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1. Forslag til lokalplan FRE.10.09.03 - Boligområde Gaden øst,

Frederikshavn

Sagsfremstilling
I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 7. juni 2011 om planlægning af et
areal på Abildvej i Frederikshavn til boligbebyggelse, foreligger der nu et forslag til
lokalplan for en sådan ny boligbebyggelse. Området er foreslået opdelt i 2 delområder. Det
ene skal anvendes til åbent-lavt byggeri og det andet kan tillige anvendes til tæt-lavt
byggeri.

Lokalplanområdet grænser mod nord op til Abildvej, mod øst op til AVØs genbrugsplads,
mod syd op til et ubebygget erhvervsområde og mod vest op til parcelhuskvarteret
Abildhaven. Vejadgang til området sker fra Abildvej.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 22 boliger ved åben-lav bebyggelse eller
27 boliger, hvis delområde II anvendes til tæt-lav bebyggelse. Den østligste del af området
op mod genbrugspladsen udlægges til fælles friareal for bebyggelsen.

Bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 byggeri.

Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i henhold
til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering
af forslaget.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE.B.10.09.03 Boligområde Gaden
øst udsendes i offentlig debat.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag
Bilag 1 - Referat 7. juni 2011 (dok.nr.80431/11)
Bilag 2 - Lokalplanforslag FRE.B.10.09.03 (dok.nr.80440/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6260
 Forvaltning: CTM
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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2. Endelig vedtagelse af Lokalplan for SKA.S.11.10.01

Sommerhusområde ved Musvågevej samt Kommuneplantillæg

nr. 09.29, Skagen

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt til
offentlig debat i perioden fra den 11. maj - 6. juli 2011, hvilket har givet anledning til
indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af indsigelsesnotat af august 2011.

Lokalplanområdet omfatter et sommerhusområde i Lodskovvad, nord for
Hirtshalsvej og øst for Lodskovvadvej. Den vestlige del af området er i dag
bebygget.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejerforeningen, om et
fælles plangrundlag. Det pågældende sommerhusområde under
grundejerforeningen ”Grundejerforeningen Musvågevej” har tidligere været omfattet
af 3 forskelligartede lokalplaner: SKA.12-S10, SKA.37-S10 og SKA.205-S.

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

Der er modtager 9 indsigelser og bemærkninger.
De indkomne synspunkter kan i hovedsagen rummes i følgende udsagn:

Maksimum arealet for solceller ønskes forhøjet eller bestemmelsen
ønskes ophævet.

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

Lemp bestemmelsen ang. materialevalg.

Der ønskes en skærpelse af mulige farver til facaden.

Fastsæt facedehøjden til maks. 3,5 m.

Overdækkede terrasser bør indgå under betegnelsen sekundære
bygninger

Sommerhusejerne skal selv kunne bestemme om de vil have indbyggede
tagrender eller ej

På baggrund af indkomne indsigelser er der foretaget ændringer af lokalplanens
bestemmelser 5.5 facadehøjde, 6.4 tagudhæng og 6.12 solfangere/solceller samt i
definitionen af sekundære bygninger, se indsigelsesnotatet. Desuden præciseres det i 5.3, at
sekundære bygninger må udgøre i alt maks. 35 m2 og kan sammenbygges med hovedhuset.
I kommuneplantillægget er der foretaget ændringer af punktet ”etageantal og
bygningshøjde”.

Der er desuden foretaget mindre sproglige rettelser for at øge læsevenligheden og lette
forståelsen af bestemmelserne.

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

 Åben sag
 Sagsnr: 11/332
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.S.11.10.01 og
Kommuneplantillæg nr. 09.29 vedtages endeligt med de indstillede ændringer til
lokalplanbestemmelsernes pkt. 5.3, 5.5, 6.4 og 6.12 og definitionen af sekundære
bygninger samt kommuneplantillæggets bestemmelser under ”etageantal og
bygningshøjde”.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag
Bilag 1 - Indsigelsesnotat Musvågevej (dok.nr.79362/11)
Bilag 2 - Lokalplan Musvågevej endelig (dok.nr.79605/11)
Bilag 3 - Kommuneplantillæg Musvågevej endelig (dok.nr.79366/11)
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3. Takster 2012 - Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr

Sagsfremstilling
Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance
(hvile-i-sig-selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som
kommer ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være
hverken større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen.
Betalingen for affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt.

Fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet er, jf.
miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, byrådets ansvar. Ligeledes er
det byrådets ansvar, at kontoplanen er indrettet efter Indenrigs- og
Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og affaldsbekendtgørelsens udvidede
specifikationskrav til de enkelte ordninger.

Den udvidede specifikationsgrad skal ses i sammenhæng med reglerne for
kommunernes gebyrfastsættelse, hvor det hidtil har været affaldshåndteringen som
helhed, der var underlagt ”hvile i sig selv”-princippet, mens det nu er de enkelte
affaldsordninger hver for sig, der er underlagt princippet.

I forbindelse med Frederikshavn Forsyning A/S’s køb af AVØ A/S den 31.
december 2010, arbejdes der på en samarbejdsmodel mellem kommunen og
forsyningen/AVØ, der sikrer, at byrådets ansvar for fastsættelse og opkrævning af
gebyrer på affaldsområdet iagttages.

Frederikshavn Forsyning A/S har meddelt, at AVØ A/S som datterselskab af
forsyningen, skal samhandle på samme betingelser som de øvrige datterselskaber
i koncernen. Det betyder, at AVØ A/S ikke er i stand til at levere et endeligt budget
til kommunen for 2012, før der foreligger budgetter for alle selskaberne i koncernen
- november/december 2011.

Idet der ikke er taget stilling til den fremtidige samarbejdsmodel, foreslår
administrationen i forsyningen (inkl. AVØ), at kommunen fastholder taksterne
uændret i 2012.

Administrationen i Center for Teknik og Miljø tager forsyningens forslag til efterretning.

Erhvervsaffaldsgebyr
I 2010 blev der indført et lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr for virksomheders adgang
til genbrugspladserne.
Fra 2012 er der indgået en ny politisk aftale om at ændre virksomhedernes adgang
til kommunernes genbrugspladser. Aftalen betyder, at kommunerne får valgfrihed i
forhold til valg af følgende tilmelde- og betalingsmodeller, herunder kombinationer
heraf: Abonnements -, klippekort- eller betaling efter vægt. Da aftalen endnu ikke er
udmøntet i ny affaldsbekendtgørelse og da der ikke er truffet beslutning om
fremtidig model i Frederikshavn Kommune – udsættes takstfastsættelsen for
erhvervsaffaldsgebyret til ultimo 2011.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6620
 Forvaltning: CTM
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 24. august 2011 Side 11 af 55

AVØ A/S’s takstblad for år 2012
I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende
takster for AVØ A/S. Kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2012
afventer endelig budget fra forsyningen/AVØ.

Renovationstaksten 2012
Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er
AVØ A/S, der forestår indsamling af dagrenovation.

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører
indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og
AVØ’s administration.

For 2012 foreslås følgende renovationstakster
Takster

 2012
Takster

2011
Sæk/uge 946 946
Sæk/sommerhus 545 545
Sæk 14. dag 576 576
240 l cont./uge 1.665 1.665
240 l cont./ 14. dag 946 946
400 l cont./ uge 2.323 2.323
400 l cont./14. dag 1.326 1.326
600 l cont./uge 2.786 2.786
600 l cont./14. dag 1.593 1.593
800 l cont./uge 3.505 3.505
800 l cont./14. dag 1.871 1.871
Molok pr. tømning 597 597
Takst for ændring 100 100

Alle takster er ekskl. moms.

Miljø- og genbrugsgebyr
Boligejere:
Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til
drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir
samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til
bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og
deponering. De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.

For 2012 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

Gebyr
2012

Gebyr
2011

Lejligheder/helårsboliger 900 900
Sommerhuse / værelser 650 650
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Alle takster er ekskl. moms.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

1. nærværende forslag for 2012 til renovationstakster samt miljø- &
genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse.

2. erhvervsaffaldsgebyret afventer revideret affaldsbekendtgørelse og valg af
fremtidig model i Frederikshavn Kommune.

3. kommunens godkendelse af AVØ’s takstblad for år 2012, afventer endelig
budget fra forsyningen/AVØ

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen
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4. Flytning af midler i forbindelse med centerdannelse

Sagsfremstilling
I forlængelse af byrådets beslutning den 26. januar 2011 vedrørende ny
administrativ struktur i Frederikshavn Kommune, skal midlerne vedrørende
ejendomscentret flyttes fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget.

Park og Vej’s bygningsmæssige del vil indgå i den samlede overdragelse af alle
kommunale bygninger til ejendomscentret

Overførslen omfatter
Køb og salg
Energiudgifter
Havne
VE-Byen

Økonomiske konsekvenser
Samlet omfatter overflytningen fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget i  2011 42,8
mio. kr. når overførslen fra 2010 er indregnet.

Indstilling
Direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller at: sagen drøftes.

Beslutning Teknisk Udvalg den 17. maj 2011
Indstillingen tiltrædes, dog således at udvalget finder at havnene fortsat bør ligge i
Teknisk Udvalg, idet det ikke har været klart, at etablering af ejendomscenteret
også betød en overflytning til Økonomiudvalget. Af hensyn til samarbejdet med
havnene finder udvalget, at det vil være gavnligt at fastholde området i Teknisk
Udvalg.

Et flertal af udvalget tilkendegiver betænkelighed ved en overflytning, der øger
afstanden mellem brugere og det politiske udvalg.

Per Nielsson kan ikke tiltræde denne bemærkning.

Fraværende: Frode Thule Jensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011
Godkendt for så vidt angår køb og salg, energiudgifter og VE-byen.

Overførslen af havnene genoptages på næste økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen

Supplerende sagsfremstilling
I henhold til Økonomiudvalgets beslutning på møde den 18. maj 2011 genoptages placering
af havnene i forbindelse med etablering af Ejendomscentret.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4943
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Der sker ikke overflytning af havnene fra Teknisk Udvalg.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag

Specifikation af Havne  (dok.nr.83267/11)
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5. Budget 2012 for Modtagestation Vendsyssel I/S og revideret

overdragelsesaftale

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2012 og
overdragelsesaftale vedrørende administrations- drifts- og indsamlingsopgaver til
godkendelse i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.

Budgetforslaget og overdragelsesaftalen er godkendt på bestyrelsesmøde i MV den
28. april 2011. Ny rettet overdragelsesaftale er modtaget 1. august 2011.

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for
budget 2011. I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2012 afsat 2 mio. kr. til
anskaffelse af udstyr til behandling af flydende (ikke genanvendeligt) farligt affald.

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt
erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 66,60 kr. pr.
virksomheder registreret i CVR og 3,65 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald i
betalingen på 15 % i forhold til budget 2011.

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

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er beregnet på
baggrund af antal aktive virksomheder - registreret i CVR og beliggende i
Frederikshavn Kommune. Antallet af virksomheder er i MV-budgettet opgjort til
6.446 virksomheder, svarende til at Frederikshavn Kommune skal betale i alt
430.000 kr.

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige affald
der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne, og indgår derfor i betalingen til
AVØ A/S på genbrugspladsområdet.

Gebyrprincipper
Kommunens grundbetaling for farligt affald skal for så vidt angår husholdninger
opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og
genbrugspladsgebyret.

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret
registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret
skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af
MV i form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos
virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og
virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/5617
 Forvaltning: CTM
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra
erhverv vil blive fastsat sammen med erhvervsaffaldsgebyret for virksomhedernes
adgang til kommunens genbrugspladser.

Gebyret forventes fastsat ultimo 2011, når nye principper for virksomhedernes
adgang til genbrugspladserne er udmøntet i ny affaldsbekendtgørelse og der er
truffet beslutning om fremtidig model i Frederikshavn Kommune.

Revideret overdragelsesaftale for MV´s udførelse af administrations-, drifts-
og indsamlingsopgaver for Frederikshavn Kommune
Den fremsendte overdragelsesaftale omfatter MV´s administrations-, drifts- og
indsamlingsopgaver for 2012.
Med den nye affaldsbekendtgørelse må kommunerne ikke længere etablere
ordninger, der omfatter kildesorteret genanvendeligt farligt affald.  Siden den 1.
januar 2010 har virksomhederne haft ”frit valg”, for så vidt angår det kildesorterede
genanvendelige farlige erhvervsaffald.

MV’s indsamlingsordning, der i overdragelsesaftalens ordlyd omhandler ”alt” farligt
affald, omfatter således ikke kildesorteret genanvendeligt farligt affald, jf.
ovenstående.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

Modtagestation Vendsyssels budget 2012 tages til efterretning og
fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om
godkendelse af den reviderede overdragelsesaftale
gebyr og opkrævningsprincip for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt

affald fra erhverv vil blive fastsat sammen med erhvervsaffaldsgebyret for
virksomhedernes adgang til kommunens genbrugspladser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag
Bilag 1 - MV - Modtagestation Vendsyssel - Budgetforslag 2012 (dok.nr.60200/11)
Bilag 2 - Rettet version af overdragelsesaftale 2012 for Modtagestation Vendsyssel (dok.nr.79664/11)
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6. Fremtidig anvendelse af ejendommen Nørregade 38, Hørby

Sagsfremstilling
Nørregade 38, Hørby
Ejendommen Nørregade 38, Hørby, har tidligere været benyttet af dagplejen og
ungdomsklubben. Udover kommunale aktiviteter benyttes bygningen i dag som
samlingssted for byens borgere, herunder blandt andet borgerforeningen,
pensionistforeningen, kortklubben m.fl. 

På baggrund af mistanke om skimmelsvampe, er huset på nuværende tidspunkt
lukket for kommunens aktiviteter. Dagplejen benytter midlertidigt fodboldklubbens
lokaler, men det har ikke været muligt at finde egnede lokaler til ungdomsklubben i
området.

Bygningen vurderes generelt at være i ringe stand, og der vil udvendigt være akut
behov for udskiftning af tag og vinduer samt renovering af murværk. Indvendig vil
det være nødvendigt at udskifte døre samt renovering af fugtproblemer i kælder.
Der er tidligere udarbejdet en bygningsrapport, som påpeger problemer med kloak,
forsyningsrør og de tekniske installationer. Rapporten anfører, at en forhindring af
fugtopstigning i kældervægge vil være så kostbart, at det næppe står mål med
anvendelsen, og det anbefales at kælderen kun benyttes til sekundære formål.

Bygningen er opført i 1956 som et planbyggeri med kælder. Bygningen har et

samlet etageareal på 283 m2 inkl. 100 m2 kælder.

Borgerforeningen har oplyst, at benyttelse af kælderen er en nødvendighed for at
der kan være plads til alle i bygningen.

Der vedlægges en oversigt over de udgifter, der skal forventes for at kunne bringe
bygningen i anvendelse i fremtiden. Bygningen vil dog fortsat ikke være en
tidssvarende bygning.

Ejendommen har på det seneste været udsat for indbrud med omfattende hærværk
til følge.

Det vurderes at bygningen er saneringsmoden

Nørregade 40, Hørby.
Naboejendommen Nørregade 40 samt bygningen indeholdende Nørregade 50 og
52, har tidligere været brugt til ældreboliger. Disse boliger har stået tomme i en
længere periode. Den første bolig har været tom siden 15. december 2002 og den
sidste har fraflyttet boligen den 15. oktober 2005. Hele ejendommen har stået tom
siden med tomgangsudgifter til følge.

Ejendomscenteret har foretaget en besigtigelse af ejendommen Nørregade 40
sammen med en del af brugerne i ejendommen Nørregade 38. Brugerne var meget

 Åben sag
 Sagsnr: 11/5192
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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begejstret for ejendommen Nørregade 40, og håber på muligheden for at kunne
anvende denne ejendom i fremtiden..

Frederikshavn Kommune har lavet en administrationsaftale med Boligforeningen af
1952 i Skagen omkring den daglige drift af blandt andet nærværende bygning.
Dette indebærer, at kommunen betaler boligforeningen månedlig husleje for de 7
boliger, der forefindes på ejendommen. I 2010 beløb dette sig til 453.795 kr.
Boligforeningen afholder efterfølgende de udgifter, der måtte være på
ejendommen, herunder afdrag på lån i KommuneKredit. Kommunen betaler dog for
forbrugsafgifterne på varme i ejendommen.

I den pågældende ejendom er der et lån til opførelse af støttet byggeri.
KommuneKredit meddeler, at kommunen ved nedlæggelse af boligerne skal indfri
lånet; det vil p.t. koste kommunen 1.232.660,74 kr.

Bygningen indeholder 5 boliger og er opført i 1930. Denne bygning har et samlet

boligareal på 274 m2 herudover en kælder på 173 m2. I 1990 blev bygningen

indeholdende Nørregade 50 og 52 opført. Denne bygning er på 130 m2, hertil 2 stk.

udhuse på hver 7 m2.

Bygningerne er i god stand. Det vurderes, at denne bygning vil kunne anvendes, og
ikke mindst kunne huse de foreninger mv. som har benytter Nørregade 38. Det er
Ejendomscentrets opfattelse. at denne bygning kan ibrugtages uden
nævneværdige udgifter til følge, såfremt bygningen anvendes uden ændringer på
indretningen.

Såfremt der på et senere tidspunkt kan findes andre lokaler til de aktiviteter, som
foregår i ejendommen Nørregade 38, vil ejendommen Nørregade 40 eventuelt
efterfølgende kunne sælges. Derfor foreslås, at lejeforholdet gøres midlertidigt.
Det er ikke forventeligt, at ejendommen vil kunne sælges for restbeløbet på lånet,
som skal indfries.

Økonomiske konsekvenser
Ved flytningen af aktiviteterne i Nørregade 38 i Hørby til Nørregade 40 giver det
følgende økonomi

Engangsbeløb
Indfrielse af lån 1.232.000 kr.
Nedrivning af Nørregade 38 + afbrydelse af
forsyninger.

100.000 kr.

Total 1.332.000 kr.

 Nuværende drift
Nørregade 38 Nørregade 40

Forsyninger 43.000 kr. 62.000 kr.
Forsikring 5.000 kr. 4.000 kr.
Husleje/adm. 459.000 kr.
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Kommunalafdrag på lån. 24.000 kr.
Total 48.000 kr. 549.000 kr.

 Fremtidig drift
Forsyninger 100.000 kr.
Forsikring 12.000 kr.
Total 112.000 kr.

 I alt årlig driftsmæssig besparelse 485.000 kr. (48.000 + 540.000 – 112.000).

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at Økonomiudvalget
anbefaler byrådet, at

ejendommen Nørregade 38 nedrives
Nørregade 40 i fremtiden anvendes til dagplejen, ungdomsklub samt til
foreningsliv i Hørby
benyttelsen af Nørregade 40 er midlertidig
brugerne af Nørregade 40 står for vedligeholdelse af udenoms arealerne,
som græsslåning og vintervedligeholdelse
der ydes en tillægsbevilling for 2011 på 1.332.000 kr. finansieret af likvide
midler
budgetrammerne for 2012 og fremover tilrettes med -485.000 kr., som
tillægges effektiviseringskravet ved etablering af ejendomscenter

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011
Udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 24. august 2011
Økonomiudvalget besluttede den 15. juni 2011 at udsætte sagen, til yderligere belysning af
andre muligheder for genhusning af foreninger og dagplejen. Ejendomscenteret har i
samarbejde med Centeret for Skole og Ungdom samt Centeret for Dagtilbud afsøgt
alternative muligheder for genhusning.

Det er ikke lykkes at finde alternativer til foreningerne og dagplejen og derfor anbefales, at
Nørregade 40 midlertidigt kan benyttes for foreninger og dagplejen. I sagsfremstillingen og
bilag er redegjort for resultatet af undersøgelser af alternative genhusningsmuligheder.

Dagplejen er pt. i idrætsforeningens klubhus – der har været forhandlinger om lejekontrakt,
men det har ikke været muligt at nå til enighed om en fremtidig kontrakt. De har endvidere
undersøgt muligheden for at være i en spejderhytte på skolen, hvor skolen meget gerne vil
huse dem, men fysisk er det ikke muligt for dagplejen. Der har været forespurgt på
ungdomsskolen, men heller ikke her har det kunne lade sig gøre.

Centeret for Skole og Ungdom har uarbejdet et notat, som vedlægges dagsorden,
vedrørende krav til lokalerne og hvilke andre muligheder der har været undersøgt omkring
genhusning af dem.

Hørby Skole har pt. ikke mulighed for at afse et eller flere lokaler, hvor der kunne være
mulighed for at indrette lokalerne til ungdomsbrug.

Børnehuset i Hørby er en aldersintegreret institution, som i forvejen har pladsproblemer.
Hørby Idrætsforening har klublokaler, men kan ikke rumme 90 medlemmer.
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Til orientering skal det oplyses at Ejendomscenteret har haft henvendelser fra en kreds af
borgere vedrørende en eventuel lejeaftale af bygningen.

Økonomi
Den økonomiske konstruktion kan være vanskelig at overskue, men kernen i økonomien er
at

 Der skal indfries et lån i Nørregade 40 for at kunne
ændre anvendelsen  

1,232 mio. kr.

Nedrivning af Nørregade 38, overslag 0,100 mio. kr.
Årlig driftsbesparelse, primært grundet ændring i
adm./indfr. af lån.

0,485 mio. kr.

Konsekvensen af at følge indstillingen er således en engangsudgift på ca. 1.3 mio. og at det
giver en økonomisk driftsbesparelse over tid.

Kan indstillingen ikke tiltrædes kan Ejendomscenteret for nuværende ikke anvise lokal
genhusning af foreningerne. Grundet foreningernes sæsonmæssige aktivitetsstart er der
behov for en klar politisk tilkendegivelse, således at der kan gives en tilbagemelding til de
berørte foreninger mv.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at Økonomiudvalget
anbefaler byrådet, at

1. ejendommen Nørregade 38 nedrives
2. Nørregade 40 i fremtiden anvendes til dagplejen, ungdomsklub samt til

foreningsliv i Hørby
3. benyttelsen af Nørregade 40 er midlertidig
4. brugerne af Nørregade 40 står for vedligeholdelse af udenoms arealerne,

som græsslåning og vintervedligeholdelse
5. der ydes en tillægsbevilling for 2011 på 1.332.000 kr. finansieret af likvide

midler
6. budgetrammerne for 2012 og fremover tilrettes med -485.000 kr., som

tillægges effektiviseringskravet ved etablering af ejendomscenter

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Udsættes.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag
Bilag 1 - Nørregade, Kortbilag  (dok.nr.59756/11)
Bilag 2 - Nørregade 38. Overslag for renovering (dok.nr.59748/11)
Bilag 3 - Nørregade 38. Oversigt over udgifter (dok.nr.57323/11)
Nørregade 38. Notat fra Britta Andersen (dok.nr.72527/11)
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7. Helhedsplan for Frederikshavn Boligforening, afdeling 12 -

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

reguleringskontoen

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder om, at Frederikshavn Kommune godkender, at
boligforeningen anvender et beløb på i alt 1.950.000 kr. inkl. moms fra reguleringskontoen,
som er etableret i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen.

Baggrunden for ansøgningen er, at den samlede renovering af afdeling 12, Hånbæk, nu
nærmer sig sin afslutning. Arbejdet med at renovere den sidste boligblok – nr. 19 – er
påbegyndt og samtidig hermed også udlejningen af boligerne heri. Efter en meget lang
periode med god efterspørgsel efter de renoverede boliger, er der nu sket en afmatning,
således at de forholdsvis store boliger i blok 19 ikke efterspørges.

Boligorganisationen har konstateret, at en væsentlig årsag til den manglende efterspørgsel
er, at de store boliger har fået en uanselig lille altan i forhold til de øvrige store boliger i
afdelingen. Potentielle lejere vil derfor hellere vente på en af de andre boliger.

Det har været overvejet at søge om tilladelse til yderligere nedrivning, men
boligorganisationen har i stedet for vurderet, at den bedste og billigste løsning vil være at
tilføre de i forvejen små altaner en karnap, der væsentligt forbedrer størrelsen og kvaliteten
af de pågældende altaner, og som med stor succes har været anvendt på to tidligere blokke i
afdelingen.

Boligforeningen søger derfor Landsbyggefonden om tilladelse til at bruge ovenstående
beløb fra reguleringskontoen, der ved årsskiftet 2010/2011 havde en saldo på 24.048.218
kr.

Efter reglerne skal anvendelsen af midler, der opsamles på reguleringskontoen i en afdeling,
som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af udgiften til fysiske
opretningsarbejder, godkendes af kommunen, landsbyggefonden og boligorganisationen.

Anvendelse af de opsamlede midler kan kun ske til dækning en række specifikke udgifter.
En af disse er udgifter til fysisk opretning, der overstiger de i indstillingen fra
Landsbyggefonden forudsatte.

Ansøgningen om anvendelse af de opsamlede midler skal indsendes af boligorganisationen
til Landsbyggefonden gennem byrådet.

Administrationen foreslår, at byrådet som led i en afbureaukratisering delegerer
kompetencen til at godkende anvendelse af midler fra reguleringskonti i tilsvarende
renoveringsprojekter til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale
overfor byrådet, at

det godkendes, at boligorganisationen anvender 1.950.000 kr. af
reguleringskontoen for renovering af afdeling 12, Hånbæk, til etablering af
altankarnapper i blok 19
byrådet delegerer kompetencen til at godkende anvendelse af midler fra
reguleringskonti i tilsvarende renoveringsprojekter til Økonomiudvalget

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5528
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Indstillingens 2. punkt laves som selvstændig sag til byrådet.

Fraværende: Erik Sørensen
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8. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum (skema A) -

Boligforeningen Vesterport, afdeling 7, ombygning af

Rådhuskiosken og offentlige toiletter til to almene familieboliger

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum (skema
A) for ombygning af kiosk og tidligere offentlige toiletter i afdeling 7, Rådhusstræde,
Frederikshavn.

Bygherren oplyser, at baggrunden for anmodningen er, at kommunen i forbindelse med
opførelse af boligerne i Rådhusstræde i 1984/1985 ønskede, at boligforeningen opførte et
erhvervslokale med adgang til offentlige toiletter. Der blev indgået en lejeaftale med
kommunen – uopsigelig i 20 år – med ret til fremleje. Toiletterne blev især brugt, da
busstationen lå på Parallelvej. Toiletterne har været lukket siden april 2010.

Frederikshavn Kommune har opsagt lejemål om offentlige toiletter til udgangen af januar
2011. Boligforeningen har forsøgt at udleje kiosken – uden held. 

Boligforeningen ønsker nu at foretage en ombygning af toiletterne og kiosken til 2 almene
familieboliger på ca. 50 m2. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 5. april 2011 blev
ombygningen godkendt. Beboerne nedstemte et forslag om ombygning til fællesvaskeri og
gildesal samt 1 bolig.

Ombygningen til 2 lejligheder blev endvidere godkendt på repræsentantskabsmøde den 14.
april 2011.

Projektet går nærmere ud på, at nedlægge de eksisterende lokaler, som ombygges til 2 stk.
2-værelses lejligheder. Lejlighederne indrettes med entré, køkken, bad, soveværelse og stue
med direkte adgang til overdækket terrasse.

Anslået anskaffelsessum udgør 1.000.000 kr., fordelt med 5.000 kr. til grundudgifter,
906.000 kr. til håndværkerudgifter og 89.000 kr. til omkostninger og gebyrer.

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 800 kr./årligt/ekskl. forbrugsafgifter,
svarende til en månedlig leje på 3.500 kr.

Endvidere anmodes om godkendelse af nedlæggelse af erhvervslokalet og toiletterne.

Kommunen har ikke meddelt forhåndstilsagn om støtte til projektet. Hvis man ønsker at yde
støtte til dette, vil den kommunale udgift ved den anførte anskaffelsessum udgøre
grundkapitalindskud på 14 %, svarende til 140.000 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
Det kommunale grundkapitalindskud kan finansieres af kontoen for indskud i
Landsbyggefonden. 

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale
overfor byrådet, at

der godkendes en foreløbig anskaffelsessum for boligerne på 1.000.000 kr. på

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6293
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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følgende vilkår
o at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler

overholdes
o at der i forbindelse med skema B indgives et skema U
o at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende

for bygherren
o at byggeriet påbegyndes senest den 1. maj 2012 
o at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret

beregning heraf foreligger
der godkendes en foreløbig husleje på 800 kr./m2/årligt
nedlæggelse af erhvervslokale og toiletter godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag

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

familieboliger, Boligforeningen Vesterport afdeling 29,

Birketoften, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af byggeregnskab – skema C – for 14
almene familieboliger, Birketoften i Frederikshavn. Anskaffelsessummen udgør 10.299.149
kr. 

Bygherren oplyser, at anskaffelsessummen er reduceret med 700.851 kr. i forhold til det ved
skema B godkendte. Den reducerede pris skyldes blandt andet, at brandalarmeringsanlæg
ikke er lovpligtigt og derfor ikke er monteret i boligerne. Der er i stedet opsat brandalarmer,
tilkoblet elinstallationen. Endvidere er multibanen på grund af brandmyndighedens krav om
tilgængelighed blevet reduceret størrelsesmæssigt. Generelt er byggeriet blevet billigere.

Der er også indsendt regnskab for etablering af kommunale arealer. Anskaffelsessummen
for disse er 479.000 kr. inkl. moms, hvilket er 71.000 kr. mindre end godkendt ved skema
B.

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

Den kommunale udgift til grundkapitalindskud udgør ved den anførte anskaffelsessum 7 %
af 10.299.149 kr., svarende til 720.940 kr., hvilket er en mindre udgift på 49.060 kr. i
forhold til det ved skema B godkendte. 

Der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som nu udgør 9.372.226 kr. Der er
tidligere stillet en garanti på 5.744.730, svarende til 57,39 % af lånets tidligere hovedstol på
10.010.000 kr.

Garantisummen ændres ifølge kreditforeningens beregninger nu til 57,46 % for lånet på
9.372.000 kr., svarende til en garantisum på 5.385.151 kr. Garantisummen er således
359.579 kr. mindre end den hidtil stillede.

Endvidere anmoder boligorganisationen om, at det godkendes, at afdelingen sammenlægges
med afdeling 4, og at der indgås samdriftsaftale med kommunen vedrørende kommunale
arealer, som er udskilt i en særskilt ejerlejlighed.
Administrationen foreslår, at kompetencen til at godkende skema C som led i en
afbureaukratisering delegeres til direktøren med ansvar for Teknik og Miljø, når
anskaffelsessummen ikke overstiger det ved skema B godkendte.

Økonomiske konsekvenser
Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Mindreudgiften på 49.060 kr. til grundkapitalindskud indgår på kontoen for indskud i
Landsbyggefonden.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til økonomiudvalget at anbefale
overfor byrådet, at

1. byggeregnskabet godkendes med en anskaffelsessum på 10.299.149 kr., under
forudsætning af, at betaling af afsatte beløb dokumenteres.

2. huslejen på 694 kr./m2/årligt ekskl. forbrugsafgifter godkendes
3. den kommunale mindreudgift til grundkapitalindskud tilføres kontoen for indskud i

Landsbyggefonden

 Åben sag
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4. der stilles kommunal garanti for realkreditlånet med en garantisum på 5.385.151
kr.

5. kompetencen til at godkende byggeregnskaber (skema C) for støttet nybyggeri,
hvor anskaffelsessummen ikke overstiger den ved skema B godkendte, delegeres til
direktøren for Teknik og Miljø

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Indstillingens 5. punkt laves som selvstændig sag til byrådet.

Fraværende: Erik Sørensen
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10. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema

B - Sammenlægning af almene boliger i Aalbæk

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 30. marts 2011 at indstille til Landsbyggefonden, at Skema A for
sammenlægning af 4 stk. 1-værelses til 2 stk. 2-værelses lejligheder blev godkendt.
Boligerne er beliggende Gårdbovænget, Aalbæk.

Boligforeningen Vesterport anmoder nu om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden at
godkendelse af Skema B – endelig anskaffelsessum for projektet. 

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

Finansieringen aftales med Landsbyggefonden og inkluderer finansiering af opsamlet
underskud på 346.265 kr. pr. 31. december 2010.

I 2006 ydede tidligere Skagen Kommune et rente- og afdragsfrit lån på 357.000 kr. Dette
forventes at blive stående.

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

Der er ikke p.t. fra Landsbyggefonden fremsat krav om kommunal deltagelse i eventuel
kapitaltilførsel eller garantistillelse.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale
overfor byrådet, at

det indstilles til Landsbyggefonden, at skema B godkendes med en anskaffelsessum
på 475.000 kr., idet bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til kommunens
eventuelle deltagelse i kapitaltilførsel eller garantistillelse
der godkendes en anslået husleje på 700 kr./m2/årligt

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6352
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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11. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af

foreløbig helhedsplan - Frederikshavn Boligforenings afdeling

34, Aalborgvej 431, Dybvad

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til renovering mv. af
ejendommen Aalborgvej 431, Dybvad.

Landsbyggefonden har besigtiget ejendommen og er positiv overfor støtte til renovering og
fremtidssikring af ejendommen.

4 af ejendommens boliger anvises af Frederikshavn Kommune. 6 boliger er i dag udlejede,
men 3 af disse er eller vil blive opsagt.

Boligkommissionen har været på besigtigelse af ejendommen i forbindelse med klage over
mulig skimmelsvamp i en bolig. Der er taget prøver, men resultatet heraf foreligger ikke p.t.

Boligkommissionen krævede hele kælderen lukket på grund af massive fugtproblemer og
svampevækst.

Efter udmeldingen fra Landsbyggefonden vil boligforeningen nu igangsætte
beboerprocessen i Helhedsplan for ejendommen. Der er udarbejdet et oplæg til helhedsplan,
som indeholder beskrivelse af ejendommen og området, baggrund ofr og formål med
renoveringen samt visioner for fremtidssikringen af ejendommen.

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

Boligforeningen vil gerne allerede nu renovere kælderen ved dræning indvendig i kælder
med pumpe og opvarmning af gulv automatisk udluftning og fugt- og varmeisolering
udvendig på sokkel. Udgiften til dette forventes at blive ca. 800.000 kr. og udgifterne til
nedbrydning mv. samt flytning af installationer forventes at udgøre ca. 250.000 kr. Overslag
på den samlede opgave er dermed 1.050.000 kr., som boligforeningen anmoder om
tilladelse til at afholde som en del af en kommende renovering.

Landsbyggefonden har oplyst, at fonden er - forudsat at Frederikshavn Kommune også
accepterer - indstillet på at acceptere forlods afholdte udgifter ca. 1 mio. kr. vedrørende
kælderen, dræning og opretning mv., som byggeskadefondene ikke opfatter som en del af
deres dækningsområde eller ikke er omfattet af den støttede ombygning 1997. Hvis en
renoveringsstøttesag senere gennemføres, kan disse forlods afholdte udgifter medtages i
denne sag. Beløbet udlægges indtil da af afdelingen, evt. med likviditetsmæssig støtte fra
boligforeningen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale
overfor byrådet, at indstille til Landsbyggefonden, at den foreløbige anskaffelsessum for
renovering af kælderen på anslået 1.050.000 kr. godkendes, idet bemærkes, at der ikke
herved er taget stilling til om byrådet vil godkende helhedsplanen for afdelingen, og ej
heller til eventuel kommunal deltagelse i kapitaltilførsel eller kommunal garantistillelse for
realkreditlån.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7276
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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Fraværende: Erik Sørensen

Bilag

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

Boligforening, afdeling 43 - Senhjerneskadecenter Nord, 1.

etape

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har tidligere godkendt den endelige anskaffelsessum for Frederikshavn
Boligforening Vesterports opførelse af 12 boliger på Senhjerneskadecenter Nord,
Anholtvej, Frederikshavn.

Der foreligger nu anmodning om garantistillelse for realkreditlånet. Kreditforeningen har ud
fra gældende regler beregnet garantien til at udgøre 55,05 % af lånets hovedstol, 18.353.790
kr. Garantibeløbet er således 10.103.761 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
Den kommunale garantistillelse påvirker ikke den kommunale låneramme.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale
overfor byrådet, at der stilles garanti for realkreditlånet på 55,05 % af lånets hovedstol,
svarende til p.t. 10.103.761 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen

 Åben sag
 Sagsnr: 08/2911
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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13. Anmodning om dækning af underskud - Frederikshavn

Ungdomskollegium

Sagsfremstilling
Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Ungdomskollegium anmoder om, at
Frederikshavn Kommune enten dækker et opstået underskud på 1.600.000 kr., eller at
kommunen stiller garanti for en driftskredit i pengeinstitut, således at underskuddet derved
kan finansieres.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 15. juni 2011 godkendt institutionens budget for
august 2011-juli 2012. Heri var der opereret med et driftsunderskud på 341.127 kr. Der
forelå endvidere budget for 2012-2013 og 2013-2014, hvor der i det første budget var
regnet med et driftsunderskud på 216.097 kr. (inklusiv afvikling af andel af opsamlet
driftsunderskud fra tidligere år). I det sidste budget var der regnet med et driftsoverskud på
308.118 kr. (inklusiv afvikling af andel af opsamlet driftsunderskud fra tidligere år).

Baggrunden for ændringen i de forventede årsresultater var kraftige
driftsbesparelser/rationaliseringer og låneomlægninger.

Ungdomsboliginstitutionen er imidlertid nu kommet i likviditetsvanskeligheder, og anmoder
om, at den af kommunen i forbindelse med tidligere renoveringssager afgivne indeståelse
for driftsunderskud nu effektueres. Dette kan ske enten i form af, at kommunen yder
institutionen et lån (rente- og afdragsfrit), som tinglyses med pant i ejendommene, eller at
kommunen stiller garanti for en driftskredit i pengeinstitut.

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

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen, og afgiver indstilling til
byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Det anbefales, at Frederikshavn Kommune stiller garanti for lån til dækning af maksimalt
det opsamlede underskud på ca. 3,8 mio. kr., dog på det vilkår, at institutionen omdannes og
bliver en afdeling af en almen boligorganisation i overensstemmelse med de gældende
regler om omdannelse.
Institutionen opfordres til at optage forhandling med en almen boligorganisation med
henblik på at realisere en fusion.
Fraværende: Erik Sørensen

Bilag

Notat - Frederikshavn Ungdomskollegium (dok.nr.82594/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/5241
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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14. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for

Frederikshavn Ungdomskollegium

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kollegiums administration meddeler, at beboerne, i henhold til
organisationsbekendtgørelsens § 12, på et ordinært beboermøde har valgt at indstille
følgende personer til bestyrelsen for kollegiet:

Esben Lisby Nielsen indstilles til bestyrelsen med Daniel P. Sørensen som
suppleant (for perioden indtil 31/12 2011) – eftersom Jess Rikard Pape og
Alina Christiane Hansen er fraflyttet kollegiet

Karsten S. Christensen indstilles som suppleant for Kenneth Dampo (for
perioden indtil 31/12 2012) – eftersom Daniel Nielsen er fraflyttet kollegiet

Frederikshavn Byråd har den 22. juni 2010 delegeret udpegning af bestyrelsesmedlemmer i
Frederikshavn Ungdomskollegium til Økonomiudvalget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de af beboerne indstillede personer vælges som
medlemmer og suppleanter til kollegiets bestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Godkendt.

Fraværende: Erik Sørensen

 Åben sag
 Sagsnr: 11/1123
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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15. Sammenlægning af almene boligorganisationer

Sagsfremstilling
Grenen Boligforening af 1946, Skagen, meddeler, at Boligforeningen af 1952 og
Grenen Boligforening af 1946 fusionerer med virkning fra 1. januar 2012.

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

Boligforeningen af 1952 består af 203 lejligheder og 17 garager.

Sammenlægningen er besluttet i de 2 boligselskabers øverste myndigheder i
marts/april måned 2011.

Boligforeningerne oplyser, at man arbejder videre med navn, vedtægter og
forretningsorden mv.

Lovgrundlaget for likvidation, afståelse og sammenlægning af almene
boligorganisationer findes i Lov om almene boliger og i kapitel 10 i Indenrigs- og
Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

§ 15 i Lov om almene boliger anfører, at en godkendt almen boligorganisation ikke
kan opløses medmindre indenrigs- og socialministeren meddeler samtykke hertil.

§ 102 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger
m.v. anfører, at ”ved opløsning af en almen boligorganisation med henblik på
sammenlægning med en eller flere andre almene boligorganisationer, indgår den
opløste boligorganisations afdelinger og midler i den sammenlagte
boligorganisation. Boligorganisationen underretter kommunalbestyrelsen og
Landsbyggefonden om sammenlægningen.”

Sammenlægning af almene boligorganisationer kræver således ikke
kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
meddelelsen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011
Udsættes, idet der er indsendt klage over fusionen af boligforeningerne, og
beboerklagenævnet har vedtaget at tillægge klagen opsættende virkning.

Fraværende: Jens Ole Jensen

Supplerende sagsfremstilling
Beboerklagenævnet har den 15. juni 2011 vedtaget at afvise klagen og godkende
beslutningen om fusion som værende gyldig i henhold til lovgivningens regler.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/4029
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Nævnet bemærker, at Grenen Boligforening af 1946’s hjemmel til fusion er indeholdt i
boligforeningens vedtægter § 12, stk. 1.
Nævnet har i relation til klagerens indsigelse bemærket, at ny og anden generalforsamling er
afholdt rettidigt inden for den i vedtægterne foreskrevne periode på 2 uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen
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16. Sammenlægning af afdelinger i Frederikshavn

Boligforening

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening meddeler, at boligforeningens afdeling 35 – Rosengården m.fl.
- og afdeling 41 – Sæby Ældrecenter – pr. 1. januar 2012 sammenlægges til én afdeling. 

Begge afdelinger består af ældreboliger med kommunal anvisning og kommunale
servicearealer. Rosengården, bofællesskabet Kronen og Sæby Ældrecenter er beliggende i
Sæby Midtby med kort afstand mellem afdelingerne.

Sammenlægningen er godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet og på
afdelingsmøder i begge afdelinger i 2009, men har afventet afklaring omkring oprindelig
finansiering af afdeling 41 – Sæby Ældrecenter. Dette er nu afklaret og beboerne er på
beboermøder i juni 2011 informeret om iværksættelse af sammenlægningen.

En væsentlig begrundelse for sammenlægningen er en økonomisk sikring af afdelingerne,
der sammenlagt har mulighed for at dække større enkeltstående og/eller uforudseelige
udgifter uden væsentlige konsekvenser for beboerne.

Større afdelinger har desuden bedre mulighed for aktiviteter og for et aktivt
beboerdemokrati med afdelingsbestyrelser bestående af beboere og/eller pårørende, og der
vil være mulighed for en mere rationel drift i afdelingerne.
Afdelingerne har boliger i forskellig standard, alder og vedligeholdelsesstandard, hvorfor
der ikke vil ske udligning af huslejen som følge af sammenlægningen.
I henhold til § 25 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene
boliger kan boligorganisationens øverste ledelse bestemme, at flere afdelinger, der ligger i
samme kommune, skal sammenlægges til én afdeling.
Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte
afdelinger.
Boligorganisationen underretter kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden om
sammenlægningen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget som fagudvalg på området tager
meddelelsen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Til efterretning.

Fraværende: Erik Sørensen

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7345
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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17. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til

låneoptagelse med pant i administrationsejendomme

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening søger om tilladelse til optagelse af banklån/kredit på 12 mio.
kr. og realkreditlån på 3.6 mio. kr. med pant i administrationsejendommene Harald
Lundsgade 15, Frederikshavn, og Aalborgvej 95, Sæby.

Låneoptagelsen gennemføres for at skaffe frie midler i boligorganisationens
dispositionsfond.

Frederikshavn Boligforenings dispositionsfond har store forpligtelser i forbindelse med
renoveringsprojektet i boligforeningens afdeling 12 - Hånbæk - og med nødvendig støtte til
afdelingerne til lejetab og andre ekstraordinære tab samt renoveringer.

Lånene vil være nødvendige i 5-6 år indtil dispositionsfondens indtægter overstiger de
nævnte forpligtelser. 

I henhold til § 29 i Lov om almene boliger mv., kan udstedelse af pantebreve i en ejendom,
der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der meddeles
tilladelse til låneoptagelse som ansøgt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7248
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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18. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til

låneoptagelse

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening søger om tilladelse til optagelse af realkreditlån til
forbedringsarbejder som anført i nedenstående afdelinger:

Afdeling 5, Bakkebo,  Barfredsvej – lånebehov nom. 2.100.000 kr.
Afdelingen skal igennem en nødvendig facaderenovering med puds efter fund af formodet
skimmelsvamp i en lejlighed i bygningen.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 13. december 2010, hvor
beboerne samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 20,3 % - svarende til 720 kr.

Afdeling 6, Koktvedvej, Plantagevej / Finnsvej – lånebehov nom. 1.006.000 kr.
Afdelingen har fået udskiftet 11 køkkener samt alle kældervinduer. Renoveringen af
køkkener består af nye elementer, vask og armatur. Nyt gulv, vægfliser samt radiator og
udskiftning af el-, vand- og kloakinstallationer.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 29. marts 2010, hvor beboerne
samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 1,6 % - svarende til 57 kr.

Afdeling 16, Rønneparken, Fælledvej – lånebehov nom. 11.200.000 kr.
Afdelingen er ved at få isat vinduer og døre i alle boliger og fælleslokaler og badeværelser
bliver moderniseret.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 1. juli 2010, hvor beboerne
samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 5,99 % - svarende til 284 kr.

Afdeling 28, Ringparken m.fl. – lånebehov nom. 2.461.000 kr.
En del af afdelingen har fået udskiftet vinduer og i henholdsvis 6 og 3 boliger er køkken og
bad renoveret. Endvidere sker der en udskiftning af udvendige flisebelægning og der
etableres flere P-pladser ved de 22 rækkehuse i Ringparken.

Projektet er godkendt på ekstraordinære beboermøder den 23. marts og 22. april 2010, hvor
beboerne samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 450 kr. til
vinduesudskiftningen og flisebelægningen/P-pladser, 556 kr. til køkkenudskiftningen og
136 kr. til badeværelsesudskiftningen. Huslejestigningen påvirker alene de lejemål, der får
udført et eller flere af renoveringsprojekterne. Før øvrige lejemål er projekterne
huslejeneutral.

Afdeling 29, Rosenvænget / Solsbæksvej – lånebehov nom. 1.800.000 kr.
Afdelingen skal have udskiftet vinduer og døre i alle boliger.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 7. juni 2011, hvor beboerne
samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 15,4 % - svarende til 527 kr.

Afdeling 30, Rosenvænget / Solsbæksvej – lånebehov nom. 1.500.000 kr.
Afdelingen skal have renoveret tagkonstruktionen. Tegltaget udskiftes til nyt og der
etableres et undertag. Rådne spærender udskiftes og skotrender, tagrender og nedløb
fornyes. Skunk og loftsrum efterisoleres.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 16. marts 2011, hvor beboerne
samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 41,8 % - svarende til 1.454 kr.

Afdeling 31, Rosenvej / Grønnevænget – lånebehov nom. 1.800.000 kr.
Afdelingen har fået udskiftet vinduer i 11 boliger. Afdelingen består af 12 fritliggende huse.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/5882
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Den sidste bolig blev totalrenoveret i 2008.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 14. december 2009, hvor
beboerne samtidig godkendte en månedlig huslejestigning på 15,2 % - svarende til 550 kr.

Der er alle tale om 30-årige fastforrentede lån og der forventes ikke at være behov for
kommunegarantier.

I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom,
der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der meddeles
tilladelse til låneoptagelse som ansøgt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen
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19. Ansøgning fra Elite Nord, Frederikshavn - Indgåelse af

sponsoraftale for sæsonen 2011-2012 for ishockeyholdet

"Frederikshavn White Hawks"

Sagsfremstilling
Elite Nord, Frederikshavn, søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2011-2012 for
ishockeyholdet ”Frederikshavn White Hawks”.

Holdet spiller i Ishockey-ligaen under Dansk Idræts Forbund, landets bedste række. I
sæsonen 2010-2011 blev holdet nr. 2.

Klubben har i sidste sæson været part i flere kampe, der er blevet sendt direkte i TV2Sport.
Dertil kommer nyhedsindslag i landsdækkende sportsnyheder og TV2Nord. Herudover
omtales klubbens kampe i lokale og regionale nyhedsmedier.

Klubben tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2011-2012 på 250.000 kr. Som modydelse
påføres kommunens logo på holdets spilledragter nederst på begge ærmer og på strømper.
Endvidere logo i syd- og nordgavl i hallen samt is-logo bag målet i den nordlige ende.
Frederikshavn Kommune vil endvidere blive nævnt i kampprogrammer.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af
Økonomiudvalget. Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi
for kommunen.
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i
forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se
reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før,
under og efter kampe/stævner.

Økonomiske konsekvenser
Finansiering kan ske via kontoen for sponsoraftaler på eliteidrætsområdet.
Der er i 2011 budgetmæssigt afsat 856.090 kr. til sponsorering.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de vejledende
retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger, at der for sæsonen 2011-2012 indgås en
sponsoraftale på 250.000 kr. med Elite Nord, Frederikshavn, med modydelser som tilbudt.
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2011 optagne beløb til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Godkendt.

Fraværende: Erik Sørensen

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6538
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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20. Ansøgning om værtskab for afholdelse af DM for bygarder

2013

Sagsfremstilling
Tordenskioldgarden, Frederikshavn og Arena Nord har i samarbejde søgt
Landsgarderforeningen (LGF) om at afholde DM for Bygarder i 2013. Dette er gjort i
tråd med, at Frederikshavn Kommune ønsker at være værtskommune.

DM for Bygarder er en begivenhed, der finder sted hvert andet år. Her har alle
landets bygarder muligheden for at mødes med musikken som omdrejningspunkt.
Et DM for bygarder tæller ca. 2.500 deltagere, hvoraf gennemsnitsalderen ligger på
omkring 14 år. DM for bygarder afholdes i Frederikshavn fra den 4. juli til den 7. juli
2013.

Til at løfte dette store stævne vil der blive involveret ca. 300 frivillige hjælpere.
Der søges hermed Kultur- og Fritidsudvalget om 75.000 kr. til dækning af
henholdsvis

Leje af stadion, 50.000 kr.
Vand til deltagere, 25.000 kr.

Center for Kultur- og Fritid kan oplyse Kultur- og Fritidsudvalget om,
at Økonomiudvalget søges om

Reception, 10.000 kr.
Markedsføring, 50.000 kr.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen   
Kultur- og Fritidsudvalget videre sender ansøgningen til Økonomiudvalget 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2011
Udvalget ønsker at støtte arrangementet med 25.000 kr. Udvalget videresender
ansøgningen til Økonomiudvalget.

Fraværende; Jens Porsborg og Frode Thule Jensen

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Økonomiudvalgets flertal bevilger 20.000 kr. som støtte til arrangementet

Peter E. Nielsen og Søren Visti Jensen ønsker ikke at bevilge støtte under hensyntagen til
kommunens økonomiske situation.
Fraværende: Erik Sørensen

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning Økonomiudvalget.doc (dok.nr.55550/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/4874
 Forvaltning: BKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU/ØU
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Bilag 2 - Ansøgning om værtsskab af DM for Bygarder 2013 (dok.nr.53554/11)
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21. Tilpasning af foreningsområdets gebyrsatser vedr. lokaler

Sagsfremstilling
I forlængelse af de to afholdte dialogmøder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i
Folkeoplysningsudvalget nedsat en arbejdsgruppe til at belyse tilskudsordningen
”Frederikshavner Ordningen”, herunder justering af de nuværende gebyrsatser, for på den
måde at harmonisere vilkårene for foreningernes anvendelse af kommunale og selvejende
haller.

Arbejdsgruppen foreslår en regulering af gebyrsatserne, således at satserne følger og
samtidig reguleres i lighed med prisudviklingen på takstområdet, som årligt udmeldes af
Kommunernes Landsforening (KL).

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

Ved fuld refusion (75 %) af lokaletilskud for aktiviteter for børn og unge under 25 vil
timeprisen være ca. 60 kr. At hæve den kommunale takst for lån af lokale til dette niveau,
vil skabe en rimelig overensstemmelse mellem gebyrudgifter i kommunale haller og
KL-satser i selvejende institutioner
Arbejdsgruppen foreslår udover regulering af kommunale hal-priser, at øvrige satser
ligeledes reguleres, da disse gebyr-satser ikke tidligere har været reguleret. Forslag til
regulering er vedlagt.
Reguleringen indarbejdes i Folkeoplysningsudvalgets fordelingspuljer.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget via Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet

1. tiltræder den foreslåede justering af gebyrsatser for lån af kommunale lokaler
2. tiltræder, at regulering gebyrsatserne fremover følger KL’s prisudvikling
3. tiltræder, at FrederikshavnerOrdningen tilrettes jf. beslutning i pind 1 og 2

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2011
Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget vil fortsat arbejde for at afklare muligheder for at harmonisere
området.

Fraværende: Bent Bøgsted

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag

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

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7652
 Forvaltning: CKF
 Sbh: tasv
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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22. Budgetrevision pr. 30. juni 2011 - Økonomiudvalgets

område

Sagsfremstilling
Økonomicenteret har med de budgetansvarlige på de berørte centerområder foretaget
budgetrevision pr. 30. juni 2011 på Økonomiudvalgets område. Efter den gennemførte
revision af budget samt forventet regnskab 2011 er der nu udarbejdet en redegørelse for
afvigelserne på Økonomiudvalgets område. Materialet omfatter ikke en fuldstændig
beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men redegør alene for afvigelser mellem budget
og forventet regnskab på de enkelte direktørområder.
I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. juni 2011 viser Økonomiudvalgets driftsområde
et underskud på 6 mio. kr.
Området for Uudmøntede fælles puljer viser et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr.
svarende til overførslen fra år 2010.
På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller

at budgetrevisionen pr. 30. juni 2011 på Økonomiudvalgets område tages til
efterretning
at der anvises finansiering til det forventede merforbrug

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Økonomiudvalget forventer, at Direktionen foretager en så stram budgetstyring at budgettet
overholdes.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag

Budgetrevision Økonomiudvalget pr. 30. juni 2011 (dok.nr.74177/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/4351
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU
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23. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 - Frederikshavn

Kommune

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 for Frederikshavn Kommune til
politisk behandling. Budgetopfølgningen indeholder forventet regnskab for 2011 pr. 30. juni
2011.

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 for eget
udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes egne budgetopfølgninger indgår i
den samlede budgetopfølgning.

I budgetopfølgningsmaterialet er oplistet en række bevillingsmæssige ændringer, som
byrådet skal tage stilling til. Det drejer sig om midtvejsreguleringen for 2011 samt ændring
af midler afsat til kvalitetsfondsområdet.

Der er endvidere i budgetopfølgningsmaterialet udarbejdet en opgørelse over det
specialiserede socialområde, da det fra 2010 er indeholdt i økonomiaftalen mellem
regeringen og KL, at Byrådet kvartalsvis skal orienteres om det forventede regnskab på
dette område.

Materialet indeholder endvidere halvårsregnskabet for 1. halvår 2011, idet Folketinget har
vedtaget en ny lov, der indebærer, at kommunerne fremover skal udarbejde
halvårsregnskaber. Loven har fastlagt, at halvårsregnskabet skal aflægges af
økonomiudvalget til byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger mv. skal bestå af dels en
regnskabsopgørelse og dels en regnskabsoversigt. Regnskabsoversigten svarer til den
vedlagte budgetopfølgning pr. 30. juni 2011. Økonomicenteret har på baggrund af
materialet fra budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 udarbejdet en regnskabsopgørelse, som
i henhold til lovgivningen er udarbejdet på hovedkonti.
Alt materiale til dette dagsordenspunkt fremsendes særskilt – forventes udsendt den 22,
august 2011.

Økonomiske konsekvenser
De samlede bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges her, betyder et yderligere
forbrug af de likvide midler i 2011 på 15.390.380 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 godkendes
de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og som netto
betyder et yderligere forbrug af de likvide midler i 2011 på 15.390.380 kr.
godkendes
halvårsregnskabet godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag

 Åben sag
 Sagsnr: 11/904
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: BJFR
 Besl. komp: ØU/BR
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Budgetopfølgning pr. 30.6.2011 - Byrådet.docx (dok.nr.84935/11)
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24. Budgetforslag 2012 - 2015, Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen behandle Direktionens forslag til drifts- og
anlægsbudgettet 2012 – 2015 på Økonomiudvalgets eget område. 

Budgetforslaget for 2012 tager udgangspunkt i 1. overslagsår i det vedtagne budget 2011.
Der er efterfølgende foretaget en pris- og lønfremskrivning, ligesom der er indarbejdet en
række rammekorrektioner jf. kapitel 3 i vedlagte bilag – ”Rammekorrektioner i forhold til
vedtagne budget 2011”. 

På Økonomiudvalgets møde den 5. august 2011 blev det besluttet, at der skulle findes
besparelser på 6,7 mio. kr. i budgetår 2012 samt 13,4 mio. kr. i øvrige overslagsår på
Økonomiudvalgets eget område. Fordeling på centerniveau findes i vedlagte bilag. 

På Tværgående fælles puljer fordeles reduktion på henholdsvis 0,2 mio. kr. samt 0,4 mio.
kr.

På byrådets budgetdebatmøde onsdag den 31. august 2011 fremlægger udvalgene resultatet
af budgetdrøftelserne.
Økonomiudvalget skal endelig behandle de takster, som indgår på Økonomiudvalgets
område jf. kapitel 7 i vedlagte bilag – ”Takster”. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

drøfter Direktionens budgetforslag 2012 – 15
indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces  

Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Godkendt.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag
Budgetoplæg Økonomiudvalget 2012-15 (dok.nr.82031/11)
Direktionens forslag til besparelser i budget 2012 - 2015 (dok.nr.86274/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/327
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU/BR
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25. Orienteringssag vedrørende fritagelse for kommunal

ejendomsskat (grundskyld)

Sagsfremstilling
Regelgrundlag
Kommunernes hjemmel til at opkræve grundskyld fremgår af Bekendtgørelse af lov om
kommunal ejendomsskat (LBK1006 af 26/10/2009). I bekendtgørelsen er der i § 7 oplistet
en række ejendomskategorier, der skal fritages for grundskyld. Det er eksempelvis
kongelige slotte, palæer og lignende, statens, regionernes og kommunernes ejendomme (dog
med enkelte undtagelser) samt fremmede staters gesandtskabs- og konsulentejendomme.
Kommunen bestemmer således ikke selv over disse fritagelser.

Bekendtgørelsens § 8 oplister derimod en række specifikke ejendomskategorier, som
Kommunen helt eller delvist kan give fritagelse for betaling af grundskyld. Det er
eksempelvis skoler, hospitaler, sports- og idrætsanlæg, almenvelgørende stiftelser samt
forsyningsvirksomheder (gas, vand og fjernvarmeværker).

Kommunens praksis
Frederikshavn Kommune har som praksis, at ansøgninger om fritagelse for betaling af
grundskyld imødekommes, såfremt ejendomskategorien er oplistet i § 8 i bekendtgørelse af
lov om kommunal ejendomsskat. Således har Kommunen ikke benyttet sig af muligheden
for kun at give delvis fritagelse eller helt nægtet at give fritagelse for betaling af grundskyld.

Status på fritagelser jfr. § 8 
Frederikshavn Kommune har pr. 1. oktober 2010 givet fritagelser til 826 ejendomme (heraf
607 jfr. § 7 og 219 jfr. § 8). Den samlede grundværdi udgør 719,0 mio. kr. Provenutabet for
Frederikshavn Kommune udgør ca. 29,9 promille af grundværdien (ikke reguleret for
forbedringer eller sat i forhold til grundskyldstoppet), svarende til 21,5 mio. kr.

Skematisk kan det opstilles således
§ 7 §8 Total

Antal ejendomme (stk.) 607 219 826
Grundværdi (1.000 kr.) 556.286 162.762 719.049
Grundskyld (1.000 kr.) 16.633 4.867 21.500

For en yderligere specifikation henvises til bilag 1 og 2.

Senest var der en fritagelsessag på Økonomiudvalgets møde d. 16. februar 2011, hvor en
eventuel fritagelse af flere grunde tilhørende Frederikshavn Forsyning blev drøftet.
Baggrunden for ansøgningen var § 8, stk. 1 d), i Lov om beskatning til kommunerne af faste
ejendomme,, ifølge hvilken kommunalbestyrelsen meddeler hel eller delvis fritagelse for
grundskyld af gas-, vand - og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står
åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder. Punktet blev udsat til en senere
behandling.

Det skal i den forbindelse nævnes, at der pt. er givet fritagelser for grundskyld til 36
ejendomme vedrørende vand-, varme- og elforsyning til en anslået grundskyld på ca.
225.000 kr.

Det skal samtidig nævnes, at Frederikshavn Kommune i 2011 forventer et samlet
grundskyldsprovenu på 206,9 mio. kr. ud fra grundværdier på 7.482,8 mio. kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7753
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: caal
 Besl. komp: ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 24. august 2011
Til efterretning.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag
Bilag 1: Fordeling af fritagelser på kode og paragraf (dok.nr.83132/11)
Bilag 2: Totalliste over §8 fritagelser (dok.nr.83181/11)
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26. Stillingtagen til eventuel accept af salg af fast ejendom

uden dækning til kommunalt tilgodehavende.
 Lukket sag
 Sagsnr: 11/7096
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU
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27. Salg af ejendommen Strandgade 1, Sæby  Lukket sag
 Sagsnr: 10/9296
 Forvaltning: EJCD
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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28. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand  Lukket sag
 Sagsnr: 00/1474
 Forvaltning: CSU
 Sbh: kabj
 Besl. komp: ØU
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars M. Møller

Søren Visti Jensen

Birgit Hansen

Per Nilsson

Peter E. Nielsen

Bjarne Kvist

Jens Ole Jensen

Erik Sørensen

Jens Hedegaard Kristensen


