ved den anførte anskaffelsessum er der følgende kommunale udgifter: 

Grundkapitalindskud, 7 % af anskaffelsessummen: 2.597.280 kr.  

Endvidere stilles garanti for realkreditlånet. Størrelsen heraf kendes p.t. 

ikke, idet garantibeløbet efterfølgende beregnes af kreditforeningen ud 

fra ejendommens værdi.  

  

Vedrørende servicearealerne: 

Anskaffelsessum ekskl. 

moms udgør  
4.288.000 kr.  

Servicearealtilskud, 40.000 kr. pr. 

bolig 
960.000 kr.  

Anslået kommunal nettoudgift  
3.328.000 

kr. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6932 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. august 2010 Side 49 af 60 

 

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til grundkapitalindskud, 2.597.280 kr., finansieres af det hertil 

afsatte beløb under Socialudvalgets anlægsbevilling. Udgiften til 

servicearealer finansieres af samme, men projektet skal udarbejdes 

således, at bevillingen på 2,9 mio. kr. netto (inkl. inventar) overholdes.  

  

De bevillingsmæssige konsekvenser besluttes først endeligt ved 

behandlingen af sag om godkendelse af den endelige anskaffelsessum.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til socialudvalget at 

anbefale Økonomiudvalget at indstille til byrådet, at  

  

    der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 37.104.000 kr. 

for boliger med fælleshus  

    der godkendes en foreløbig anskaffelsessum, jf. det under 

økonomiske konsekvenser anførte, for de kommunale 

servicearealer på 3.860.000 kr. ekskl. moms på følgende vilkår  

       at de i lov om almene boliger og tilhørende 

bekendtgørelser angivne regler overholdes  

       at der i forbindelse med skema B indgives et skema U 

       at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte 

anskaffelsessum er bindende for bygherren 

       at byggeriet påbegyndes senest den 15. december 2010 

       at kommunal garanti for realkreditlån behandles særskilt, 

når konkret beregning foreligger 

       at servicearealerne udskilles i en særskilt, kommunalt ejet, 

ejerlejlighed 

    Endvidere indstilles at der godkendes en foreløbig husleje på  

1.048 kr./m
2
/årligt  

 

Beslutning Socialudvalget den 11. august 2010  

Anbefales godkendt.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  
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18. Indstilling til landsbyggefonden - godkendelse af 

skema C - helhedsplan for Skagen Boligforening 

Afdeling 11, Skarpæsvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Boligforening anmoder om, at kommunen godkender skema C -

 byggeregnskab - for den gennemførte helhedsplan for afdeling 11, 

Skarpæsvej, Skagen.  

  

Bygherren oplyser, at anskaffelsessummen for den støttede del af 

projektet udgør 29.626.181 kr. Der er tale om en forøgelse på 1.362.833 

kr. i forhold til det oprindeligt godkendte.  

  

Anskaffelsessummen for den ustøttede del af projektet udgør 

13.300.271 kr. Der er tale om en forøgelse på 695.619 kr. i forhold til 

skema B. 

  

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet giver et 

retvisende billede af byggeriets anskaffelsessum i overensstemmelse 

med Erhvervs - og Boligstyrelsens bekendtgørelse.  

Byrådet skal i henhold til gældende vejledning om støtte til 

helhedsplaner i alment byggeri godkende skema C.  

  

Den anskaffelsessum, der er godkendt ved skema B, skal i princippet 

være overholdt, men visse merudgifter kan dog godkendes, herunder fx 

uforudsete udgifter på 2 % af anskaffelsessummen, indeksering mv.  

  

Bygherren har oplyst, at forøgelsen fortrinsvis skyldes forøgelse af de 

anslåede håndværkerydelser og huslejetab.  

  

Landsbyggefonden har oplyst, at når der er tale om merudgifter, skal 

byrådet indstille til landsbyggefonden, om kommunen kan tiltræde 

merudgifterne for så vidt angår den støttede del. Fonden kan så vælge 

at følge kommunens indstilling eller godkende en lavere 

anskaffelsessum. Fonden kan aldrig godkende mere end det, 

som kommunen indstiller.     

  

Huslejen udgør i 2010 gennemsnitligt 628 kr./m
2
/årligt.  

  

Det må forventes, at der vil blive stillet krav om kommunal garanti for 

realkreditlån efter gældende regler herom.   

 

Økonomiske konsekvenser  

Kommunen har tidligere betalt 900.000 kr. som andel af kapitaltilførsel. 

Forøgelsen af anskaffelsessummen har ingen økonomisk betydning for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3922 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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kommunen. En eventuel yderligere garantistillelse for realkreditlån 

påvirker ikke kommunens låneramme. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet at indstille til Landsbyggefonden, at  

 skema C - byggeregnskab - godkendes, således at det for så 

vidt angår den støttede del af projektet godkendes med den i 

sagsfremstilllingen nævnte anskaffelsessum, således at 

merudgifterne godkendes, under forudsætning af, at der 

efterfølgende fremsendes dokumentation for afholdelse af 

eventuelt afsatte beløb  

 huslejen på gennemsnitligt 628 kr./m
2
/årligt godkendes  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

Bilag 

Kortbilag Skarpæsvej 127-137 (dok.nr.90314/10) 
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19. Låneoptagelse for 2010 

 

Sagsfremstilling 

I det korrigerede budget for 2010 er det forventet, at der skal afholdes 

udgifter for 188,1 mio. kr., der skal finansieres ved låneoptagelse. Heraf 

er der pr. 10. august 2010 afholdt udgifter for ca. 66 mio. kr.  

  

For at undgå at belaste kassebeholdningen med udlæg til 

låneberettigede udgifter til slutningen af året, foreslås det, at der 

hjemtages et lån på 90 mio. kr. til dækning af låneberettigede udgifter. 

Det forventes, at der skal foretages en yderligere låneoptagelse for 

yderligere afholdte låneberettigede udgifter i december 2010.  

  

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

træffe beslutning om lånestørrelse samt løbetid i forbindelse med 

kommunens låneoptagelse.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller at, Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at der optages et lån på 90 mio. kr. med en løbetid på 25 år.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7820 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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20. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2010, Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til budgetopfølgningsproceduren skal der 3 gange årligt 

forelægges en budgetopfølgning for byrådet. 

  

Hvert enkelt udvalg har foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2010 for 

eget udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes egne 

budgetopfølgninger indgår i den samlede budgetopfølgning for hele 

Frederikshavn Kommune.  

  

I forbindelse med byrådets behandling af genåbning af budget 2010 

blev der givet en række tillægsbevillinger til 2010, som er indarbejdet i 

nærværende budgetopfølgning. Herudover er der i 

budgetopfølgningsmaterialet oplistet en række bevillingsmæssige 

ændringer af teknisk karakter, som byrådet skal tage stilling til. Det 

drejer sig om   

 Manglende bevillingsmæssige ændringer som følge af 

genåbning af budget 2010  

 Tilretning af afsatte beløb til leasingydelser  

 Forøgelse af pulje til barselsudligningsordning  

 Midtvejsregulering af 2010  

 Øvrige omplaceringer mellem udvalgene  

 Reduktion af rådighedsbeløb vedrørende maskinhallen  

Herudover fremsender Sundhedsudvalget en ansøgning om 

tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. svarende til det overførte underskud fra 

2009 vedrørende finansiering og medfinansiering af sundhedsudgifter.  

Der er således bevillingsmæssige ændringer drift, anlæg 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. Materialet findes bagest i 

budgetopfølgningen.  

 

Økonomiske konsekvenser  

De samlede bevillingsmæssige ændringer, som er oplistet i  

budgetopfølgningsmaterialet, betyder et forbrug af likvide midler i 2010 

på 83.689.840 kr. (inklusiv tillægsbevilling til Sundhedsudvalget på 9,2 

mio. kr.) 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21404 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at   

 budgetopfølgningen pr. 30. juni 2010 godkendes  

 de bevillingsmæssige ændringer på i alt 83.689.840 kr. 

godkendes, som de fremgår af budgetopfølgningen og at de 

finansieres af kassebeholdningen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  
Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.  

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr. 30. juni - BYRÅDET inkl. udvalgsbeslutninger (dok.nr.93881/10) 
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21. Ændring af beslutningskompetencer i forbindelse 

med tjenestemandsansættelser 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog i 2007 et sæt regler for fordelingen af 

beslutningskompetencen vedrørende ansættelser og uansøgte 

afskedigelser af medarbejdere.  

  

Regelsættet tillægger beslutningskompetencen for ansættelser og 

uansøgte afskedigelser på administrativt niveau, dog ikke for så vidt 

angår ansættelser og uansøgte afskedigelser af tjenestemænd og 

direktører (kommunaldirektør og direktør). Beslutningskompetencen for 

ansættelser og uansøgte afskedigelser af tjenestemænd og direktører 

ligger hos byrådet med indstillingsret fra Økonomiudvalget.  

  

Beslutningskompetencen vedrørende ansættelser og uansøgte 

afskedigelser af tjenestemænd, dog ikke direktører, ønskes delegeret til 

Økonomiudvalget (personaleudvalg).  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at beslutningskompetencen vedrørende ansættelser og 

uansøgte afskedigelser af tjenestemænd, dog ikke direktører, delegeres 

fra byrådet til Økonomiudvalget.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. august 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, i stedet deltog Brian Kjær.   

  

 

Bilag 

Bilag Ændring af beslutningskompetencer i forbindelse med tjenestemandsansættelser 

 (dok.nr.90913/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7804 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: ØU/BR 
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22. Salg af ubebygget areal ved Flade Engvej, 

Frederikshavn 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/6761 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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23. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 00/3006 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: kabj 

 Besl. komp: ØU/BR 
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24. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 00/3028 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: kabj 

 Besl. komp: ØU/BR 
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25. Ansættelse af direktør for Centralforvaltningen 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/7871 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: hahe 

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