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1. Forslag til lokalplan, Poul Eeg Camping, Skagen og 

kommuneplantillæg  

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede 16. august 2011 igangsætning af planlægning for 

området og Center for Teknik og Miljø fremlægger forslag til lokalplan 

SKA.F.05.02.01 og forslag til kommuneplantillæg 09.70 Poul Eeg Camping, 

Skagen  

  

Forslagene omfatter et areal på 9,6 ha og udgør samme område som eksisterende 

lokalplanlagt campingplads. Planforslagene muliggør en udvidelse af de områder, 

hvor der kan opføres servicebygninger samt ny aktivitetshal. Den nuværende 

lokalplan er fra 1987 og tillader kun ny bebyggelse på den vestlige del af 

campingpladsens areal. I 2011-12 blev der på dispensation opført 1. etape af en 

udvidelse/renovering af campingpladsens ældste servicebygning, som er 

beliggende i den østlige del af campingpladsens område ud mod Bøjlevejen. 

Lokalplanen skal også muliggøre færdiggørelsen af denne udvidelse/renovering.  

  

Lokalplanforslaget ændrer ikke afgræsningen af den nuværende campingplads, og 

fastholder antallet af campingenheder på 420.  

Der fremlægges også forslag til kommuneplantillæg 09.70, som muliggør en 

forøgelse af bygningshøjden fra 1 etage i 7 m til 2 etager i 8,5 m højde. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til 

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

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

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til Lokalplan SKA.F.05.02.01 og 

forslag til kommuneplantillæg 09.70 – Poul Eeg Camping, Skagen udsendes i 

offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Mogens Brag 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Godkendt. 

  

Bilag 

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg Poul E eg Camping pdf (dok.nr.78074/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2154 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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2. Forslag til lokalplan for Skagen Sygehus 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. december 2013 at udarbejde en 

lokalplan, som åbner mulighed for, at en del af det tidligere Skagen Sygehus kaldet 

”Sidebygningen”, kan omdannes til boligformål.  

  

Center for Teknik og Miljø har derpå udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan 

SKA.O.04.03.01 for tidl. Skagen Sygehus. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 

3.868 m
2
 beliggende på Hans Baghs Vej i Skagens vestlige bydel. Ejendommen 

udgør et samlet bygningsareal på ca. 1.671 m
2
, hvoraf størstedelen er indrettet til 

sundhedscenter og psykiatrisk støttecenter. Den resterende del (”sidebygningen”) 

står i dag ubenyttet hen. 

  

Ejendommen er opført i 1916, og er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner med senere 

udvidelser i 1921-23 og 1931. Bygningen fremstår som en af de mest markante 

Ulrik Plesner har opført i Skagen. Bygningen er registreret med en høj 

bevaringsmæssig værdi på 2, og betragtes derfor som bevaringsværdig. 

  

Lokalplanen er inddelt i to delområder – delområde A og delområde B. Delområde 

A udgøres af det eksisterende sundhedscenter og psykiatriske støttecenter. Denne 

del af lokalplanens område, skal fortsat kunne anvendes til offentlige formål. For 

den resterende del – delområde B – åbnes der mulighed for omdannelse til 

boligformål. Alternativt kan denne del også fortsat anvendes til offentlige formål. 

  

Idet der er tale om en bevaringsværdig ejendom, indeholder lokalplanen nogle 

meget præcise bestemmelser for, hvorledes ejendommen må forandres, som 

sikrer, at dette vil ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur. 

Ejendommen må desuden ikke nedrives eller ombygges uden byrådets tilladelse. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.O.04.03.01 for tidl. Skagen Sygehus 

godkendes til offentlig fremlæggelse. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Mogens Brag 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Godkendt. 

  

Bilag 

Lp. SKA.O.04.03.01 - Tidl. Skagen Sygehus (PMU06.05.14).pdf (dok.nr.78830/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/376 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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3. Forslag til lokalplan Erhvervsområde ved Vandløsvej, Sæby 

samt kommuneplantillæg  

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 11. februar 2014, 

fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan SAE.E.03.26.01 og 

kommuneplantillæg 09.73 for et erhvervsområde ved Vandløsvej i Sæby. 

  

Forslaget omfatter et areal på ca. 3,7.ha på ejendommene Vandløsvej 4 og 

Ålborgvej 104, Sæby, beliggende på hjørnet af Vandløsvej og Ålborgvej. 

Planforslaget muliggør, at lokalplanområdet kan anvendes som erhvervsområde 

med lettere industri-, lager-, værksteds-, forretnings- og servicevirksomhed. Der 

kan etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til  

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

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

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SAE.E.03.26.01 og forslag til 

kommuneplantillæg nr. 09.73 - Erhvervsområde ved Vandløsvej i Sæby udsendes i 

offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Mogens Brag 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Godkendt. 

  

 

Bilag 

Lokalplandokument med kommuneplantillæg (dok.nr.78260/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6110 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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4. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt VVM-

redegørelse/miljørapport for vindmøller ved Østkystvejen i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. april 2014, at sagen skulle 

tilbagesendes til Plan- og Miljøudvalget. Udvalget ønskede, at Plan- og 

Miljøudvalget begrundede uoverensstemmelse mellem lokalplanen og temaplanen 

for vindmøller. Det drejer sig om beliggenheden af de fire store møller i område C, 

som er forskudt i nord-vestlig retning i forhold til temaplanen for vindmøller. 

Forskydningen fremgår af oversigtskortet på lokalplanens side 18. 

Møllerækken er forskudt ca. 72 meter mod vest og ca. 60 meter mod nord ift. den 

møllerække, der er foreslået i temaplanen.  

  

Der er vedhæftet 3 kortbilag. Her ses afstandscirkler (på 600 meter, som vedrører 

VM1-4), beskyttet natur, temaplanens område og alle de nye vindmøller. Kort 3 er 

lokalplanområdet sammenholdt med temaplanens område. 

  

Rådgiver begrunder møllerne placeres udenfor det udlagte område i temaplanen 

med at: 

 Der er § 3-beskyttet natur i den nordlige del af området. Kommunens har 

oplyst at vindmøller og naturbeskyttelseslovens §3, så er det, altid en 

konkret vurdering, der skal ligge til grund for en eventuel dispensation. 

Generelt vil det først og fremmest blive vurderet, om der er alternative 

placeringsmuligheder.” Står man med to alternativer vil kommunen således 

vælge det, hvor beskyttet natur ikke berøres. I dette tilfælde vil placering af 

den nordligste vindmølle i overensstemmelse med temaplanen betyde, at 

beskyttet natur vil blive berørt, mens det ikke er tilfældet for forslaget i 

lokalplanen/VVM’en. 

 I kommuneplanens retningslinier er det fastslået, at man skal placere 4-5 

møller i Kragelundområdet. Man ønsker samtidigt størst mulig produktion, 

og dermed de størst mulige møller for at opnå dette, dvs. møller på 150 

meter. Iht. specifikationerne fra mølleproducenten skal møllerne som min. 

stå med en indbyrdes afstand på 3 x rotordiameter. Samtidigt skal kravet 

på 4 x totalhøjde = 600 meter overholdes til alle nabobeboelser. Med disse 

krav er det ikke muligt at rykke den nordligste mølle mod syd. Og da man 

ønsker størst mulig produktion, skal møllerne helst stå så langt mod vest 

som muligt, da det giver mindst mulig ”vindskygge” i vindmølleparken ved 

vesten- og østenvind. 

 Topografien i området med mange stejle skrænter omkring nordligste 

mølle, at møllen ikke kan rykkes ind i temaplanens møllelinie, da møllen så 

ville stå i en skråning/lavning, hvor det ville være meget svært at støbe 

fundament (meget våd, beskyttet natur), og møllen ville stå meget lavere 

end alle de andre møller ved Kragelund, så den set på afstand ville være 

noget lavere. 

 Endelig giver placeringen af møllerne længst muligt mod nordvest også 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4722 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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mindst mulig støj- og skyggegener for beboerne på Grønhedevej, 

Østkystvejen og Knæverhedevej. 

Med baggrund i ovennævnte begrundelser vurderer Center for Teknik og Miljø, at 

den valgte placering i møde kommer kommunens hensigter med temaplanen og 

øvrige hensyn. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SAE.T.04.15.01 – 

Vindmøller ved Kragelund II samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.68 med 

VVM-redegørelse og miljøvurdering udsendes i offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 

Indstillingen tiltrædes med den præcisering i forhold til VVM-redegørelsen, at de 4 

store vindmøller i område C udfærdiges som et samlet projekt og kun kan 

etableres, hvis de 6 eksisterende vindmøller fjernes. 

  

Afbud: Mogens Brag 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Tilbagesendes til Plan- og Miljøudvalget. 

  

 

Bilag 

Kragelund_oversigtskort1.pdf (dok.nr.78724/14) 

Kragelund_oversigtskort2.pdf (dok.nr.78730/14) 

Kragelund_oversigtskort3.pdf (dok.nr.78732/14) 

ØU 23. april 2014.pdf (dok.nr.78021/14) 

Miljørapport_Kragelund2_lav_kvalitet (ØU21.05.14).pdf (dok.nr.87377/14) 

Lp.SAE.T.04.15.01 (ØU21.05.14).pdf (dok.nr.87373/14) 
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5. Vedtagelse af lokalplan Søndergade 133A, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Et flertal i Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. april 2014, at sende 

sagen videre til Økonomiudvalget og byrådet på grund af sagens principielle 

karakter. Men da der kan herske tvivl om beslutningen, på baggrund af den nye 

delegations kompetence har Udvalgsformanden ønsket sagen genbehandlet i 

udvalget. 

  

I henhold til Byrådets beslutning på mødet den 26. marts 2014 om delegation af 

beslutningskompetencer for lokalplaner, kan denne lokalplan vedtages af Plan- og 

Miljøudvalget. 

 

Indstilling 

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

vedtager lokalplan FRE.BC.15.09.01 – Søndergade 133A, Frederikshavn. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 

Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen. Et mindretal bestående af Frode Thule 

Jensen kan ikke tiltræde indstillingen. 

Udvalget sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd.  

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Tilbagesendes til Plan- og Miljøudvalget. 

 

Bilag 

PMU 1. april 2014.pdf (dok.nr.78243/14) 

Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.BC.15.09.01 - Søndergade 133A, 

Frederikshavn. (dok.nr.132488/13) 

Indsigelsesnotat, Lp. FRE.BC.15.09.01.pdf (dok.nr.116051/13) 

Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.09.01 - Søndergade 133, Frederikshavn (dok.nr.61005/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5002 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Vedtagelse af lokalplan SAE.E.04.26.01 - Sæby Bowling 

 

Sagsfremstilling 

Et flertal i Plan og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. april 2014, at sende 

sagen videre til Økonomiudvalget og byrådet på grund af sagens principielle 

karakter. Men da der kan herske tvivl om beslutningen, på baggrund af den nye 

delegations kompetence har Udvalgsformanden ønsket sagen genbehandlet i 

udvalget. 

  

I henhold til byrådets beslutning på mødet den 26. marts 2014 om delegation af 

beslutningskompetencer for lokalplaner, kan denne lokalplan vedtages af Plan- og 

Miljøudvalget. 

 

Indstilling 

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

vedtager lokalplan SAE.E.04.26.01 – Sæby Bowlingcenter. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 

Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen. Et mindretal bestående af Frode Thule 

Jensen kan ikke tiltræde indstillingen. 

Udvalget sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd.  

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Tilbagesendes til Plan- og Miljøudvalget. 

  

 

Bilag 

PMU 1. april 2014.pdf (dok.nr.78238/14) 

SAE.E.04.26.01_endelig vedtagelse_uden underskrifter.pdf (dok.nr.52843/14) 

Indsigelsenotat, LP SAE.E.04.26.01 Sæby Bowlingcenter.pdf (dok.nr.52838/14) 

Ejendommen forlanges overtaget af kommunen.pdf (dok.nr.57971/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10047 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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7. Ombygning af Ørnevejen Skole 

 

Sagsfremstilling 

I lyset af kommunens økonomiske personalemæssige situation foreslår 

Direktionen, at der træffes formel beslutning om ikke at renovere Ørnevejens Skole 

til administrative arbejdspladser. 

  

Skolebygningen vil indgå i overvejelser omkring ”Strategisk Byudvikling 

Frederikshavn Midtby”.  

Der er således ikke taget stilling til ejendommens fremtidige anvendelse, ligesom 

det heller ikke kan udelukkes, at ejendommen på et senere tidspunkt kan komme i 

spil til at huse administrative arbejdspladser. 

  

De anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser ved ikke at renovere skolen vil blive 

forelagt Økonomiudvalget på juni mødet samt indgå i budgetrevisionen.  

  

De arbejdsmiljømæssige konsekvenser for de medarbejdere og funktioner der var 

tænkt placeret på Ørnevejens skole udestår til håndtering. Ejendomscenteret 

påbegynder en proces med henblik på at klarlægge arbejdsmiljømæssige 

konsekvenser. Herudover arbejdes der med forslag på en alternativ placering af de 

berørte medarbejdere i kommunens øvrige bygninger. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret anbefaler Økonomiudvalget, at 

ombygning af Ørnevejen skole til samling af den Tekniske administration stoppes. 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Godkendt. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/484 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: ØU/BR 
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8. Lejemål på Nytorv i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejendomscenteret og Center for Sundhed og Ældre har i fællesskab gennemgået 

lokalebehov og kontraktforhold for lejemålet Nytorv 1-3A-B (”Phønix”). 

  

Der er forhandlet en ny lejeaftale med udlejer, der reducerer huslejen for Phønix 

lejemålet.  

Reduceringen i lejen sker med baggrund i investeringer foretaget af udlejer ved 

indflytningen, som Ejendomscenteret nu vurderer tilbagebetalt.  

  

Ændringen af husleje for Nytorv 1-3A-B sker med virkning fra 1. april 2014 og vil i 

indeværende år give en besparelse på 124.000 kr. Fra 2015 vil besparelsen være 

166.000 kr. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret og Center for Sundhed og Ældre 

anbefaler Økonomiudvalget, at: 

1. Der indgås ny lejeaftale med reduceret leje. 

2. Reduktionen i leje tilgår Økonomiudvalgets effektiviseringspulje vedrørende 

kontrakter 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 
Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/8615 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: jabo 

 Besl. komp: ØU 
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9. Status på udviklings og salgsproces Hedeboskolen 

 

Sagsfremstilling 

På Økonomiudvalgsmødet 12.februar 2013 blev der fremlagt forslag til en 

udviklings- og salgsproces for Hedeboskolen med beslutning om at: 

1. der udarbejdes et prospektgrundlag, der beskriver og visualisere relevante 

anvendelsesmuligheder og deres markedspotentiale 

2. det nuværende plangrundlag tilrettes på baggrund af prospektgrundlaget, 

så der sikres et optimalt lokalplangrundlag, der dels skaber muligheder 

men også rammer for udviklingen i området  

3. der på baggrund af prospektgrundlaget igangsættes en proaktiv udviklings- 

og salgsindsats med henblik på at opnå så høj værdiskabelse som muligt – 

både i lokalsamfundsmæssig sammenhæng og som indtægtsgivende ved 

ejendomssalg 

Nedenstående er en status på det salgsforberedende arbejde:  

Anvendelses og markedspotentialet har nu været drøftet med en række aktører så 

som developere, rådgivere og ejendomsmæglere.  

  

På den baggrund er der udarbejdet et prospektmateriale, der indeholder: 

Fakta om ejendommen/arealet og Skagen, markeds- og 

efterspørgselsundersøgelse og anvendelsespotentialer. Der er ligeledes 

udarbejdet skitser, der visualiserer, hvordan bygningerne og området kan 

genindrettes.  

  

Der har ligeledes været en afklaring af planprocessen med udgangspunkt i at 

udarbejde et fleksibelt plangrundlag, der giver brede rammer for anvendelse af 

ejendomme og arealerne. Der vil derfor blive udarbejdet en rammelokalplan og et 

tilhørende kommuneplantillæg der vil: 

  

·        fastlægge den overordnede anvendelse af området 

·        inddele det samlede område i delområder – eventuelt med særlige 

anvendelsesbestemmelser 

·        fastlægge vejadgangen til det samlede område og delområderne samt 

vejadgang imellem delområderne 

·        fastlægge gående og cyklisters mulighed for at færdes gennem området 

·        fastlægge områdets ”udtryk” imod de tilstødende områder – beplantning 

·        sikre sammenhæng i det byudstyr der opsættes på områdets vej- og 

stiarealer 

  

Rammelokalplanen vil tage udgangspunkt i en anvendelse af området til: 

 boligformål 

 ferie og fritidsformål 

 wellness og idrætsfaciliteter 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2021 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: gihy 

 Besl. komp: ØU 
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 institutionsformål 

 offentligt formål 

Dette materiale skal danne baggrund for en målrettet salgsindsats og i forbindelse 

med dialog med potentielle investorer. Denne proces er startet op på baggrund af 

en kortlægning af potentielle samarbejdspartnere og potentielle investorer.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for ejendomscentret indstiller at: 

  

Orientering vedr. status på salgs og udviklingsproces på Hedeboskolen tages til 

efterretning. 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Til efterretning. 
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10. Ændring af principper for opkrævning af byggesagsgebyr 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune opkræver i dag gebyr for byggesagsbehandlingen som en 

kombination af faste takster og fast pris pr. m². Regeringen har ved ændring af 

byggeloven den 12. juni 2013 besluttet, at kommunerne senest 1. januar 2015 skal 

opkræve byggesagsgebyr på baggrund af det faktiske tidsforbrug på den enkelte 

sag. Småbygninger som udhuse, carporte, garager og lignende kan stadig 

faktureres efter fast gebyr. 

  

Det er kommunen, der fastlægger gebyrniveauet. Kommunen har dermed mulighed 

for at vælge helt eller delvist at skattefinansiere sagsbehandlingen. Indtægterne må 

dog ikke overstige de faktiske udgifter til byggesagsbehandlingen. Kommunen kan 

også vælge at lade enkelte sagstyper eller dele af sagsbehandlingen være gebyrfri.  

  

Erfaringer fra andre kommuner, som allerede har valgt at opkræve gebyr efter 

tidsforbrug er, at der sker et væsentligt fald i gebyrindtægterne.  

En del af baggrunden for dette er, at der ved opgørelse af omkostningerne til 

byggesagsbehandlingen indtil nu også har været medregnet administration af den 

del af anden lovgivning, der naturligt knytter sig til en byggesag, herunder 

administration af lokalplaner. Det er ikke længere muligt.  

  

Ændringen af byggeloven medfører, at kommunen skal beslutte nye principper for 

opkrævning af byggesagsgebyr, og at en større del af sagsbehandlingen skal 

finansieres via kommunens skatteindtægter. 

Fagcenter for Teknik og Miljø har opstillet flere modeller for opkrævning af 

byggesagsgebyr.  

  

A: Ingen gebyropkrævning. 

Vælger kommenen at afskaffe byggesagsgebyret, skal udgifterne til 

sagsbehandlingen dækkes via kommunens skatteindtægter. Odense og Rebild 

kommuner har eksempelvis valgt at lade byggesagsbehandlingen være gebyrfri. 

Begrundelsen for dette er bl.a., at afskaffelsen af gebyrer skal gøre det attraktivt at 

placere og drive virksomhed i kommunerne og dermed skabe vækst og øget 

beskæftigelse. Det forventes, at flere kommuner følger efter, når ændringen af 

gebyrprincipperne bliver lovfæstede pr. 1. januar 2015.  

Administrativt vil det være en lettelse, da der dermed ikke bliver behov for detaljeret 

tidsregistrering på enkeltsagsniveau. 

Hvis der vælges at afskaffe byggesagsgebyret, vil der ikke være et særligt 

incitament for ansøgere til at levere fyldestgørende ansøgningsmateriale. 

  

B: Opkrævning af gebyr alene efter medgået tid. 

Vælges en model, hvor der opkræves gebyr efter medgået til på alle dele af 

byggesagsbehandlingen, vil dette opfylde intentionen med loven om, at der betales 

for den ydelse, som ansøger modtager. Dette vil virke fordrende for, at ansøger 

laver fyldestgørende ansøgninger, som mindsker sagsbehandlingstiden. 

Dette vil dog kun delvist have effekt, da det ofte er plangrundlaget, der udfordres, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2924 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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og der ikke kan opkræves gebyr for denne del af sagsbehandlingen. 

  

Opkrævning efter medgået tid vil være administrativt tungt, da der skal foretages 

detaljeret tidsregistrering på enkeltsagsniveau og den del af sagsbehandlingen, der 

hører under den almindelige vejledningsforpligtigelse eller administration af anden 

lovgivning skal fratrækkes. 

Der skal desuden afsættes ekstra ressourcer til løbende fakturering, øget dialog 

med ansøger om gebyrer og tidsforbrug samt ekstra kontrol og opfølgning for 

kontrol af, om indtægter og udgifter balancerer. Denne tid vil fragå den egentlige 

sagsbehandlingstid. 

  

Øvrige ulemper kan være,  

 at det for erhvervsliv, borgere og rådgivere vil kunne opfattes som en 

væsentlig serviceforringelse, i strid med kommunens udviklingsstrategi, 

hvis der opkræves gebyr for forhåndsdialog allerede i den indledende fase 

af en byggesag, inden der foreligger en egentlig byggeansøgning.  

 at gebyrerne bliver uigennemskuelige og svære at budgetlægge for 

ansøger, da gebyret for behandlingen af byggesagen først kan opgøres 

ved sagens afslutning. 

 at umiddelbart ens byggesager vil kunne få forskelligt gebyr afhængigt af, 

hvor rutineret en sagsbehandler, der behandler sagen, om der indgår 

naboklager og indsigelser i forbindelse med partshøring eller om sagen 

skal udvalgsbehandles. 

 at gebyret på mindre sager kan komme til at udgøre en forholdsmæssig 

stor del af den samlede byggeudgift. 

 at byggesagerne færdigmeldes senere, da dele af byggesagsgebyret først 

forfalder ved afslutning af byggesagen, med risiko for manglende 

opdatering af BBR og deraf følgende mistede indtægter på 

ejendomsværdiskat til kommunen. 

  

C: Opkrævning af gebyr efter medgået tid, men med faste gebyrer på 

småbygninger som garager, carporte mv. 

Vælges en model, hvor nuværende faste gebyrer for småbygninger som garager, 

carporte og lignende bygninger videreføres, vil gebyret for disse sager i højere grad 

stå i et rimeligt forhold til ansøgers investering i byggeprojektet. Der vil dog ikke 

være særligt incitament for ansøgere til at indsende fyldestgørende materiale for at 

holde gebyret nede.  

  

For de øvrige sagstyper, vil fordele og ulemper være som beskrevet under model 

B.  

  

D: Opkrævning af gebyr efter tidsforbrug, men kun for dele af 

sagsbehandlingen og fritagelse for særlige sagstyper. 

For at imødekomme nogle af de ulemper, der vil være ved en overgang til 

opkrævning alene efter forbrugt tid, som beskrevet under model B, vil det være 

muligt at undtage særlige dele af sagsbehandlingen.  
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Fagcenter for Teknik og Miljø vurderer, at følgende dele eller sagstyper med fordel 

vil kunne undtages for gebyrer. 

  

Forhåndsdialog 

Forhåndsdialogen opleves af borgere og rådgivere som udstrakt service. Det giver 

samtidig sagsbehandlerne mulighed for at påvirke projektet allerede i den 

indledende fase, og afklare væsentlig problemstillinger på et tidligt tidspunkt. 

Dialogen kan dermed medføre såvel et kvalitetsløft i byggeriet som bedre 

ansøgningsmateriale, og kan dermed give væsentlig tidsbesparelse for såvel 

ansøger som kommune.  

Behandling af klager  

I de tilfælde, hvor en nabo klager over kommunens afgørelse til statsforvaltningen 

eller til det politiske system, vil dette medføre et væsentligt øget tidsforbrug til 

udarbejdelse af sagsredegørelser mv., der ofte overstiger den del, der i øvrigt har 

været brugt til sagsbehandlingen. Derved vil ansøger uforskyldt kunne få et 

uforholdsmæssigt stort gebyr. Det fremgår ikke entydigt af energistyrelsens 

vejledning om tidsforbruget til klagesagsbehandlingen kan indregnes som en del af 

byggesagsbehandlingen. Fagcenteret anbefaler derfor, at der ikke opkræves gebyr 

for  tidsforbrug til behandling af klager. 

  

Facade- og udhængsskilte 

Behandling af ansøgninger vedr. scener og telte til midlertidige arrangementer, 

legepladsredskaber samt facade- og udhængsskilte er i dag friholdt for gebyr. 

Specielt facade- og udhængsskilte foreslås friholdt for gebyr. Størstedelen af 

sagsbehandlingen i disse sagstyper er vurdering efter planlovens bestemmelser, og 

dermed gebyrfri, og kommunen har en særlig interesse i at behandle disse sager 

for at sikre bymiljøerne i kommunen. 

  

Der vil stadig være en del udfordringer, som nævnt under model B, herunder øget 

administration, uigennemskuelige og uens gebyrer, uforholdsmæssigt store gebyrer 

for småbygninger samt risiko for manglende færdigmelding af byggerierne. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Med den nuværende gebyrmoden var indtægterne på byggesagsgebyr i 2013 ca. 

kr. 3.500.000.  

Der er i 2014 budgetteret med en gebyrindtægt på kr. 4.020.470,00. 

  

Under forudsætning af, at mængden af sager i 2015 er sammenlignelig med 2013, 

forventer Center for Teknik og Miljø, at der ved en timepris på 570 kr. vil kunne 

opnås følgende gebyrindtægter ved de enkelte modeller: 

  

Model A, uden gebyr  Kr.  0 

Model B, gebyr alene efter medgået tid Kr.  2.900.000 

Model C, gebyr efter medgået tid, men fast gebyrer på 

småbygninger 

Kr. . 

 2.700.000 

Model D, gebyr efter tidsforbrug, med fritagelse for 

forhåndsdialog klagesagsbehandling og skilte. 

Kr. 2.700.000 
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I dag opkræves gebyret, når der træffes afgørelse. Efter de nye regler, vil en stor 

del af gebyret først kunne faktureres ved afslutning af sagen. De fleste byggesager 

afsluttes indenfor 1-2 år fra tilladelsen er givet, men forsinkelsen i 

opkrævningstidspunktet vil de første 1-2 år forventeligt føre til tab i gebyrindtægt.  

  

Da der er tale om en ny opgørelse af gebyrer, og erfaringsgrundlaget er begrænset, 

vil der være relativ stor usikkerhed på gebyrindtægterne. Det vil derfor være 

nødvendigt løbende i 2015 at følge op på, om der opnås de budgetterede 

indtægter, eller der kan blive behov for justeringer. 

 

Personalemæssige konsekvenser 

Alle modellerne, undtaget model A, vil medføre, at der skal bruges ekstra tid til 

tidsregistrering på enkeltsagsbasis og opfølgning. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. Model D vælges, hvor der ikke opkræves gebyr for forhåndsdialog, 

klagesagsbehandling og facader og skilte. 

2. Sagen videresender til Økonomiudvalget med anbefaling af gebyrmodel. 

3. Konsekvenserne af de ændrede gebyrregler indarbejdes i budget 2015. 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Indstillingens punkt 1 og 2 godkendt. 

 

Indstillingens punkt 3 afventer DUT-forhandlingerne (forhandlinger om regulering af 

det statslige bloktilskud). 

 

Bilag 

Bilag 1 - oplysninger vedr. ny lovgivning (dok.nr.76927/14) 

Bilag 2 - baggrund for budgettal (dok.nr.76926/14) 

 
  



 
 

 

Økonomiudvalget - Referat - 21. maj 2014 Side 20 af 45 

 

11. Årsregnskab 2013 for Strandby Varmeværk a.m.b.a. 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Strandby Varmeværk a.m.b.a. fremsender til orientering selskabets 

årsregnskab 2013. 

  

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 12. februar 2014. 

  

Regnskabsresultatet udviser et underskud på 2.185.427 kr. ud af en 

nettoomsætning på 15.762.095 kr. 

  

I henhold til Lov om varmeforsyning, kan der i varmeprisen indregnes alle 

nødvendige omkostninger samt en forretning af indskudskapitalen. 

Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid 

udgøre 0 kr. Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen. 

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og 

de fakturerede indtægter. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i 

balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det 

efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen. 

  

Selskabets anlægsaktiver udgør 29.608.080 kr. og omsætningsaktiver 5.287.290 

kr. - ialt 34.895.455 kr. Gældsforpligtelser udgør 34.020.291 kr. Egenkapitalen er 

herefter 875.164 kr. 

  

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

forbehold. 

  

Frederikshavn Kommune har ydet garanti for varmeværkets lån i KommuneKredit. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at årsregnskabet tages til efterretning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/7874 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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12. Økonomi - Distriktsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet har afsat 637.900 kr. i 2014 til medfinansiering af landdistriktsprojekter.  

  

Projekter, som søger del i puljen til medfinansiering af landdistriktsprojekter, vurderes af 

Distriktsudvalget, som anbefaler bevillingen overfor Økonomiudvalget. Økonomiudvalget 

godkender herefter Distriktsudvalgets beslutning på førstkommende møde. 

  

Efter ønske fra Distriktsudvalget har Økonomiudvalget ført følgende bemærkning til budgettet for 

2013: Udvalget [Distriktsudvalget] bliver berettiget til at disponere over indtil 200.000 kr. af de 

tildelte midler. Den resterende sum skal fortsat anvendes til medfinansiering af LAG-støttede 

projekter. 

  

Udover de 200.000 kr., som Distriktsudvalget selv disponerer over, skal de resterende midler 

således benyttes til medfinansiering af LAG-støttede projekter. 

  

Distriktsudvalget er blevet oplyst om den ændrede praksis på mødet den 15.november 2012. Se 

referatet her: http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Distriktsudvalget/15-11-

2012%20Referat%20af%20Referat.aspx#7 

  

Det tidligere landdistriktsprogram som udløste LAG-midler blev afsluttet med udgangen af 2013. 

Et nyt landdistriktsprogram er således under udformning i 2014. Det betyder, at det i hele 2014 

ikke vil være mulighed at søge midler fra LAG-puljen. Først i 2015 og frem til 2020 vil det igen 

være muligt at søge og få medfinansiering fra LAG’en. 

  

På baggrund af de ikke-eksisterende LAG-midler i 2014 lægges der således op til, at 

Distriktsudvalget, som undtagelse i 2014, selv disponerer over alle de 637.900 kr. som Byrådet 

har afsat i 2014 til landdistriktsprojekter. 

  

Distriktsudvalget vil som hidtil vurdere indkomne ansøgninger efter principperne i følgende to 

dokumenter, som er offentliggjorte på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

  

Ansøgning om tilskud:  

http://frederikshavn.dk/Sider/Ans%c3%b8gning-om-tilskud.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-

9f6d-019395549a48&emne=62a550cb-f7bf-44b4-ba76-13e2d6de355a 

  

Generelle retningslinjer for Distriktsudvalgets tilskudsordning:  

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-

Miljoe/Landsbyer/Generelle%20retningslinjer%20for%20Distriktsudvalgets%20tilskudsordning.pdf 

  

Bilag med status på Distriktsudvalgets økonomi pr. dags dato er vedlagt til orientering. På hvert af 

Distriktsudvalgets følgende møder vil der blive gjort status for udvalgets økonomi. 

  

Efter Distriktsudvalgets godkendelse og eventuelle kommentarer skal den ændrede praksis for 

2014 konfirmeres af Økonomiudvalget. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget anbefaler overfor 

Økonomiudvalget, at Distriktsudvalget selv disponerer over Puljen til Landdistriktsindsatsen i 

2014 grundet manglende LAG-midler samme år. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Christian Roslev orienterede om Distriktsudvalgets økonomi og om den særlige situation i 2014 

grundet manglende mulighed for at søge LAG-midler som medfinansiering til 

landdistriktsudvikling. 

  

Christian forklarede desuden at Frederikshavn Kommunes økonomi generelt har set bedre dage 

og at der således i år ikke er mulighed for overførsel af tidligere uforbrugte midler fra 2013.  

Der var en bred forståelse for den økonomiske situation blandt udvalgets medlemmer. 

  

Den vedhæftede oversigt over Distriktsudvalgets økonomiske status blev gennemgået, ligesom 

den vil bliver det på de kommende møder i Distriktsudvalget. 

  

Det blev besluttet, at Distriktsudvalget følger indstillingen og således anbefaler over for 

Økonomiudvalget, at Distriktsudvalget selv disponerer over Puljen til Landdistriktsindsatsen i 

2014 grundet manglende LAG-midler samme år. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Godkendt. 

  

 

Bilag 

Økonomioversigt 2014 - marts.pdf (dok.nr.53960/14) 
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13. Forslag til ændring af Distriktsudvalgets Kommissorium 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalgets Kommissorium foreslås opdateret. Vedhæftet er forslag til et 

revideret Kommissorium. Alle forslag til ændringer er markeret med rødt. 

  

Nuværende Kommissorium kan ses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside:  

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-

Miljoe/Landsbyer/Kommissorium%20Distriktsudvalget.pdf 

  

Jf. Kommissoriets § 9 skal forslag til ændringer i Kommissoriet behandles i 

Distriktsudvalgets og efterfølgende besluttes i Økonomiudvalget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget drøfter 

samt vedtager forslag til ændringer af udvalgets Kommissorium samt anbefaler 

ændringerne overfor Økonomiudvalget. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 25. marts 2014 

Formand Mette Hardam præsenterede vedhæftede oplæg vedr. rettelser til 

kommissoriet for Distriktsudvalget. Sekretær for Distriktsudvalget, Line Schulz 

gennemgik herefter de enkelte rettelser.  

  

Efter gennemgangen var der et par kommentarer samt spørgsmål fra udvalgets 

medlemmer.  

  

Bl.a. blev der spurgt til, hvorfor høring af lokalplaner ikke længere ordret indgår 

under § 5, stk. 1 vedr. Distriktsudvalgets opgaver. Omformuleringen fra ”høring af 

lokalplaner” til ”høring af initiativer, strategier og planer i landdistrikterne” synes 

mere åben på denne måde og inkluderer stadig særligt relevante lokalplaner.  

  

Der blev også spurgt til om funktionsperioden på 4 år kunne forkortes eller 

formildnes, således landsbyerne nemmere kan finde repræsentanter til 

Distriktsudvalget.  

Genvalgte repræsentanter beroligede med, at der altid findes en løsning, hvis en 

repræsentant skulle stoppe undervejs.  

Der lægges desuden op til, at landsbyerne slår sig sammen som alternativ til helt at 

udeblive fra Distriktsudvalget, såfremt det ikke er muligt at finde en repræsentant. 

  

  

Distriktsudvalget vedtog fremlagte forslag til ændring af kommissoriet for 

Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune. 

  

Distriktsudvalget anbefaler det fremlagte forslag til Økonomiudvalget for endelig 

vedtagelse. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU/ØU 

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Kommissorium%20Distriktsudvalget.pdf
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Landsbyer/Kommissorium%20Distriktsudvalget.pdf
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Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Godkendt. 

 

Bilag 

Kommissorium 2014 - forslag til ændringer.pdf (dok.nr.54042/14) 
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14. Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om 

kommunegaranti for lån 2014 

 

Sagsfremstilling 

  

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti 

for lån på 195 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for 

regnskabsåret 2014, som opstår via årets anlægsinvesteringer. 

  

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsynings A/S har på møde den 30. april 2014 

besluttet, at der i løbet af 2014, kun bliver optaget de nødvendige lån, i form at 

kreditkontrakt og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter i takt med at 

selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan 

hjemtages. Se bilag for planlagte investeringsbehov i 2014. 

  

I henhold til de gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de ansøgte 

garantier, uden at det påvirker kommunens låneramme. 

  

I henhold til byrådets beslutning af 23. maj 2012, skal der opkræves en løbende 

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

forsyningsselskaber. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at: 

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 

kommunegaranti for lån på 195 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til 

finansiering af anlægsudgifterne i 2014 

2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 
Anbefales. 

  

 

Bilag 

Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2014 - Ansøgning til Kommunen 

om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2014.docx (dok.nr.89884/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/8849 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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15. Økonomiorientering 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes 

aktuelle økonomiske status – herunder særlig fokus på kommunens likviditet. 

  

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger og det forbrug som 

var kendt ved seneste månedsskifte. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25253 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: ØU 
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16. Afskrivning af gældspost på kommunens status 

 

Sagsfremstilling 

På kommunens status under området ”Øvrig kortfristet gæld”, henstår 1.957.342,75 

kr. som værende en gæld til ATP. Beløbet vedr. afregning af AER (arbejdsgivernes 

elevrefusion) for 4. kvartal 2009. 

  

I 2009 blev Frederikshavn Kommunes bidrag til AER for 4. kvartal 2009 indbetalt. 

ATP havde imidlertid ikke gjort dette krav gældende overfor kommunerne. Dette 

betød, at en lang række kommuner ikke indbetalte deres beløb til ATP. ATP har 

efterfølgende opgivet kravet og valgt at de kommuner der havde indbetalt, skulle 

have deres beløb tilbage. (se bilag) 

  

Denne tilbagebetaling blev foretaget i 2012 og blev konteret på ovennævnte 

kontoområde. I den forbindelse sker der en automatisk overførsel til kommunens 

status, hvor den blev optaget som en gæld til ATP. Men da det drejer sig om en 

tilbagebetaling af en tidligere indbetaling, har kommunen ikke gæld til ATP.  

  

Det anmodes derfor om at beløbet på 1.957.342,75 kr., der står under ”Øvrig 

kortfristet gæld”, afskrives.  

  

Virkningen af afskrivningen betyder, at kommunens egenkapital bliver forbedret 

med et tilsvarende beløb. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at beløbet på 1.957.342,75 kr. 

afskrives. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Godkendt. 

 

Bilag 

Skrivelse fra ATP om frafald af tilgodehavende.pdf (dok.nr.86407/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/8465 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU 
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17. Ansøgning fra VUC Nordjylland om fritagelse for betaling af 

grundskyld 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra VUC Nordjylland om fritagelse for betaling af grundskyld for 

ejendommen matr. nr. 51 b, Frederikshavn markjorder, beliggende Kærvej 3, 

Frederikshavn. 

  

Grunden er på 1.952 m
2
 og grundværdien udgør ifølge seneste vurdering 351.360 

kr. 

  

Ejendommen benyttes til undervisningsformål af VUC Nordjylland. 

  

I henhold til § 8, stk. 1 a, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, 

kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for skoler, hospitaler, 

sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker 

under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at der med virkning fra 1. januar 2014 meddeles 

fritagelse for grundskyld for ejendommen Kærvej 3, Frederikshavn.  

  

Skattefritagelsen gælder så længe ejendommen benyttes til undervisningsformål 

som anført. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/7855 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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18. Kapitaltilførsel og frasalg af bygninger i den almene 

boligorganisation Skagen Kollegium 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Den almene boligorganisation Skagen Kollegium om kapitaltilførsel 

og tilladelse til salg af bebyggelser på Doggerbanke (34 lejemål) og Fænøvej (28 

lejemål). 

  

Skagen kollegium, afdeling 1, har i en længere årrække haft så store tab ved 

lejeledighed, at boligorganisationen ikke selv har kunnet finansiere tabet. Ved 

udgangen af 2013 er der et opsamlet underskud på 5,2 mill. kr. 

  

Der har pågået forhandlinger mellem boligorganisationens bestyrelse og 

administrator, Nykredit, Landsbyggefonden og Frederikshavn kommune om 

kapitaltilførsel og frasalg af boliger. 

  

Forhandlingerne resulterede i et oplæg fra Landsbyggefonden til kapitaltilførsel, 

som indeholder dækning af opsamlet underskud på 5,2 mill. kr. samt 5.2 mill. kr. til 

dækning af forventet negativt provenu ved salg af 62 boliger. 

  

Derudover påtænkes gennemført forbedrings- og opretningsarbejder for 1.5 mill. kr. 

  

Begrundelsen for salget af 62 boliger er et ønske om at skabe et egentligt 

kollegium, hvor der kun udlejes til personer under uddannelse. Skagen Kollegium 

har opnået dispensation fra udlejningsreglerne således, at boliger kan udlejes til 

andre end den berettigede personkreds. 

I bebyggelsen på Fladen Grund er der gode fællesfaciliteter i form af et fælleshus 

for de studerende, hvorfor det er denne bebyggelse, der fremover skal være 

grundlaget for Skagen Kollegium med i alt 42 boliger. 

  

I de seneste 24 måneder har der i boligorganisationen i gennemsnit været 23 

boliger i lejetab, indenfor et interval på 7 – 46 ledige boliger. 

Finansieringen forudsættes at ske efter den såkaldte ”5.dels ordning” således: 

  

1/5 Frederikshavn kommune, lån 2.597.000 kr. 

1/5 Nykredit, lån 2.597.000 kr. 

1/5 Boligorganisationen, tilskud      12.000 kr. 

2/5 Landsbyggefonden / 

Landsdispositionsfonden, tilskud/lån 

5.194.000 kr. 

  

  

Da boligorganisationen ingen penge har, er dennes andel fordelt mellem de øvrige 

aktører. 

  

Boligorganisationens endelige godkendelse af salg forventes at ske på 

repræsentantskabsmøde den 28. maj 2014. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2036 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Virkning af investeringer og kapitaltilførsel fremgår af Landsbyggefondens skrivelse 

af 29. april 2014, som vedlægges som bilag til sagen. 

Kapitaltilførsel fra Landsbyggefondens og Frederikshavn kommune har hjemmel i § 

92, 96 og 97 i Lov om almene boliger m.v.  

  

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

boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen og Ministeriet for 

By, Bolig og Landdistrikter. 

  

Ved salg skal kommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør hvor 

stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries. 

  

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

prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller – med baggrund i de længerevarende massive 

udlejningsvanskeligheder – at Frederikshavn Byråd for sit vedkommende 

godkender salg af 62 boliger som anført og indgår i en samlet kapitaltilførsel på 

10.2 mill. kr. med 2.597.000 kr. samt godkender det herefter regulerede 

driftsbudget. 

  

Det er en forudsætning, at boligorganisationens repræsentantskab godkender 

foranstaltningen og at de øvrige aktører indgår med kapitaltilførsel som forudsat. 

  

Udgiften foreslås finansieret af de i budgettet optagne midler til indskud i 

Landsbyggefonden. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Anbefales. 

 

Bilag 

Landsbyggefondens indstilling om kapitaltilførsel og salg (dok.nr.87989/14) 
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19. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om indgåelse af 

aftale om udleje af ledige boliger efter særlige kriterier 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om indgåelse af aftale om udleje af 

ledige boliger efter særlige kriterier. 

  

Boligforeningen ønsker at reservere et antal boliger til udlejning fortrinsvis til 

børnefamilier.  

  

Ansøgningen omfatter følgende: 

 4-rums boliger i boligforeningens afdeling 4 – ”Cloosparken” 

 5-rums boliger i boligforeningens afdeling 7 – ”Råholt” 

 5-rums boliger i boligforeningens afdeling 13 – ”Rosenhaven 

 4-rums lejligheder i boligforeningens afdeling 14 – ”Lindebo” 

 4-rums lejligheder i boligforeningens bebyggelser i Sæby by 

I henhold til § 60 i Lov om almene boliger m.v. kan kommunalbestyrelsen og den 

almene boligorganisation for almene familieboliger, der ikke er omfattet af § 59, stk 

1 eller 2 (påtrængende sociale opgaver) eller § 63(udslusningsboliger), indgå aftale 

om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. 

  

Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og 

boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Aftaler tages op til 

revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes således, at der 

indgås aftale mellem Frederikshavn kommune og Frederikshavn Boligforening om 

udleje af de anførte boliger efter særlige kriterier og med kriterier som anført. 

  

Aftalen gælder i 4 år fra aftalens indgåelse. 

  

Aftalen offentliggøres på samme måde som byrådets beslutninger i øvrigt. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Anbefales. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/7851 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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20. Ansøgning om tilskud til afholdelse af guidekurser 2014 og 

2015 i Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Cruise Skagen søger om 30.000 kr. til afholdelse af guidekurser i 2014 og 2015. 

  

Skagen Havn satser med haveudvidelsen på at øge krydstogtanløbene til Skagen 

væsentligt. Skagen Havn håber at komme op på minimum 25 anløb om året. Den 

nye kaj på 450 meter giver mulighed for, at meget større skibe end hidtil kan gå til 

kaj i Skagen Havn. 

  

I forbindelse med forarbejdet til havneudvidelsen blev der gennemført en 

markedsundersøgelse om krydstogtrederiernes interesse i at anløbe Skagen Havn, 

når den nye kaj er færdig. Undersøgelsen påpegede, at en ny kaj ikke er en 

destination, men at det er ligeså vigtigt at destinationen og modtagerapparatet 

udvikles til at kunne håndtere potentielt flere og større krydstogtskibe og at Skagen 

området som destination er profitabel at anløbe for disse. 

  

Det betyder, at der skal være tilstrækkeligt med guider med de fornødne sproglige 

kompetencer herunder primært engelsk tysk, italiensk, spansk og fransk. Der skal 

være nok taxaer, busser og liftbusser. At attraktioner og butikker holder åbent, når 

skibene er i havn. At der udvikles nye attraktioner og at der er mange forskellige 

ture at vælge imellem.  

  

For at kunne matche det potentielt større antal skibe fra 2015 viser interviews med 

beslutningstagere fra krydstogtrederier og turoperatører, at det er nødvendigt at 

have et guidekorps til rådighed i størrelsesorden: 

  

Fremtidigt antal guide Nuværende antal guide 

35 engelsktalende 18 engelsktalende 

25 tysktalende 10 tysktalende 

10 fransktalende 1 fransktalende 

10 italiensktalende 0 

10 spansktalende 1 spansktalende 

  1 finsktalende 

  

Cruise Skagen har behov for at afholde guidekurser både i 2014 og 2015. 

  

Budget for 2 guidekurser 

  

Udgifter   

Annoncering i distriktsaviser 

og netaviser 

25.000 kr. 

Undervisning 65.000 kr. 

Førstehjælp 15.000 kr. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/7202 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: ØU 
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Kørselsgodtgørelse 

undervisere 

 2.500 kr. 

Bustransport 70.000 kr. 

Porto, kopiering mv.   6.000 kr. 

I alt 183.500 kr. 

  

Indtægter   

Deltagergebyr 75.000 kr. 

  

Da de fleste kursister er efterlønnere og pensionister er det ikke muligt at oprette 

guidekurserne som AMU kruser eller lignede. Visit Nordjylland oplyser, at man kun 

har midler til at uddanne personer, som er ansat i turismebranchen. 

  

Cruise Skagen samarbejder sideløbende med VisitNordjylland og UCN om at 

oprette en mere formaliseret guideuddannelse på akademiniveau. Der er en 

tidshorisont herfor på ca. 2 år og det vil tage 1-2 år at uddanne det første hold. 

  

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen kan der ikke 

umiddelbart peges på en finansiering af beløbet. Der er et disponibelt beløb på 

Økonomiudvalgets markedsføringskonto på 184.200 kr., men den samlede ramme, 

hvor bl.a. markedsføringskonto mfl. står på, er overskredet. 

  

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Ansøgning imødekommes med 30.000 kr. finansieret af markedsføringskontoen.  
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21. Udvidet samarbejde med Læsø Kommune 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget henvendelse fra Læsø Kommune 

angående udvidelse af samarbejdet. 

  

Som følge af den seneste strukturreform i 2007, og deraf lov om forpligtende 

samarbejde, blev der etableret en rammeaftale og enkelte delaftaler mellem 

Frederikshavn og Læsø Kommune. 

I 2012 blev lov om forpligtende samarbejder ændret med muligheden for, at 

kommuner omfattet af forpligtende samarbejde kan få dispensation til at udvide 

samarbejdet med flere opgaver, end hvad der oprindeligt var tiltænkt i loven. 

  

Dispensation til at udvide samarbejdet skal baseres på frivillighed hos de 

deltagende kommuner, således kommunalbestyrelserne på møde i hver kommune 

skal godkende ansøgningen om dispensation. Herefter skal ansøgningen vurderes 

af det fagministerium samarbejdet vedrører, hvorefter Indenrigsministeren kan 

meddele dispensation og evt. sætte vilkår for udvidelse af samarbejdet. 

  

Læsø Kommune har ønsket at udvide samarbejdet på sundhedsområdet for børn 

og unge til og med 18 år, samt på det sociale område blandt andet vedrørende 

børn og unge med særlige behov, herunder anbringelser udenfor hjemmet med og 

uden samtykke. 

  

Sundhedsudvalget og Børne- & Ungdomsudvalget, har henholdsvis den 11. maj og 

12. maj godkendt udvidelserne. 

Det udvidede samarbejde ønskes iværksat pr. 1. januar 2015.  

  

Aftalen vil medføre overdragelse af en medarbejder fra Læsø Kommune til 

Frederikshavn Kommune, hvilket vil ske efter principperne i 

virksomhedsoverdragelsesloven.  

Rammeaftale samt delaftaler er vedlagt nærværende sag. 

 

Indstilling 

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

rammeaftale samt delaftaler om udvidet samarbejde med Læsø Kommune 

godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Anbefales. 

 

Bilag 

Rammeaftale_endelig.docx (dok.nr.82901/14) 

Delaftale_Sundhedsområdet_endelig.docx (dok.nr.82896/14) 

Delaftale_Socialområdet_endelig.docx (dok.nr.82891/14) 

Betalingsprincipper (dok.nr.88101/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/8063 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: phjc 

 Besl. komp: ØU/BR 
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22. Tillægsbevilling til kommunal støtte af renovering og 

udvidelse af Skagen Museum 

 

Sagsfremstilling 

I efteråret 2011 henvendte Skagen Museum sig til Frederikshavn Kommune med 

en ansøgning om tilskud til renovering og udvidelse af Skagen Museum. 

  

Frederikshavn Kommune vedtog på mødet den 31. oktober 2011, at Frederikshavn 

Kommune har til hensigt at støtte projektet med 5 mio. kr. 

  

Skagen Museum har skrevet til kommunen og ønsker at få udbetalt 2,5 mio. kr. 

snarest muligt i 2014 og de resterende 2,5 mio. kr. i 2015. 

  

Der er skal derfor optages et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling i 2014 og 2015. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. optage et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i budget 2014 finansieret af 

kassebeholdningen 

2. indarbejde et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i budgetforslag for 2015 – 

2018 

3. frigive rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr.  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 
Anbefales. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/9191 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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23. Lærerarbejdspladser på skolerne 

 

Sagsfremstilling 

Med Skolereformen, som træder i kraft den 1. august 2014, skal lærerne være til 

stede på skolen i hovedparten af deres arbejdstid. Det betyder, at deres 

forberedelse og efterbehandling af undervisningen skal foregå på skolen. De skal 

derfor have stillet en arbejdsplads til rådighed. 

Når en arbejdsplads skal benyttes i mere end to timer ad gangen, er der nogle 

arbejdsmiljømæssige krav til både det lokale, der anvendes og til arbejdspladsens 

indretning.  

  

En arbejdsplads skal som minimum bestå af et arbejdsbord der kan indstilles i 

højden, en indstillelig kontorstol, en arbejdslampe og et skråtstillet tastatur. 

Desuden skal alle medarbejdere have hylder i umiddelbar nærhed af deres 

arbejdspladsen og der skal være et aflåseligt skab, hvor det er muligt at lægge 

personlige ejendele samt papirer med personfølsomme oplysninger. 

  

De lokaler, hvor arbejdspladserne skal placeres, vil for de flestes vedkommende 

skifte anvendelse fra en aktivitet til en anden aktivitet. Når dette sker, skal lokalet 

ændres, så det lever op til det gældende byggereglement. 

  

Det betyder, at der vil skulle ske forbedring af ventilation, akustik og belysning. Der 

vil skulle foretages ændringer i elektriske installationer og der skal udføres 

nødvendig overflade behandlinger, ex. udskiftning af gulvbelægning og maling af 

flader. 

For øjeblikket pågår der en screening af skolernes lokaliteter for at afdække det 

aktuelle behov for forandringer af de eksisterende lokaler. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Der skal afsættes midler til bygningsmæssige ændringer samt inventar til 

arbejdspladserne 

  

Da screening af skolerne endnu ikke er færdiggjort, kan vi på nuværende tidspunkt 

ikke komme med et endeligt beløb. 

  

For at kunne komme i gang med etableringen af arbejdspladserne, så flest mulige 

står klar til skoleårets start den 1. august 2014, anmoder Børn og Kultur om, at der i 

første omgang frigives 3 mio. kr. til arbejdet.  

  

Indstilling 

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

godkender, at der i første omgang anvendes 3 mio. kr. fra vedligeholdelseskontoen 

til etablering af lærerarbejdspladser samt til de nødvendige bygningsændringer, 

som dette medfører 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/7657 

 Forvaltning: Børn og Kultur 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. maj 2014 

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget, dog 

således at beløbet nedskrives til 2,2 mio. kr. og at midlerne disponeres af 

Økonomiudvalgets ramme for renovering af skoler, samt at det sikres at denne 

disposition ikke udvider den samlede budgetramme. 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Anbefales.  
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24. Orientering til Økonomiudvalget vedr. stillingsvurdering 

 

Sagsfremstilling 

Effekt af stillingsvurderinger for april måned 2014 – Orientering til 

Økonomiudvalget 

  

For april måned 2014 er der i alt nedlagt 13 stillinger. 

  

Der er ikke foretaget timereduktioner i april måned. 

  

Der er 11 stillinger, som holdes vakante og 3 stillinger er besat ved interne opslag 

eller omplacering. 

Der er ikke blevet besat stillinger ved eksternt opslag. Det skal dog bemærkes, at 

der er opslået stillinger for ferieafløsning hen over sommeren. 

  

Dette medfører en besparelse på ca. 6 mio. kr. i 2014. 

  

Stillingerne er påført skemaet når endelig opsigelse er effektueret – det vil sige når 

medarbejderen har modtaget den endelige opsigelse fra Frederikshavn Kommune 

eller når opsigelse fra medarbejderens side er modtaget af Frederikshavn 

Kommune. 

 

Indstilling 

Til orientering. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Til efterretning. 

  

 

Bilag 

Oversigt over ledige stillinger pr. april 2014 NY.pdf (dok.nr.89991/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6616 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: hchr 

 Besl. komp: ØU 
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25. Ansøgning om tilskud til venskabsbybesøg fra 

Bremerhaven i forbindelse med Cup. No.1 2014 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med den 31. udgave af fodboldturneringen Cup No.1 får FFI Fodbold 

besøg af ca. 80 spillere og ledere fra Frederikshavn Kommunes tyske venskabsby, 

Bremerhaven. 

  

Gæsterne fra Bremerhaven indlogeres i Atletcentret under deres ophold fra søndag 

den 6. juli-13. juli 2014, på lige fod med de øvrige deltagere. 

  

Prisen for at deltage i Cup No.1 med 80 spillere og ledere er 138.000 kr. Beløbet 

dækker turneringsdeltagelse, overnatning og alle måltider. FFI Fodbold betaler 

halvdelen af beløbet og søger Frederikshavn Kommune om 34.500 kr. 

  

Ifølge retningslinjer for tilskud til besøg af venskabsbyer ved arrangementer, kan 

der gives tilskud på op til 50 % af de ovennævnte udgifter. 

  

Modtager af tilskud afrapporterer senest 10 dage efter afslutning af turnering 

dokumentation for udgifter samt billeder til brug for kommunen. 

  

Det kan oplyses at der er 64.000 kr. på kontoen for besøg fra og til Venskabsbyer, 

der endnu ikke er disponeret.  

  

Den kan oplyses, at den samlede ramme som Økonomiudvalget disponerer beløb 

til Venskabsbyer, Markedsføring, tilskud i øvrigt fra er overskredet for 2014. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der ydes et tilskud på 34.500 

kr. Beløbet finansieres fra kontoen for Venskabsbyer. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014 

Godkendt. 

  

Regelsættet tages op til vurdering i forbindelse med de kommende 

budgetforhandlinger. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/8332 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: lehs 

 Besl. komp: ØU 

 
  



 
 

 

Økonomiudvalget - Referat - 21. maj 2014 Side 40 af 45 

 

26. Salg af kommunalt areal ved Rolighedsvej i Skagen 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/17701 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU 
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27. Stillingtagen til salg af stationsbygning 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/13829 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: jehj 

 Besl. komp: ØU 
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28. Familiehuset fremtidige placering. 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/5767 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU 
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29. Salg af Skramgårdsvej 9, Strandby 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/13164 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: jehj 

 Besl. komp: ØU/BR 
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30. Salg af Sct. Laurentii Vej 23, Skagen 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 12/257 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: toka 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Birgit S. Hansen 
   

      

Carsten Sørensen 
   

      

Ida Skov 
   

 

      

Lars Møller 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Jens Ole Jensen 
   

 

 
 


