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1. Rigsrevisionens revisionsberetning efter besøg i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Rigsrevisionen har gennemgået Frederikshavn Kommunes administration af 

ordninger med statsrefusion i regnskabsåret 2013. Gennemgangen blev foretaget 

ved besøg i kommunen i uge 17 i 2014 samt ved et møde med kommunens 

revisor, BDO, den 23. april 2014.  

  

I henhold til rigsrevisorlovens §§ 5 og 6 besøger Rigsrevisionen hvert år et antal 

kommuner som led i revisionen af statens afregning af statsrefusion med 

kommunerne. Formålet med gennemgangen er at vurdere, om kommunen har 

etableret en forvaltning, der er med til at sikre en tilfredsstillende administration af 

ordninger med statsrefusion.  

  

Rigsrevisionens gennemgang omfattede kommunens budgettering og 

administration i forbindelse med refusionshjemtagelsen samt resultaterne af BDO’s 

revision af områder med statsrefusion, herunder kommunens opfølgning på 

revisors rapportering.  

  

Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at kommunen i det væsentlige har 

tilrettelagt sin forvaltning på en måde, der medvirker til at sikre, at vilkårene for 

hjemtagelse af statsrefusion er opfyldt.  

  

Rigsrevisionen har i år desuden særligt undersøgt finansieringsmodellen for 

forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge (kommunal medfinansiering og 

beskæftigelsestilskud) for at få et indblik i kommunernes administration af dette 

område. Gennemgangen havde et særligt fokus på kommunens generelle styring 

af medfinansieringen, datagrundlag for beregningen af medfinansieringsbidraget og 

administration vedrørende beskæftigelsestilskuddet.  

Rigsrevisionens gennemgang gav anledning til gode drøftelser med kommunens 

medarbejdere.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at 

Økonomiudvalget tager Rigsrevisionens afrapportering til efterretning 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6067 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: brnl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Bilag 

Rigsrevisionens afrapportering af besøget i Frederikshavn Kommune - Revisionsrapport - Frederikshavn 

Kommune.pdf (dok.nr.148169/14) 

Rigsrevisionens afrapportering af besøget i Frederikshavn Kommune - Følgebrev 

Frederikshavn.pdf (dok.nr.148164/14) 
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2. Revisionsberetning regnskab 2013 

 

Sagsfremstilling 

Kommunens revisor har afsluttet revisionen af Frederikshavn Kommunes regnskab 

for 2013 og fremsender den afsluttende revisionsberetning for regnskabet 2013. 

  

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen i 

revisionsberetningen er således, citat: 

  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af 

kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2013 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i 

Budget- og regnskabssystem for kommuner.  

  

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne 

kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er 

i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love 

og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

  

Der er i revisionsberetningen bemærkninger omkring ”Manglende overholdelse af 

gældende bevillingsregler” og ”Anvendelse af byggekredit”. Disse bemærkninger 

og de udarbejdede svar hertil skal behandles af byrådet og fremsendes til 

tilsynsmyndigheden. 

  

Der er derudover anført nogle anbefalinger fra revisionen. Hertil er der udarbejdet 

svar til hvorledes administrationen vil forholde sig til disse. Svarene vedr. 

anbefalingerne skal ikke videresendes til tilsynsmyndigheden. 

  

Besvarelser af bemærkninger og anbefalinger er vedhæftet sagen som bilag. 

  

Samtidig med behandlingen af revisionsberetningen skal byrådet endeligt 

godkende årsregnskabet for 2013. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at: 

1. Revisionsberetningen for regnskab 2013 godkendes 

2. Der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2013 

3. Besvarelser af revisionsbemærkninger godkendes 

4. Besvarelser af anbefalingerne fra revisionen godkendes 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 
Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6536 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Bilag 

Beretning nr. 4 - revisionen af regnskabet for året 2013 - Frederikshavn Kommune - beretning nr 4 

afsluttende beretning 2013.pdf (dok.nr.154046/14) 

Kommunens bemærkninger til beretning nr. 4 (dok.nr.154214/14) 
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3. Afrapportering for 1. halvår 2014 - Finansiel Strategi 

 

Sagsfremstilling 

Hermed forelægges afrapportering for 1. halvår 2014 vedrørende Finansiel Strategi 

for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget. 

  

Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionerne omkring 

styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder bestemmelserne i 

den vedtagne finansielle strategi. 

  

Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens 

obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens 

porteføljeplejeaftale med Nordea samt brug af finansielle instrumenter.  

  

Afkastet af Frederikshavn Kommunes obligationsbeholdninger har været 1,72 %, 

hvilket er højere end den benchmark der sammenlignes med, og som var på 1,51 

%. En del af dette højere afkast skyldes gevinsthjemtagelse og samtidig 

omlægning til variabelt forrentede obligationer. Nordea forventer efter 1. halvår et 

positivt afkast på mellem 2,25 – 2,65 % for hele 2014.  

  

Aftalen med Nordea indebærer, at Nordea rådgiver omkring valg af obligationer, 

men handler gennemføres kun ifølge aftale med Frederikshavn Kommune. 

Rådgivningen om køb af obligationer sker i overensstemmelse med den godkendte 

finansielle strategi.    

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Til efterretning. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

Bilag 

Afrapportering for 1. halvår 2014 (dok.nr.126560/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2359 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: ptne 

 Besl. komp: ØU 
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4. Halvårsregnskab for 1. halvår 2014 - Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvæsen, skal der i 

lighed med tidligere år udarbejdes halvårsregnskab. Formålet med 

halvårsregnskabet er, at sikre en bedre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og 

samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Det er regeringens hensigt, at 

halvårsregnskabet skal styrke grundlaget for budgetlægningen i den enkelte 

kommune. 

  

Loven har fastlagt, at halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til 

byrådet, der skal godkende regnskabet. 

  

Halvårsregnskabet skal ifølge bekendtgørelsen ”Budget- og regnskabssystem for 

Kommuner” indeholde andre oversigter end de oversigter som Frederikshavn 

Kommune anvender i sine opfølgninger. 

  

Halvårsregnskabet skal indeholde en regnskabsoversigt som opgøres på 

udvalgsniveau. I regnskabsoversigten skal det forventede regnskab kommenteres i 

forhold til oprindelig budget for 2014. Ligeledes skal halvårsregnskabet indeholde 

en regnskabsopgørelse som opgøres på hovedkonti 0, 2-7. I regnskabsopgørelsen 

kommenteres forventet regnskab i forhold til det korrigerede budget. 

  

I oversigterne er det forventede regnskab angivet med andre beløb end dem der 

kendes fra budgetopfølgningen pr. 30. april 2014. Det skyldes, at der i det 

forventede regnskab her er taget udgangspunkt i det forventede regnskab pr. 30. 

april 2014 og dette er korrigeret for virkningen af de bevillingsmæssige ændringer, 

der er besluttet fra den 30. april 2014 og frem til den 30. juni 2014. Det korrigerede 

budget, tillægsbevillinger og forbruget er opgjort pr. 30. juni 2014. 

  

Halvårsregnskabet, udarbejdet i den obligatoriske form, er vanskelig at 

sammenligne med Frederikshavn Kommunes økonomirapporteringsprodukter. Men 

det kan oplyses, at halvårsregnskabets samlede resultater for drift og anlæg 

understøtter vurderingen i budgetrevisionen pr. 30.4.2014 om at det samlede 

budget vil blive overholdt. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

halvårsregnskabet godkendes.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/14563 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: ptne 

 Besl. komp: ØU/BR 



 
 

 

Økonomiudvalget - Referat - 10. september 2014 Side 12 af 56 

 

Bilag 

Halvårsregnskab 2014 - Frederikshavn Kommune (dok.nr.136387/14) 
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5. 1. behandling af budget 2015 - 2018 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes budgetforslag for 2015 – 2018 for Frederikshavn Kommune til 

1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af 

Direktionens budgetoplæg og de beslutninger der blev truffet på Økonomiudvalgets 

møde den 19. august 2014 og fremlagt for byrådet på budgettemamødet den 27. 

august 2014.  

  

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som Styrelsesloven kræver. I 

forhold til Direktionens budgetoplæg er dette budgetforslag blevet udvidet med 

følgende materiale: 

 Generelle regler for Frederikshavn Kommune 

 Bevillingsoversigten 

 Takstoversigten 

 Tilskudsoversigten 

 De generelle bemærkninger er blevet udvidet 

 De specielle bemærkninger er blevet udvidet 

På baggrund af de modtagne svarskrivelser på vores ansøgninger til lånepuljer og 

tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, bør Økonomiudvalg og byråd tage 

stilling til følgende: 

  

a.   Lånepuljer, renter og afdrag 

I budgetforslaget er der indregnet en forventning om tilsagn fra de ansøgte 

lånepuljer på 25,2 mio. kr. Svarene på vores ansøgninger giver en låneadgang på 

21,3 mio. kr. vedr. de ansøgte rådighedsbeløb der er indregnet i budgetforslaget. 

Det betyder at der en for stor lånefinansiering i budgetforslaget på 3,9 mio. kr.  

  

Kommunen har også ansøgt om et likviditetslån og har modtaget tilsagn om lån på 

50,0 mio. kr. Der er ikke indregnet en forventet låneadgang herfor i budgetforslaget. 

  

Der bør foretages korrektion af budgetbeløbene i forhold til de modtagne tilsagn.    

  

Såfremt disse korrektioner bliver vedtaget har det også virkning på renter og 

afdrag. 

Virkningen på renter i perioden 2015 – 2018 er merudgifter på henholdsvis 0,7 mio. 

kr., 0,9 mio. kr., 0,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr. 

Virkningen på afdrag merudgifter i 2015 på 3,8 mio. kr. og for hvert af årene 2016 – 

2018 på 4,8 mio. kr. 

  

b.   Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 

I budgetforslaget er der indregnet et tilskud til vanskeligt stillede kommuner på 15,0 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25192 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: luth 

 Besl. komp: ØU/BR 
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mio. kr. Svaret på vores ansøgning har givet et tilskud på 13,0 mio. kr. 

Der bør foretages en reduktion på 2,0 mio. kr. således at budgetbeløbet kommer 

ned på 13,0 mio. kr.  

  

Den samlede virkning på likviditet af at indregne ovennævnte ændringer er: 

2015 yderligere opsparing på 39,6 mio. kr. 

2016 yderligere forbrug på 5,7 mio. kr. 

2017 yderligere forbrug på 5,6 mio. kr. 

2018 yderligere forbrug på 5,5 mio. kr. 

  

Der skal herefter udarbejdes ny likviditetsprognose, som forventes at ramme en 

gennemsnitlig likviditet i 2015 på omkring 150 mio.kr. 

  

Resultatet af ordinær drift vil efter korrektionen blive på 149,4 mio. kr. 

  

Skatteyderfinansieret anlæg bliver på 83,1 mio. kr.  

  

Som bilag til sagen tilknyttes ”budgetforslag til 1. behandling”. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at: 

1. Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling og 

godkendelse i byrådet 

2. Mandag den 29. september 2014 kl. 09.00 fastsættes som sidste frist for 

aflevering af ændringsforslag til budget 2015 – 2018 

3. Der træffes beslutning om, hvorvidt følgende forhold skal korrigeres i 

budgetforslaget 

a. Lånepuljer, renter og afdrag 

b. Tilskud til særligt vanskeligt stillet kommuner 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

1. Anbefales med bemærkning om, at målsætningen om et overskud på min. 

150 mio. kr. på ordinær drift samt skatteyderfinansieret anlæg på max. 80 

mio. kr. opretholdes, når budgettet endeligt fastlægges 

2. Anbefales 

3. Der foretages korrektion af budgetbeløbene i forhold til de modtagne 

tilsagn 

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

 

 

Bilag 

Budget 2015-2018 1. behandling.pdf (dok.nr.157488/14) 
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6. 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 10. september 2014 

Til efterretning. 

 

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25253 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: ØU 
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7. Forslag til lokalplan SKA.H.01.10.0, Redningsstation, 

Oliekajen 17, Skagen Havn, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

På mødet d. 3. juni 2014 vedtog Plan- og Miljøudvalget en igangsætningen af 

planlægning for Oliekajen 17, Skagen Havn. Planlægningen skal udføres i 

forbindelse med opførelse af ny redningsstation, da den eksisterende ønskes 

udskiftet. 

  

Den eksisterende bygning nedrives og en ny opføres på samme placering. Da den 

nye bygning bliver større end den eksisterende, og der er begrænset byggeegnet 

kajområde på stedet, er det nødvendigt at foretage spunsning og opfyldning af en 

del af søterritoriet. Opfyldningen af en del af søterritoriet, vil ikke have nogen 

indflydelse på naturbeskyttelse mm. 

Den nye bygning skal indeholde de nødvendige opbevaringsrum, møderum, 

personalefaciliteter, bådhal og garage. Eksisterende kaj ligger i kote 1,7. Ny 

bebyggelse opføres med en sokkelkote på ca. 2 meter for at sikre mod fremtidige 

klimaændringer og heraf følgende oversvømmelser. Dog tillades oversvømmelse af 

bådhal, der opføres som bassin med lavere sokkelkote. 

  

Ny bebyggelse kan maks. være 500 m
2
 i grundplan og opføres i 2 etager og 

tilpasses omgivelserne i materialer og farver.  

  

Da en del af lokalplanområdet er søterritorium, der opfyldes og tillægges 

landanlæg, som ligger uden for kommuneplanens rammeområde, er lokalplanen 

ledsaget af et kommuneplantillæg, der overfører det opfyldte areal til rammeområde 

SKA.H.01.10. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget at forslag til lokalplan SKA.H.01.10.01, Redningsstation, 

Oliekajen 17, Skagen Havn samt forslag til kommuneplantillæg 09.77, udsendes 

som forslag til offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. september 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Godkendt. 

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

 

Bilag 

FORSLAG_SKA.H.01.10.01_FRHAVNKOM2.pdf (dok.nr.148279/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4468 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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8. Forslag til lokalplan SKA.B.05.14.01, boligområde øst for 

remisen, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 19. august 2014 vedtog Plan- og Miljøudvalget indstillingen for 

principper for bevarende lokalplaner i Skagen. 

  

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at sikre de bevaringsværdige 

bygninger i lokalplanområdet, samt at sikre det bevaringsværdige miljø, ved 

bestemmelser omkring bl.a. hegn og stakitter og de øvrige bygningers 

materialevalg og proportioner.  

  

For de bevaringsværdige bygninger gælder det, at disse kun må om- og tilbygges 

efter den stilart de er opført i. Der er derfor lavet særbestemmelser for de 4 stilarter 

bygningerne i området er opført i, omkring elementer som bl.a. ydermurenes ydre 

fremtræden, tagets udformning, altaner og vinduernes format. 

Særbestemmelserne supplerer en række generelle bestemmelser for de 

bevaringsværdige bygninger som farvesætning af udvendigt træværk, tagvinduer, 

kvistes proportioner og skorstenspibers placering mm. 

  

For de øvrige bygninger regulerer bestemmelserne, at bygninger opføres så de 

indpasser sig i området via materialer, tagformer, materialer mm. men uden at 

binde stilen til ”den klassiske skagenstil” der er altså stadig mulighed for fornyelse 

og udvikling i området.  

  

I forbindelse med lokalplanlægningen er de bevaringsværdige bygninger 

gennemgået og SAVE-registreringen af bevaringsværdien er revurderet. Ved 

denne revurdering er 3 bevaringsværdige bygninger erklæret ”ikke 

bevaringsværdig”. En oversigt over bygninger og grundlag for vurderingen er 

vedlagt som bilag.  

  

Området udlægges til boligformål uden krav om helårsbeboelse, jf. Masterplan 

Skagen, hvilket ikke stemmer overens med kommuneplanrammen, derfor 

medfølger et kommuneplantillæg med denne ændring i. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget at forslag til lokalplan SKA.B.05.14.01 Boligområde Øst for 

Remisen, Skagen samt forslag til kommuneplantillæg 09.72 udsendes som forslag 

til offentlig debat 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. september 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5590 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: evga 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Godkendt. 

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

Bilag 

Forslag_SKA.B.05.14.01.pdf (dok.nr.145197/14) 

Bygninger - med ændret bevaringsstatus.pdf (dok.nr.148425/14) 
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9. Forslag til lokalplan og kommuneplan for Erhvervsområde 

ved Kattegatvej og Buttervej Vest i Skagen  

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 2. marts 2010, 

fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan SKA.E.06.04.01 og 

kommuneplantillæg 09.70 for et erhvervsområde ved Kattegatvej og Buttervej Vest 

i Skagen. 

  

Forslaget omfatter et areal på ca. 17 ha og udgør den sydlige del af det 

eksisterende erhvervsområde ved Buttervej  

  

Planområdet udgør den sydlige del af det lokale erhvervsområde ved Buttervej 

Vest og omfattes af lokalplan nr. 113-E.33. Planforslaget fastholder området som et 

lokalt erhvervsområde med pladskrævende udvalgsvarebutikker og derudover 

åbner lokalplanen op for en lidt bredere anvendelsesmuligheder således, at der 

også kan etableres forsamlingsorienterede erhverv, som motionscenter, legeland 

og selskabslokaler. De bebyggelsesregulerende bestemmelser i det nuværende 

plangrundlag fastholdes i hovedtrækkene.  

 

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 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SKA.E.06.04.01 og kommuneplantillæg 

09.70 for et erhvervsområde ved Kattegatvej og Buttervej Vest i Skagen,udsendes i 

offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. september 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

Bilag 

Lokalplanforslag 210814. til PMU 020914.pdf (dok.nr.149807/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4794 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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10. Forslag til lokalplan FRE.OC.15.03.01, ny trafikterminal mm. 

ved Skippergade, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

De borgere og turister der benytter den kollektive trafik oplever i øjeblikket ikke 

noget højt serviceniveau på trafikknudepunktet ved banegård og rutebilstation i 

Frederikshavn. Det er svært at orientere sig og informationsniveauet er lavt. Derfor 

har Frederikshavn Kommune i en årrække arbejdet for etablering af en 

trafikterminal, der kan styrke den kollektive trafik, f.eks. ved at: 

 lette skiftet mellem de forskellige kollektive trafikformer – busser, fjern-, 

regional- og lokaltog  

 lette skiftet fra individuel transport - gang, cykel eller privatbil - til kollektiv 

transport  

 ”flytte byen tættere på” det kollektive trafikknudepunkt 

Der er nu enighed mellem terminalprojektets interessenter: DSB, Banedanmark, 

NT, privat investor og Frederikshavn Kommune om indretning af det samlede 

område. På den baggrund fremlægger Center for Teknik & Miljø forslag til 

lokalplan, der kan danne det planlægningsmæssige grundlag for en ny 

trafikterminal i Frederikshavn. 

  

Lokalplanen fastlægger vejadgang til trafikterminalområdet via eksisterende 

vejadgange fra hhv. Kragholmen, krydset Skippergade/Havnepladsen og 

Skippergade. Eksisterende dobbeltrettede cykelsti i Kragholmens vestlig side føres 

helt frem til Havnepladsen. Ved udlæg af arealer til hhv. bil- og cykelparkering 

sikres visuel og funktionel sammenhæng imellem områdets forskellige funktioner 

for såvel bilister, cyklister og fodgængere. 

Området ligger tæt på Frederikshavns midtby. Trafikterminalens bymæssige 

betydning søges understøttet, ved at:  

 skabe mulighed for opførelse af en dagligvarebutik med tilhørende 

tankanlæg umiddelbart syd for terminalens busdel  

 indrette et indbydende adgangsareal til både dagligvarebutik og terminal 

fra syd 

Tre af byens bygningsikoner: Krudttårnet, Frederikshavn Kirke og 

Kommandantboligen ligger som nærmeste nabo. For de der færdes på 

hovedlandevejen Frederikshavn – Skagen opleves området som ”et af byens 

ansigter” imod omverdenen. Lokalplanen skal medvirke til at områdets forskellige 

arealer - i materialer og udstyr - fremstår som en helhed, at nyt byggeri fremtræder 

i harmoni med eksisterende byggeri, og at der sker en landskabelig bearbejdning af 

områdets parkerings- og friarealer. Områdets fremtidige indretning er søgt formidlet 

på vedhæftede luftperspektiv og rumlige visualisering. Centret er i dialog med 

Frederikshavn Forsyning for at bruge Kloakforsyningens teknikbygning i området 

som et aktiv. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1171 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Trafikterminalen etableres med økonomisk tilskud fra Transportministeriets 

Fremkommelighedspulje og Puljen til mere cykeltrafik. Fremkommelighedspuljen 

bidrager blandt andet til etablering af terminalens adgangsarealer og busdel. Puljen 

til mere cykeltrafik bidrager blandt andet til etablering af nutidig, sikker og tryg 

cykelparkering, til opsætning af cykelserviceudstyr samt informationskampagner, 

der oplyser nuværende og potentielle brugere om de forbedrede forhold. 

Centret har søgt at få dele af trafikterminalens byudstyr reklamefinansieret. Det har 

desværre ikke været muligt. 

Lokalplanforslaget ledsages af et forslag til ændring af kommuneplanen, der 

konkretiserer kommuneplanens bestemmelser for anvendelse af området fra 

detailhandel til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE.OC.15.03.01, 

Centerområde med trafikterminal ved Skippergade i Frederikshavn samt forslag til 

kommuneplantillæg 09.69 udsendes som forslag til offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 19. august 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

Bilag 

Rumlig visualisering Trafikterminal 4.07.2014 (dok.nr.129205/14) 

Forslag til lokalplan FRE.OC.15.03.01 Centerområde med trafikterminal v. Skippergade i Frederikshavn 

13.08.2014.pdf (dok.nr.145132/14) 

Luftperspektiv Trafikterminal 13.08.2014.pdf (dok.nr.145119/14) 
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11. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.O.04.03.01 - Tidl. 

Skagen Sygehus 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan nr. SKA.O.04.03.01 – Tidl. Skagen Sygehus samt 

kommuneplantillæg nr. 09.71 har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 

11. juni til den 6. august 2014. Formålet med lokalplanen er bl.a. at åbne mulighed 

for at en mindre del af bygningen kan anvendes til boligformål. 

  

Center for Teknik og Miljø har modtaget 2 indsigelser til de fremlagte planer. 

Indsigelserne fremgår af indsigelsesnotat af august 2014, hvoraf også fagcenterets 

bemærkninger hertil fremgår. Det er ikke fagcenterets vurdering, at indsigelserne 

bør medføre ændringer i planerne i forhold til det fremlagte forslag. 

  

Fagcenteret foreslår dog, at der indføjes følgende ændring i lokalplanens § 5.1 

vedr. ombygning af den bevaringsværdige ejendom: 

  

”Den eksisterende bygning (tidl. Skagen Sygehus, behandlerbygningen) må ikke 

nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse.” 

Erstattes af: 

”Den eksisterende bygning (tidl. Skagen Sygehus, behandlerbygningen) må ikke 

nedrives og må kun ombygges, tilbygges eller ændres efter følgende 

bestemmelser.” 

Ovenstående ændring foreslås indføjet i lokalplanen, idet den betragtes som 

værende enklere at administrere efter. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.O.04.03.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.71 

vedtages endeligt inkl. den beskrevne ændring i lokalplanens § 5.1 vedr. 

ombygning af den bevaringsværdige ejendom. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. september 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

Bilag 

Lp. Skagen Sygehus(PMU01.09.14).pdf (dok.nr.151155/14) 

Indsigelsesnotat, lp. Tidl. Skagen Sygehus.pdf (dok.nr.152781/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/376 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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12. Endelig vedtagelse af VVM samt miljørapport vedr. 

olieterminal på Skagen Havn 

 

Sagsfremstilling 

Sagen har tidligere været politisk behandlet i PMU den 20/8-13, 8/10-13, 3/12-13, 

14/1-14, 1/4-14 og 22/2-14. I Økonomiudvalget den 23/4-14 og i Byrådet den 30/4-

14.  

  

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.67 med VVM-redegørelse og miljørapport har 

været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. maj til den 2. juli 2014. 

I forbindelse med høringen har der desuden været fremlagt udkast til 

miljøgodkendelse af Skagen Havn Olieterminal. Miljøgodkendelsen erstatter VVM-

tilladelsen. Miljøgodkendelsen meddeles, når sikkerhedsrapporten er accepteret af 

Politiet, Beredskabet, Arbejdstilsynet og Center for Teknik og Miljø. 

  

Center for Teknik og Miljø har modtaget 8 indsigelser til planforslaget.  

Indsigelserne omhandler hovedsageligt   

 støj fra indpumpning af olie fra tankskibe til olieterminalen, 

 udledning af VOC fra olieterminalens drift, 

 forhold omkring risiko for forurening af havmiljøet, 

 tvivl om, hvorvidt en olieterminal passer ind i omgivelserne. 

Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotat af august 2014. Indsigelserne har 

givet anledning til ændringer i miljøgodkendelsens vilkår. Derforuden er der i 

indsigelsesnotatet indføjet en tilretning af kapitel 6 i VVM-redegørelse og 

miljørapport om risiko, som følge af myndighedernes kommentarer til 

sikkerhedsrapporten. 

  

Dertil er der en række sproglige og redaktionelle rettelser samt rettelser i 

dispositionen af dokumenterne, som er uden væsentlig betydning for projektets 

udformning og drift. 

 

Indstilling 

Teknik og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at kommuneplantillæg nr. 09.67 med VVM-

redegørelse og miljørapport vedtages endeligt med de ændringer, der er indstillet i 

indsigelsesnotat af august 2014, samt at der meddeles miljøgodkendelse med de 

vilkårsændringer, der er indstillet i indsigelsesnotat af august 2014. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. september 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13825 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

 

 

Bilag 

Forslag KPT.09.67(PMU01.04.14).pdf (dok.nr.55197/14) 

Forslag til VVM-redegørelse og Miljørapport april 2014 (dok.nr.67018/14) 

Udkast til Miljøgodkendelse Skagen Havn Olieterminal (dok.nr.56894/14) 

132923-14_v1_Indsigelsesnotat august 2014.pdf (dok.nr.152097/14) 
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13. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.T.04.15.01- Område til 

tekniske anlæg ved Sæby Fjernvarme A.M.B.A. og 

kommuneplantillæg 09.65, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 23. april 2014, at udsende forslag til 

lokalplan SAE.T.04.15.01 og kommuneplantillæg 09.65 for et område til tekniske 

anlæg ved Sæby Fjernvarme a.m.b.a. i offentlig høring i perioden fra 5. maj 2014 til 

30. juni 2014.  

  

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 8,2.ha på ejendommen Sølystvej 12, Sæby, 

beliggende umiddelbart syd for Sæby Varmeværk. Planen muliggør, at 

varmeværket kan etablere tekniske anlæg til alternativ varme-/energiproduktion i 

form af større fladedækkende solenergianlæg og andre alternative energikilder.  

  

Offentlighedsfasen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til 

kommuneplantillæg, hvorefter der er truffet afgørelse om, at der ikke skal 

udarbejdes en miljøvurdering af planerne. Denne afgørelse er ikke blevet påklaget. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at lokalplan SAE.T.04.15.01 - Område til tekniske anlæg ved 

Sæby Fjernvarme A.M.B.A. og kommuneplantillæg 09.65 vedtages endeligt. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 19. august 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

Bilag 

Lokalplan SAE.T.04.15.01 .pdf (dok.nr.143428/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19053 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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14. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for 

erhvervsområde ved vandløsvej, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget besluttede på møder henholdsvis den 

6. maj 2014 og den 21. maj 2014 at sende forslag til lokalplan SAE.E.03.26.01 og 

kommuneplantillæg 09.73 i 8 ugers offentlig debat. Planforslagene omfatter et 

erhvervsområde ved Vandløsvej i Sæby. 

  

Planforslagene har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 28. 

maj 2014 til den 23. juli 2014. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser 

mod planforslagene. Planerne kan derfor nu vedtages endeligt. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at lokalplan SAE.E.03.26.01 og kommuneplantillæg nr. 09.73 

vedtages endeligt. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. september 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

Bilag 

Referat af politisk behandling af planforslag (dok.nr.144558/14) 

LOKALPLAN SAE-E-03-26-01 (dok.nr.95911/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6110 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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15. Godkendelse af forslag til indsatsprogram, vandområdeplan 

2015-21  

 

Sagsfremstilling 

For vandplanernes anden planperiode skal kommunerne med bistand fra lokale 

vandråd udarbejde forslag til indsatsprogram til forbedring af de fysiske forhold i 

vandløb. Statens rammer for kommunernes arbejde omkring indsatsplanlægningen 

er offentliggjort d. 7. april 2014. Kommunerne skal have indsendt forslag til 

indsatsprogram til Staten senest 7. oktober 2014. 

  

For hovedvandopland Nordlige Kattegat Skagerrak betyder dette, at de 10 

kommuner, der har arealer i hovedvandoplandet, i samråd med Vandråd Kattegat 

Skagerrak skal udarbejde et oplæg til indsatsprogram. Frederikshavn Kommune er 

sekretariatskommune for vandrådet.  

  

Indsatsprogrammet skal udarbejdes for hele hovedvandoplandet, og skal indeholde 

forslag til, hvilke vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke 

indsatser der skal anvendes. 

Jf. Statens rammer skal der i hovedvandopland Kattegat Skagerrak udføres 

indsatser på minimum 207 km vandløb og der skal åbnes minimum 12 spærringer. 

Den økonomiske ramme for opgaven er 73,3 mio. kr. 

  

I perioden april – juni har en teknikergruppe for vandoplandskommunerne lavet et 

oplæg til indsatsprogram for hovedvandoplandet. Vandrådet har været involveret i 

processen undervejs. På vandrådsmøde d. 7. maj blev vandrådet præsenteret for 

statens rammer for opgaven. Valg af hvor indsatsen bør placeres, samt hvilke 

virkemidler der bør anvendes, blev herefter diskuteret på en bustur rundt til flere 

typer vandløb i hovedvandoplandet.  

På vandrådsmøde d. 27. juni blev teknikergruppens samlede oplæg til 

indsatsprogram diskuteret. Teknikergruppen har herefter, på baggrund af 

indmeldinger fra Vandrådet, samt lokale interesseorganisationer, udarbejdet det 

endelige forslag til samlet indsatsplan. 

  

Sideløbende med møderne i vandrådet har sekretariatet holdt møder med politikere 

fra vandoplandskommunerne. Her er der orienteret om arbejdet i vandrådet.  

  

Sekretariatet har sendt et oplæg til samlet indsatsplan for hovedvandopland 

Kattegat Skagerrak til samtlige vandoplandskommuner d. 12. august. Oplægget 

skal til politisk behandling og vedtagelse i de enkelte kommuner.  

  

På sidste vandrådsmøde d. 18. september skal vandrådet diskutere det politisk 

vedtagne indsatsprogram. Vandrådet har her mulighed for at lave udtalelser til 

forslaget. Eventuelle udtalelser skal fremsendes til Naturstyrelsen sammen med det 

endelige indsatsprogram. 

  

Indsatsprogram i Frederikshavn Kommune 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/20752 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Frederikshavn Kommune skal godkende den del af det samlede indsatsprogram, 

der vedrører Frederikshavn Kommune. 

  

Vedlagt findes bilag, indeholdende det samlede indsatsprogram for hele 

hovedvandoplandet samt bilag, hvor forslag til indsatser i Frederikshavn Kommune 

er præsenteret. 

I forslag til indsatsprogram for Hovedvandoplandet vil der ske forbedring af 553,55 

km vandløb og fjernes 18 spærringer indenfor den udmeldte ramme på 73,2 mio. 

kr. Heraf vil der i Frederikshavn Kommune ske forbedringer på 217,4 km vandløb 

og fjernes 11 spærringer. Dette udgør 24.660.489 kr. ud af rammen på de 73,2 

mio. kr. 

De virkemidler der er anvendt i Frederikshavn Kommune er etablering af træer 

langs vandløb, udlægning af groft materiale og udskiftning af bund. Herudover er 

der anvendt genslyngning, etablering af miniådale, hævning af bund og genåbning 

af rørlagte strækninger i mindre omfang. Forslaget omfatter ligeledes etablering af 

10 sandfang. 

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og Frederikshavn byråd godkender forslag til den del af 

indsatsprogrammet for vandopland Kattegat Skagerrak, der omfatter indsatser i 

Frederikshavn Kommune. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 19. august 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

 

  

 

Bilag 

Forslag 06082014 Hovedvandopland.pdf (dok.nr.142705/14) 

Forslag 06082014 Frederikshavn.pdf (dok.nr.142706/14) 

Indsatsprogram Nordlig Kattegat og Skagerrak august 2014.pdf (dok.nr.142699/14) 
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16. Forslag til Spildevandsplan 2012 - 2016 for Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 er der udarbejdet forslag til 

Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune. Udarbejdelsen af planen 

er sket i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand 

A/S. 

  

I august 2012 offentliggjorde Frederikshavn Kommune et forslag til Spildevandsplan 

2012-2015. På baggrund af en indsigelse besluttede Natur- og Miljøklagenævnet i 

september 2013, at der skulle foretages en miljøvurdering af planen. 

Miljøvurderingen er nu udarbejdet og følger Forslag til Spildevandsplan 2012 – 2016 

igennem offentlighedsfasen og den endelige vedtagelse af planen. 

  

I forhold til forslaget fra august 2012 er det nuværende forslag blevet opdateret i 

nødvendigt omfang, idet bl.a. vedtagelsen af den statslige Vandplan for Nordlige 

Kattegat og Skagerrak blev fundet ugyldig af Natur- og Miljøklagenævnet i 

december 2012. Det gældende plangrundlag for vandområders kvalitet og 

målsætning er derfor Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt. 

  

Spildevandsplanen er hovedsagelig en sammenskrivning af de tre eksisterende 

spildevandsplaner for henholdsvis de tidligere Frederikshavn, Skagen og Sæby 

Kommuner. Spildevandsplanen indeholder følgende elementer: 

 Målsætninger for spildevandshåndteringen 

 Renseanlægsstruktur 

 Udbygning og fornyelse af kloaksystemet 

 Slamhåndtering 

 Spildevandsrensning i det åbne land 

 Administrative forhold 

 Investeringsplan 

Målsætningerne for spildevandshåndteringen har været behandlet i Plan- og 

Miljøudvalget den 8. september 2009. Målsætninger for Lyngså sommerhusområde 

er udgået, idet nye undersøgelser har påvist, at forureningsproblemerne ikke 

skyldes udledninger fra sommerhusområdet, men blandt andet skyldes fækale 

bakterier fra kvæg og andre dyr i oplandet. 

  

Spildevandsplanen muliggør kloakering af ca. 1.100 ha nye kloakområder. 

  

Spildevandsplanen indeholder planlagte tiltag frem til 2016. De vigtigste tiltag er 

ændringer i kloakeringsprincipper for dele af Frederikshavn, Sæby, Skagen og 

Skærum. De nærmere områder fremgår af bilagene. Desuden stilles der krav om en 

maksimal afledning af regnvand fra alle ejendomme i eksisterende og planlagte 

kloakoplande. For ejendomme i eksisterende oplande vil kravene til maksimal 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/794 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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befæstelsesgrad blive givet som påbud, jf. Miljøbeskyttelsesloven efter en konkret 

vurdering i hvert enkelt tilfælde. 

  

På baggrund af henvendelser fra en lokal borgergruppe i Skagen har det været 

nødvendigt at arbejde mere detaljeret med håndteringen af regnvand i den 

nordøstlige del af Skagen. Da problemstillingerne i området er forholdsvis 

komplekse, er det endelige forslag til udformning af regnvandsafledningen ikke 

fastlagt endnu. Der vil blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, når 

kommunen og Forsyningen har færdiggjort dette arbejde. 

  

Data for badevandskvaliteten i Frederikshavn Kommune viser, at der er 18 

badevandsstationer med udmærket kvalitet, én station med god kvalitet og én 

station med ringe kvalitet (Flakvej syd for Sæby).  I 2014 er der 13 Blå flag stationer.  

  

Spildevandsplanen medfører samlede investeringer for 50-77 mio. kr. årligt. 

  

Forslaget til spildevandsplan har været forelagt bestyrelsen for Frederikshavn 

Spildevand A/S den 17. juni 2014. Bestyrelsen anbefaler, at forslaget sendes videre 

til behandling ved Frederikshavn Kommune. 

  

Miljøvurderingen fremhæver positive effekter ved planens gennemførelse.  

Reduktion af risikoen for oversvømmelser giver færre gener for befolkningen, 

herunder de sundhedsmæssige aspekter ved at ejendomme oversvømmes med 

kloakvand.  

Der vil ske en reduceret udledning af spildevand i de rekreative områder der ligger 

ved vandløb eller ved kysten.  

Reduktionen af udledning af urenset spildevand vil ligeledes gavne flora og fauna i 

vandmiljøet.  

Grundvandsdannelsen styrkes ved lokal nedsivning af regnvand. 

Belastningen af kloaksystemet reduceres, hvilket medfører mindre energiforbrug og 

hermed mindre udledning af CO2. 

  

Forslaget til Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune forelægges 

byrådet, inden forslaget fremlægges i offentlig høring i minimum otte uger. I 

offentlighedsfasen vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra 

borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. til forslaget. Byrådet vedtager 

på baggrund af de indkomne kommentarer og indsigelser det endelige indhold af 

Spildevandsplan 2012-2016. Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden 

administrativ myndighed. 

  

I forslag til spildevandsplanen er der på privat initiativ etableret et private 

spildevandslaug, som skal stå for vedligehold og drift af spildevandsanlæggene på 

de respektive ejendomme. Det drejer sig om et område ved Hjørringvej 142-144, 

9900 Frederikshavn - Spildevandslaug Flade Centret. Forslag til vedtægter for 

spildevandslauget er vedlagt. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
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Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til spildevandsplan 2012-2016 udsendes i 

offentlig høring i 8 uger. 

  

Kortbilagene til spildevandsplanen kan ses via. link: 

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Frederikshavn&Page=Spildevandsplan 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. september 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

 

 

Bilag 

Miljøvurdering af Frederikshavn Spildevandsplan (dok.nr.152880/14) 

Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret (dok.nr.152901/14) 

Forslag Spildevandsplan 2012-2016 - Frederikshavn Kommune (dok.nr.152913/14) 

 
  

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Frederikshavn&Page=Spildevandsplan
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17. Sundhedshus Sæby Erhvervslejekontrakt til godkendelse 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune traf den 21. december 2011 en principbeslutning om, at 

Frederikshavn kommune i samarbejde med Region Nordjylland bygger et 

sundhedshus i Sæby til Træningscenter Sæby og Sundhedscenter Sæby. 

Tilsvarende bygges der lokaler til, at huse de lokale praktiserende læger.  

  

Sundhedshuset indeholder en regional del (alment praktiserende læger og 

eventuelt andre sundhedsydere), en kommunal del (sundhedscenter og 

Træningscenter) og en fælles del (ankomsthal, vente-, møde- og 

personalefaciliteter). 

Sundhedshuset drives som et interessentskab, og interessentskabet lejer ud til 

Frederikshavn kommune i henhold til standardiserede lejevilkår. Der må kun lejes 

ud til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter samt sygesikringsydere. 

Frederikshavn kommune lejer et samlet areal på 1300 m
2
 bestående af et 

basisareal og en andel af fællesarealer.  

  

Den årlige leje er aftalt til 596 kr. pr. m
2
 bruttoareal som basisleje i 2012 niveau. 

Efter pristalsregulering udgør lejen i alt 802.332 kr. pr. 1. januar 2014 – svarende til 

612 kr. pr. m
2
 pr. år. Der betales ikke depositum. Lejen reguleres hvert år pr. 1. 

januar med nettoprisindekset som reguleringsfaktor.  

Udover lejen betaler lejer for forbrug af el, vand og varme samt en forholdsmæssig 

andel af ejendommens øvrige driftsudgifter.  

Driftsudgifterne fordeles ud fra to forskellige fordelingsprocenter. 

Frederikshavn kommune betaler 47 % af de driftsudgifter som vedrører hele 

ejendommen. De 47 % er svarende til Frederikshavn kommunes samlede lejeareal 

i forhold til hele ejendommens samlede areal.  

Frederikshavn Kommune betaler 30 % af driftsudgifterne vedrørende 

fællesarealerne, da kommunen forholdsmæssigt har færre kvadratmeter 

fællesarealer end Regionen. 

Lejemålet er fra lejers side uopsigeligt i 10 år, men kan derefter af lejer opsiges 

med 6 måneders varsel. 

Lejemålet er fra udlejers side uopsigeligt i 20 år, og kan derefter af udlejer opsiges 

med 12 måneders varsel. 

  

Lejemålet træder i kraft når lejemålet afleveres til udlejer ca. den 3. september 

2014.  

Den indvendige vedligeholdelse samt fornøden fornyelse påhviler lejer, mens al 

udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer. 

Frederikshavn kommune har hel eller delvis fremleje- og afståelsesret, samt 

genindtrædelsesret. Fremleje- og afståelsesretten må kun ske til kommunale 

sundhedsaktiviteter. 

Der etableres en lejerforening med pligtmæssigt medlemskab af samtlige lejere, 

navnlig med henblik på varetagelse af lejernes fællesforhold.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10681 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: jabo 

 Besl. komp: ØU 
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Indstilling 

Teknik og miljødirektøren og Social og sundhedsdirektøren indstiller, at 

Økonomiudvalget godkender lejekontrakten. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

Bilag 

Plantegning 53-47 (7/7-14) (dok.nr.154762/14) 

Bilag 6 Driftsbudget Sundhedshus Sæby (7/7-14) (dok.nr.154745/14) 

Bilag 5 Varmebudget Sundhedshus Sæby (7/7-14) (dok.nr.154744/14) 

Bilag 3 Oversigt over p-pladser og udenomsarealer (7/7-14) (dok.nr.154743/14) 

Bilag 2 Beskrivelse af indretningen af lejemålet (7/7-14) (dok.nr.154742/14) 

Bilag 1 Skitse over lejede lokaler og fællesarealer (7/7-14) (dok.nr.154741/14) 

Revideret erhvervslejekontrakt Sundhedshus Sæby - Frederikshavn Kommune - Erhvervslejeaftale 

Frederikshavn Kommune (7.7.14) (dok.nr.154748/14) 
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18. Udkast til Potentialeplan for Skagen som international 

kystferieby 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vækstsporet oplevelser og turisme har der været arbejdet med 

”Potentialeplan for Skagen som international kystferieby” siden efteråret 2012. 

  

Potentialeplanen for Skagen som international kystferieby er udarbejdet i en 

blandet visuel form i tekst, tegninger og billeder for netop, at gøre den så 

tilgængelig og appetitlig for alle som muligt. Det skal gerne være muligt, at kunne 

se ideerne, mulighederne og potentialet – og dermed også lysten til at iværksætte 

projekter og tænke endnu flere gode ideer ind i arbejdet henimod den internationale 

kystferieby. 

  

”Potentialeplanen for Skagen som international kystferieby” er et af flere projekter, 

som er igangsat og udviklet via VisitNordjyllands projekt ”Udvikling af stedbundne 

turismekoncepter i danske kystferiebyer”.  Projektets lokale parter er 

VisitNordjylland, Turisthus Nord og Frederikshavn Kommune.  

  

Frederikshavn Kommune og Turist Nord har deltaget i projektet, da det understøtter 

arbejdet med at skabe vækst og arbejdspladser i kommunen. Men også i indsatsen 

for at tiltrække endnu flere turister, som skal være med til at øge væksten og 

omsætningen i virksomhederne og erhvervet. Projektet er finansieret via EU-midler 

fra Regionalfond og Socialfond og der er medfinansieret i timer fra alle involverede 

parter i projektet. 

  

Grundlæggende skal projektet som skrevet være med til at skabe vækst hos de 

deltagende turismevirksomheder, kystferiebadebyerne og samtidig skabe en 

national fortælling om den danske kyst- og badeferie. Projektet skal være 

medvirkende til, at skabe bedre ramme- og vækstbetingelser for turismen i 

kystområderne. 

  

Kystferiebyturismen indeholder en lang række af særlige, unikke og autentiske 

stedbunde kvaliteter, som ikke kan kopieres eller flyttes. Tanken med projektet er, 

at der arbejdes målrettet med at øge og højne kvaliteten, styrke sammenhængen 

og relancere fortællingen om den klassiske badeferie, hvilket giver mulighed for at 

udvikle kystferieturismen. Kystbyturismen er de senere år blevet udfordret af øget 

konkurrence, globalisering og økonomisk krise – og lokale udfordringer som 

eksempelvis vigende og svigtende kvalitet i turismeproduktet, svækket profil samt 

manglende sammenhængskraft. 

  

Skagen har allerede rigtig mange danske turister og en hel del internationale 

gæster, men skal turismen i Skagen udvikles og have endnu mere vækst, så skal 

der tiltrækkes flere internationale turister og dermed skal der også være et produkt 

med høj kvalitet som tilbydes. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/13455 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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I arbejdet med udviklingen af potentialeplanen for Skagen som international 

kystferieby er der overordnet arbejdet med 4 udviklingsområder: konceptudvikling, 

kompetenceudvikling, markedsudvikling og fysisk planlægning. 

  

Der er i projektet, og dermed også i Skagen, blevet arbejdet i lokale netværk og 

grupper, hvor både turismeerhvervet, kommunen, lokale borgere, erhvervslivet og 

øvrige aktører har samarbejdet om at styrke og udvikle turismeproduktet og 

potentialeplanerne. 

  

I alle de involverede kystbyer, og dermed også Skagen, er der i forløbet blevet 

udarbejdet en lang række af analyser og rapporter, som afdækker og belyser 

kvaliteten og forskelligheden i turismeproduktet i de involverede kystbyer. Billedet 

der tegnes, er generelt at kvaliteten og produktet skal højnes i høj grad – så især 

pris og kvalitet matcher hinanden. Det betyder reelt, at der skal laves indsatser 

under alle de 4 udviklingsområder for at kunne udvikle og løfte potentialet.  

  

Det kan især potentialeplanerne være medvirkende til, da der her igennem vises 

ønsker, projektideer, visioner og muligheder for udviklingen af kystferiebyerne. Der 

gives hermed mulighed indenfor en overskueligt fremtid, at kunne igangsætte 

projekter og initiativer, som kan være medvirkende til løfte og udvikle 

kystferiebyerne og dermed tiltrække flere turister og dermed øge omsætningen og 

gerne hele året. 

  

I Skagen blev projektet påbegyndt i efteråret 2012 ved at nedsætte en 

dialoggruppe. Dialoggruppen har bestået af en bred skare af lokale erhvervsaktører 

og borgere, som har drøftet de muligheder og potentialer, som man kunne forestille 

sig at arbejde med under de 4 scenarier. For Skagens vedkommende blev de 4 

scenarier omdannet til de ”4 F-er” på det første Dialoggruppemøde og omdøbt til: 

Fortælling, Fysik, Forretning og Forstand, da det passede bedre til det lokale 

projekt, men samtidig også var nemmere at huske samt at arbejde med og forstå. 

I løbet af foråret og sommeren 2013 blev der inviteret offentligt ind til 2 

borgermøder, hvor man drøftede Dialoggruppens oplæg med de ”4 F-er” samt var 

med til at generere endnu flere ideer og projektforslag under de ”4 F-er”.  

  

I efteråret 2013 var man så langt i arbejdet, at der blev koblet eksterne konsulenter 

på opgaven, for at få igangsat processen med at få udviklet og udarbejdet 

potentialeplanen for Skagen som international kystferieby ud fra det materiale, som 

var udviklet og generet via borgermøder og Dialoggruppen. Herefter blev der i 4 

workshops arbejdet intensivt med indhold og idé generering af planen i samarbejde 

med en lang række lokale borgere og aktører.  

  

Som det kan læses ud af planen, er der rigtig mange ambitiøse forslag og ideer til 

projekter – både af strategisk som mere fysisk karakter. Det betyder også, at der på 

sigt skal tages stilling til, om der skal igangsættes projekter og initiativer via 

potentialeplanen. Mange af projekterne vil bl.a. være afhængige af interesse og 

initiativer fra investorer samt både privat som lokal og kommunal opbakning.  

  

Det skal understreges, at potentialeplanen alene afspejler ønsker og visioner, som 



 
 

 

Økonomiudvalget - Referat - 10. september 2014 Side 36 af 56 

 

kan projekteres og igangsættes eller måske videreudvikle andre afledte projekter. 

Potentialeplanen skulle rigtig gerne være med til at sætte de retninger, som kunne 

være mulige i forhold til at Skagen bliver den internationale kystferieby. 

Det vurderes at Potentialeplanen for Skagen som international kystferieby er i fin 

overensstemmelse med Masterplan Skagen samt i forhold til indsatsen under 

vækstsporet turisme og oplevelser. 

  

Se vedlagte bilag – direkte link: 

http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-

%c3%98konomiudvalget.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-

5da77ecb59dd&emne=5a23e5a3-5147-4b9a-a9b7-792d13176a59 

  

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan og Miljøudvalget anbefaler, at 

Økonomiudvalget og byrådet tager ”Potentialeplanen for Skagen som international 

kystferieby” til efterretning. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 19. august 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Til efterretning. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

 

 

  

 

 
  

http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-%c3%98konomiudvalget.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=5a23e5a3-5147-4b9a-a9b7-792d13176a59
http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-%c3%98konomiudvalget.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=5a23e5a3-5147-4b9a-a9b7-792d13176a59
http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-%c3%98konomiudvalget.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=5a23e5a3-5147-4b9a-a9b7-792d13176a59
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19. Affaldstakster 2015 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr 

samt AVØ takstblad 

 

Sagsfremstilling 

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

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

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

eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt. 

Regeringen har fremlagt ressourceplan for affaldshåndtering. Planen indebærer 

blandt andet en øget fokus på sortering af husholdningsaffaldet. Nye initiativer vil 

blive fremlagt for Frederikshavn Byråd i slutningen af 2014, men ikke indregnet i 

taksterne for 2015.   

  

AVØ A/S’s takstblad for år 2015 

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

takster for AVØ A/S.  

Bestyrelsen for AVØ A/S har på møde den 17. juni 2014 godkendt AVØ A/S’s 

driftsbudget og takstblad for 2015. AVØ A/S fremsender på den baggrund taksterne 

til byrådets godkendelse. 

  

Renovationstaksten 2015 

Udgifterne til AVØ A/S er for 2015 stort set uændret i forhold til 2014.  

For 2015 foreslås følgende renovationstakster baseret på AVØ A/S´s budget. 

  

  Takster  2015 Takster  2014 

Sæk/uge 920 920 

Sæk/sommerhus 520 520 

Sæk 14. dag 550 550 

140 l cont./uge 1145 1145 

240 l cont./uge 1665 1665 

140 l cont./ 14. dag 660 660 

240 l cont./ 14. dag 920 920 

400 l cont./ uge 2150 2150 

400 l cont./14. dag 1150 1150 

600 l cont./uge 2750 2750 

600 l cont./14. dag 1450 1450 

800 l cont./uge 3400 3400 

800 l cont./14. dag 1800 1800 

Molok pr. tømning 570 570 

Takst for ændring 100 100 

Ekstrasække 24 24 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/10277 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til 

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir, 

hjemmekompostering, batteriindsamling, storskrald samt administrationsudgifter. I 

genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til bortskaffelse af farligt affald samt 

kommunens udgifter til forbrænding og deponering.  

  

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og 

behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.  

Taksten for miljø- og genbrugsområdet har de senere år ikke kunnet dække de 

faktiske omkostninger.  Underskuddet er blevet finansieret af opsparede midler. For 

at undgå en større takststigning, når de opsparede midler er brugt, foreslås en 

mindre stigning af miljø- og genbrugsgebyret på 25,00 kr. 

  

For 2015 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 2015 Gebyr 2014 

Lejligheder/helårsboliger 1000  975  

Sommerhuse / værelser  725  700  

        

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der 

gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. 

affaldsbekendtgørelsens § 57. 

AVØ A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for virksomhedernes 

adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en abonnementsordning, 

hvor virksomheder betaler for at kunne aflevere affald på genbrugspladserne i 

kommunen. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, skal have et 

adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden tippeanordning, der 

har adgang til genbrugspladserne. 

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder 

affald, virksomheden forventer at aflevere.  

Ordningen fortsætter uændret i 2015 

  Gebyr 2015 Gebyr 2014 

Kun genanvendeligt (grønt kort) 950 950 

Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort) 2.350 2.350 

Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)  4.700 4.700 

  

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  

Gebyr for administration 

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til 

Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56 til dækning af 

kommunens generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger 

Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle 

administrationsomkostninger, herunder: 
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 De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel 

 Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata 

 Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse 

 Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af 

affald fra virksomheder  

Ordningen fortsætter uændret i 2015 

  Gebyr 2015 Gebyr 2014 

Grundgebyr administration - erhverv   300    300  

  

Gebyret er ekskl. moms. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at 

1. nærværende forslag for 2015 til renovationstakster samt miljø- og 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse. 

2. nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og 

gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til 

byrådets godkendelse.  

3. takstblad for 2015 fra AVØ A/S anbefales til Økonomiudvalget og byrådets 

godkendelse 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 19. august 2014 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

 

  

 

Bilag 

AVØ - Takstblad for 2015 (dok.nr.131139/14) 
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20. Budget 2015 - Modtagestation Vendsyssel I/S 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2015 til 

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

  

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 23. juni 2014. 

  

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for 

budget 2014, med følgende væsentlige ændringer: 

 Prisstigning på behandling af farligt affald som konsekvens af 

afgiftsstigning på forbrænding af farligt affald. 

 Indsamling af 45 l. sække til klinisk risikoaffald ophører, da der efter ny 

licitation ikke er forskel i prisen for 110 l. sæk og 45 l. sæk. Der indsamles 

på uge- og 14 dagsbasis. 

 Taksterne for klinisk risikoaffald og vævsaffald indsamlet ved sygehuse 

falder som konsekvens af ny licitation, hvorimod abonnementsordningen 

for lægehuse m.v. stiger og indregnes i taksten for 2015 med 50 % af 

prisstigningen. 

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2015 ikke afsat midler til anlægsprojekter. 

  

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt 

erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 28,40 kr. pr. 

virksomheder, registreret i CVR og 1,56 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald i 

betalingen på 15 % i forhold til budget 2014. 

  

MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig 

prisfremskrivning. 

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet 

opgjort til 6.592 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale 

i alt 185.000 kr.  

  

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige 

affald, der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i 

betalingen til AVØ A/S på genbrugspladsområdet. 

  

Gebyrprincipper 

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger, 

opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og 

genbrugspladsgebyret. 

  

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret 

registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/13830 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret  

  

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af 

MV i form at en henteordning, og omfatter indsamling af affald direkte hos 

virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og 

virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde. 

  

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

erhverv er indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle 

virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet at Modtagestation Vendsyssel I/S’s budget 2015 

godkendes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 19. august 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

 

  

 

Bilag 

Budget forslag 2015 MV 18.0.pdf - Budget forslag 2015 MV 18.0.pdf (dok.nr.133597/14) 
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21. Ansøgning fra EUC Nord om fritagelse for betaling af 

grundskyld for ejendommen Hånbækvej 46, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra EUC Nord om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen 

matr. nr. 189 h, Frederikshavn markjorder, beliggende Hånbækvej 46, 

Frederikshavn. 

  

EUC Nord har pr. 1. juli 2014 erhvervet ejendommen af Frederikshavn Kollegium. 

  

Ejendommen skal – som hidtil – benyttes som skolehjem for elever på EUC Nord i 

Frederikshavn. 

  

Ejendommens areal udgør 3.507 m
2
 og er ved seneste offentlige vurdering ansat til 

9.200.000 kr. i ejendomsværdi – heraf grundværdi 1.262.500 kr. 

  

Ejendomsskat 2014 ville udgøre 34.833,50 kr.  

  

Ejendommen har hidtil - med Frederikshavn Kollegium som ejer - været fritaget for 

ejendomsskat. 

  

I henhold til § 8, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen fritage ejendomme tilhørende 

institutioner med almennyttigt formål, herunder skoler.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller – i henhold til praksis – at ejendommen fortsat 

fritages for grundskyld 

Skattefritagelsen gælder fra overtagelsestidspunktet og så længe ejendommen 

benyttes som hidtil. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/16462 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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22. Indgåelse af aftale med Skagen Boligforening om udlejning 

efter særlige kriterier 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Skagen Boligforening om indgåelse af aftale om udlejning efter 

særlige kriterier. 

  

Bestyrelsen ønsker en aftale om fortrinsret for børnefamilier i boligforeningens 4-

rums lejligheder i hele Skagen Boligforening og en aftale om, at lejere i afdeling 15 

(16 lejligheder) skal være fyldt 50 år og ikke have hjemmeboende børn – dog 

således, at personer under 50 år kan ansøge om dispensation. Afdelingen blev i sin 

tid bygget som en slags bofællesskab med fælleshus. 

  

De almindelige udlejningsregler er udleje efter venteliste og oprykningsventeliste. 

  

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

almene boligorganisation indgå aftale om, at ledige familieboliger i en boligafdeling 

skal udlejes efter særlige kriterier. 

  

Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og 

boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. 

  

Aftaler skal tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. 

  

Skagen Boligforening og Frederikshavn Byråd har i 2010 indgået aftale om 

fortrinsret for børnefamilier til 3- og 4-rums lejligheder i samtlige boligforenings 

afdelinger. Denne aftale udløber i oktober måned 2014. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at der indgås aftale med Skagen Boligforening om 

udleje efter særlige kriterier som anført. 

  

Offentliggørelse af aftalen sker efter den sædvanlige praksis for offentliggørelse af 

byrådets beslutninger. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

 

 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/16403 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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23. Nye vedtægter for Frederikshavn Kollegium 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium 

fremsender ændrede vedtægter til byrådets godkendelse. 

  

Ændringen vedrører tilretning af navn (fra Frederikshavn Ungdomskollegium til 

Frederikshavn Kollegium) og fjernelse af Hånbækvej 46, Frederikshavn, fra 

opgørelsen over kollegiets ejendomme.  

  

I henhold til § 9, stk. 2, i Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der 

er opført med statsstøtte, skal kommunalbestyrelsen godkende institutionens 

vedtægter. Kommunalbestyrelsen skal påse, at institutionens vedtægter er i 

overensstemmelse med den af Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdede 

normalvedtægt. 

  

Den ændrede vedtægt er i overensstemmelse med normalvedtægten på området.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at de ændrede vedtægter godkendes.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

 

 

  

 

Bilag 

Nye vedtægter (dok.nr.151628/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/16180 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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24. Økonomiudvalgets mødekalender 2015 

 

Sagsfremstilling 

Ledelsessekretariatet foreslår, at Økonomiudvalgets møder for 2015 afholdes kl. 

14.30 på følgende datoer: 

 onsdag den 21. januar 

 onsdag den 11. februar 

 onsdag den 18. marts 

 onsdag den 22. april  

 onsdag den 20. maj 

 onsdag den 17. juni 

 tirsdag den 18. august – kl 12 

 onsdag den 9. september 

 onsdag den 30. september  

 onsdag den 21. oktober   

 onsdag den 18. november  

 onsdag den 9. december 

Møderne foreslås afholdt i VIP lokalet ved siden af byrådssalen. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan 2015 som 

ovenfor skitseret. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/12308 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: abar 

 Besl. komp: ØU 
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25. Orientering til Økonomiudvalget vedr. stillingsvurderinger 

 

Sagsfremstilling 

Effekt af stillingsvurderinger for månederne juni til august 2014 – Orientering 

til Økonomiudvalget 

  

For juni måned 2014 er der i alt nedlagt 21 stillinger. 

  

Der er ikke sket timereduktioner i juni måned. 

  

Der er 3 stillinger, som er blevet holdt vakant og 3 stillinger er besat ved interne 

opslag eller omplacering. 

  

Der er besat 27 stillinger ved eksternt opslag. 

  

Dette medfører en besparelse på ca. 2 mio. kr. i 2014. 

  

Juli måned 

For juli måned 2014 er der nedlagt 7 stillinger. 

  

Der er sket timereduktioner på i alt 30 timer, der er ikke besat stillinger ved internt 

eller eksternt opslag for juli måned. 

  

Der er 1 stillinger som er holdt vakante. 

  

Dette medfører en besparelse på ca. 1. mio. kr.  

  

August måned 

For august måned 2014 er der nedlagt 59 stillinger. 

  

Der er sket timereduktioner på i alt 90 timer 

  

Der er 6 stillinger, som er blevet holdt vakant og 39 stillinger er besat ved interne 

opslag eller omplacering. 

  

Der er besat 4 stillinger er ved eksternt opslag. 

  

Dette medfører en besparelse på ca. 7 mio. kr. 

  

Der er fra juni til august foretaget efterregistreringer, hvor yderligere 65 stillinger er 

nedlagt, 3 stillinger er holdt vakante og 43 stillinger er besat ved omplacering eller 

internt opslag. Der er ikke yderligere timereduktioner eller stillinger som er besat 

ved eksternt opslag. 

  

Der er foretaget efterregistreringer på 63 stillinger for skoleområdet i august 

måned. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6616 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: hchr 

 Besl. komp: ØU 
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Alt i alt fra marts til august måned, inkl. de foretagne efterregistreringer, er der 

nedlagt 241,5 stillinger, 27 stillinger har været holdt vakante. Der er sket 

timereduktion med i alt 151 timer. 101 stillinger er besat ved omplacering eller 

internt opslag, mens 36 stillinger er besat ved eksternt opslag. 

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 

Direktøren for Økonomi og Personale, indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Til efterretning. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

Bilag 

Juni 2014 ØU.pdf (dok.nr.157062/14) 

Juli 2014 ØU.pdf (dok.nr.157063/14) 

August 2014.pdf (dok.nr.157064/14) 
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26. Sygefravær Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i de seneste to år overordnet ligget på 

et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over 

Frederikshavn Kommune. 

  

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første og andet kvartal 2014 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent for første og andet kvartal 2014 samt til sammenligning også for år 

2013 vist pr. måned. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 

sygdom (§ 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 

medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, 

reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, 

elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

  

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 

Indstilling 

Direktøren for Økonomi & Personale indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Til efterretning. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 

  

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik Hoved MED (dok.nr.130831/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: pkod 

 Besl. komp: ØU 
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27. Ansøgning om værtsskab for Tall Ships Races 2018 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune er blevet inviteret til at søge om at blive en af 

værtshavnene for The Tall Ships Races 2018, eller i årene fremover, hvorfor der er 

blevet arbejdet på at udarbejde en ansøgning til Sail Training International, som 

arrangør af The Tall Ships Races. 

  

På grund af meget kort tidsfrist mellem invitation og ansøgningsfristen den 12. 

september 2014. vil der i mødet blive orienteret om økonomi og organisation bag 

ansøgningen samt få fremlagt materiale til ansøgningen. Eventuelt færdigt 

ansøgningsmateriale vil om muligt blive eftersendt dagsordenen. 

  

Den endelige tilmeldingsfrist er den 12. september 2014, og der træffes afgørelse 

om værtsskaber i løbet af oktober 2014. Hvem der tildeles værtsskab oplyses ved 

en konference i Spanien, hvor ansøgerbyer forventes at deltage. 

  

Til orientering oplyser Sail Training International, at organisationen er interesseret i 

en dialog med Frederikshavn Kommune om et fremtidigt Tall Ships Race uanset 

årstal. 

  

The Tall Ships Races har tidligere, under navnet Cutty Sark Tall Ships Race, 

besøgt Frederikshavn senest 1984 og 1995. Begge gange har det været en succes 

med meget stor folkelig opbakning og massiv medieomtale. 

  

I 2018 har Frederikshavn by 200 års købstadsjubilæum og vil efter planen have 

afsluttet 1. etape af havneudvidelsen, der vil sikre havnen topmoderne faciliteter. Et 

besøg af The Tall Ships Race vil kunne give et væsentligt bidrag til festligholdelse 

af byens jubilæum. 

  

Sail Training International oplyser, at den samlede investering fra en værtshavns 

side typisk ligger mellem 1,5 mio. og 3. mio. Euro svarende til mellem 11,2 mio. kr. 

og 22,4 mio. kr. og at det er normal procedure, at involvere lokale og nationale 

sponsorer, der kan bidrage til finansiering af arrangementet. 

  

Til sammenligning har Aalborg Kommune afsat 5,5 mio. kr. til The Tall Ships Race i 

2015 i Aalborg, mens der er disponeret med et tilsvarende beløb fra ekstern side. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

ansøgningen til Økonomiudvalget. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 

  

Videresendes uden stillingtagen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/697 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Der fremsendes ikke ansøgning om værtsskab. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen. 
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28. Eventuelt salg af Toftegården 

 

Sagsfremstilling 

På Økonomiudvalgets møde den 23. november 2011 blev det godkendt, at 

forældreforeningen Toftegårdens Dyrevenner kunne erhverve alle Toftegårdens 

bygninger med tilhørende fornødent jordareal. Ejendomscenteret blev bemyndiget 

til at foretage forhandling og indgå skøde med foreningen på visse vilkår. Sagen 

var tillige behandlet i udvalgets møde den 16. februar 2011. Desuden besluttede 

byrådet den 21. december 2011 at kondemnere stuehuset med visse frister for 

renovering, så bygningen igen kunne benyttes til bolig og ophold. Referat fra 

møderne er vedlagt.  

  

Status siden da er følgende: 

 I 2012 blev der opnået enighed med Forældreforeningen om handelsvilkår 

for Toftegårdens bygninger med tilhørende jordareal på ca. 18.000 m
2
. 

Luftfoto vedlægges. Ved arealets udformning blev der taget højde for, at 

Toftegården kunne udvide med en ridehal 

 Den 28. marts 2012 godkendte byrådet lokalplan FRE.O.11.13.01, der blev 

lavet for at afklare Toftegårdens fremtidige anvendelse   

 Toftegårdens Dyrevenner blev i august 2012 godkendt som en forening jf. 

Folkeoplysningsloven, hvilket er et krav for, at kommunen lovligt kan 

afhænde bygningen vederlagsfrit og uden offentligt udbud til 

forældreforeningen. Tilskud til foreningen er dog tilbageholdt, indtil der 

foreligger dokumentation for lovliggørelsen af foreningslokalerne i nr. 44, 

hvilket endnu ikke er sket 

 Beboerne i stuehuset er flyttet; herunder bestyrerparret 

 En del af stuehuset benyttes stadig til mødelokale og sadelrum (nr. 44)  

 Forældreforeningen har undersøgt flere muligheder for finansiering af et 

køb, men som det fremgår af vedlagte brev af 28. oktober 2013 fra 

foreningen, er dette ikke lykkedes.  

 11. maj 2014 sendte foreningen opsigelse af lejemålet på Toftegården til 

ophør 1. september 2014  

 25. juli 2014 modtog Ejendomscenteret brev fra en ny bestyrelse, der 

ønsker at drive foreningen videre og at erhverve Toftegården. 

Efterfølgende har den ny bestyrelse i brev modtaget 28. august 2014 

redegjort for, hvordan den vil drive gården videre i forhold til tidligere 

bestyrelse 

Kommunen har i forløbet afholdt udgifter til rapporter om skimmelsvamp og 

borebiller på ca. 102.000 kr. på driftskonto.  

  

Tidligere bestyrelse søgte kommunens hjælp til finansieringen, idet foreningen – 

efter krav fra pengeinstitutter - anmodede om, at kommunen enten skulle yde 

kommunegaranti på 1,2 mio. kr. eller skulle yde foreningen lån på enten 0,6 eller 

1,2 mio. kr. (0,6 mio. kr. til renovering af stuehuset og 0,6 mio. kr. til ridehal).  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1253 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Såfremt kommunen ikke ønsker at imødekomme den ny bestyrelses ønske om at 

drive Toftegården videre og overtage ejendommen, skal der findes en alternativ 

løsning for ejendommen, da stuehuset kræver en gennemgribende renovering.   

  

Ejendomscenteret ser følgende muligheder i sagen:   

A. Ejendommen sælges til forældreforeningen 

B. Foreningen lejer fortsat udhuse og jordarealer, men stuehuset rives ned for 

kommunens regning 

C. Salg af bygninger inkl. ca. 18.000 m
2
 jordareal (se vedlagte luftfoto) 

Økonomien ved disse tre muligheder er følgende: 

  

A. Salg til forældreforeningen 

Toftegårdens bygninger med tilhørende fornødent jordareal afhændes til 

forældreforeningen på følgende overordnede vilkår: 

1. Købesum 0 kr. 

2.  Bygningerne overtages, som de ligger, og foreningen overtager bygninger 

og areal uden mulighed for krav om erstatning for nogen form for fejl eller 

mangler. Det er forældreforeningen, der skal sikre renovering i forhold til 

kondemneringens vilkår inkl. frister m.m.  

3. Der tinglyses tilbagekøbsret for kommunen således, at forældreforeningen 

ikke må sælge ejendommen uden først at have tilbudt kommunen at købe 

denne. Tilbagekøbsretten gælder også i tilfælde af, at ejendommen i 1 år 

ikke har været anvendt til foreningens formål som nævnt i foreningens 

vedtægter, eller hvis forældreforeningen benytter ejendommen til formål, der 

ikke stemmer overens med vedtægterne 

4. Det er et vilkår, at forældreforeningen ikke kan optage nye lån i ejendommen 

uden Frederikshavn Kommunes godkendelse 

5. Engangsudgifter 55.000 kr. finansieres af budgetterede anlægsmidler til salg 

af ejendomme 

6. De budgetterede midler til drift med årlig udgift 22.000 kr. i 2014 og 

overslagsårene tillægges det budgetterede effektiviseringskrav som følge af 

mersalg 

  

Økonomien ved dette er følgende:  

  

Engangsbeløb 

Købesum 0 kr. 

Skøde m.v. overslag 27.000 kr. 

Udstykning overslag 28.000 kr. 

Udgift i alt ca. 55.000 kr. 

  

Drift - årlig udgift/indtægt et normalt år 

Årlig lejeindtægt 0 kr. 

Forsikring 12.000 kr. 

Anslået udgift til vedligeholdelse  10.000 kr. 

Mindreudgift i alt pr. år 22.000 kr. 

  



 
 

 

Økonomiudvalget - Referat - 10. september 2014 Side 53 af 56 

 

B. Foreningen lejer fortsat udhuse og jordarealer, men stuehuset rives ned 

Nedrivning af stuehus, overslag                   310.000 kr. 

Hestestald og kaninstald behandling 

for borebiller, overslag                                  225.000 kr. 

I alt                                                                535.000 kr. 

  

Vælges denne løsning, skal der gives tillægsbevilling på 535.000 kr.  

  

C. Salg af ejendommen i almindelig handel  

Bygninger med tilhørende jordareal som vist på vedlagte luftfoto udbydes til salg i 

almindelig handel. Ejendomscenteret foreslår, at hvis denne løsning vælges, da 

udbydes ejendommen på projekt og pris, dvs. således, at tilbudsgivere samtidig 

med aflevering af købstilbud afleverer forslag til anvendelse af ejendommen. 

Dermed vil en tilbudsgiver have mulighed for at anvende ejendommen til andet end 

nævnt i lokalplanen (offentligt formål, såsom institution, rekreativt anlæg m.v.)  

  

Ved et salg i fri handel frigøres udviklingsjord, idet den omkringliggende jord, som 

Toftegården i dag anvender til græsning, kan afhændes. Jorden er også omfattet af 

ovennævnte lokalplan.  

 

Indstilling 

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at 

ejendommen udbydes til salg på projekt og pris 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10. september 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen.  

  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat Økonomiudvalget af 16-02-2011 og 23-11-2011 (dok.nr.47031/12) 

Bilag 2 - Referat byrådet 21-12-2011 (dok.nr.47035/12) 

Bilag 3 - Luftfoto (dok.nr.52767/12) 

Bilag 4 - Forældreforeningens brev af 28-10-2013 (dok.nr.163516/13) 

Ny bestyrelses brev modtaget 25. juli 2014 (dok.nr.154389/14) 

Ny bestyrelses brev modtaget 28. august 2014 (dok.nr.154382/14) 
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29. Leasings aftale på inventar til rådhuset 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/16418 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: jabo 

 Besl. komp: ØU 
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30. Eventuelt salg af ejendomme på Sæby Havn 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/4718 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU 
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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 
   

 

 
 


