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1. Forslag til Lokalplan SKA.BE.06.01.01 og

Kommuneplantillæg 09.11 - Helårsbeboelse og hotel/erhverv ved

Strandklit, Skagen

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. april 2010 at tiltræde
igangsætning af bygherrelokalplan for ejendommen Strandklit 1, Skagen.

Af beslutningsreferatet fremgår det, at bebyggelsen ikke må overstige 10,5 meter
og at lokalplanforslaget skal ledsages af en egentlig miljøvurdering. Det skal
desuden overfor ansøger tilkendegives, at der på grundlag af projektlokalplan kan
forventes meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførelse af
bebyggelse som beskrevet på vilkår, at arealer imellem og omkring bebyggelsen
bibeholdes som hede og det tidligere bebyggede areal (pelsdyrfarm) genskabes
som hede.

Lokalplanen omfatter et byggeprojekt med 4 enkeltbeliggende huse i 3 etager med
saddeltag. Facaderne fremstår i sortmalet træ med tage beklædt med tegl, skifer
eller pap. Bebyggelsen vil fremtræde i 2,5 etage med høj trempel på en "bastion",
idet underste etage bliver i murværk. Imellem bebyggelsen etableres parkering,
nedgravet i forhold til bebyggelsen.

Ved udelukkende boliganvendelse bliver der maksimalt mulighed for indretning af
56 etageboliger.

Grundareal 10.209 m2, påtænkt etageareal ca. 5.000 m2, svarende til en
bebyggelsesprocent på ca. 50 %.

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.E.06.01, der muliggør
erhvervsbebyggelse i virksomhedsklasse 1-4, det vil sige liberalt erhverv,
administrations- og kontorvirksomhed, forsknings- og uddannelsesinstitutioner,
offentlig og privat service, overnatningsfaciliteter mv. Blandt andet for at tilgodese
lokalplanens supplerende anvendelse til helårsbeboelse er der udarbejdet et tillæg
09.11 til kommuneplanen.

Miljømæssige konsekvenser
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet miljøscreeing i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer. Plan- og
Miljøudvalget har på mødet den 6. april 2010 besluttet, at lokalplanforslaget skal
ledsages af egentlig miljøvurdering.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.BE.06.01.01 og tillæg

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3221
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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09.11 til kommuneplanen fremlægges i offentlig høring.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010
Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen og Pia Karlsen ønsker dog ikke
at meddele dispensation fra § 3 jf. miljøscreeningen. Erik Sørensen og Jens
Hedegaard Kristensen kan tiltræde indstillingen, dog således at helårsboliger
ændres til boliger.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Et flertal tiltræder indstillingen.

Erik Sørensen, Jens Hedegaard Kristensen og Birgit Hansen kan tiltræde
indstillingen, dog således at helårsboliger ændres til boliger.

Søren Visti Jensen tilslutter sig Paul Rode Andersen og Pia Karlsens bemærkning
fra Plan- og Miljøudvalget.

Per Nilsson ønsker ikke forslaget sendt i høring.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Referat, Planlægning for helårsbeboelsehotelerhverv på ejendommen Strandklit 1,
Skagen (dok.nr.40440/10)
Bilag 2 - Strategisk Miljøvurdering.pdf (dok.nr.51010/10)

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

Kommuneplantillæg 09.12 - Helårsboliger ved Silvervej, Skagen

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. april 2010 at tiltræde
igangsætning af bygherrelokalplan for byudviklingsområdet ved Silvervej, Skagen.

Af beslutningsreferatet fremgår det, at højden af den ny bebyggelse skal tilpasses
områdets nuværende bebyggelse, således at denne opføres med varierende højde
stigende fra syd til nord med en maksimal højde på 10,5 meter i lighed med de
nuværende "Havhusene" nord for Minkvej.  Desuden skal et mindre areal med
beskyttet natur, konkret mose, friholdes for bebyggelse/vejanlæg og i stedet
integreres som en del af friarealet.

Området afgrænses af Fladen Grunds forlængelse i vest og omfatter begge sider af
Silvervej. Der påtænkes skabt mulighed for opførelse af knap 100 helårsboliger i
form af tæt-lav bebyggelse i varierende højder i 1,5 til 2 etager. Husene opføres
med facader primært i træ med partier af murværk og tag i rødt tegl eller sort
tagpap.

Den ny bebyggelse er vist med permanent vejadgang fra Fladen Grunds
forlængelse.

Inden for lokalplanområdet er der et ikke-erhvervsmæssigt hestehold i form af
mindre hestehold. Vedtagelsen af ny lokalplan og dermed overførsel af området til
byzone hindrer ikke videreførelse af eksisterende lovlig anvendelse.

Arealet på begge sider af Silvervej er beliggende i kommuneplanens område
SKA.B.06.10, der er udlagt til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav
helårsboliger med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 % og 35 % og
etageantal og højder på henholdsvis 1,5 etage og 10,5 meter og 2,5 etage og 12
meter.

Realisering af lokalplan og boligbyggeprojektet betinger kommuneplantillæg med
henblik på at inddrage arealet helt ud til Fladengrunds forlængelse (areal, der i dag
er gammelt fyrretræsbælte omkring pelsdyrområde).

Miljømæssige konsekvenser
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet miljøscreeing i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer. Det konkluderes heri, at det vurderes, at
der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.B.06.10.01 og tillæg 09.12

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3222
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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til kommuneplanen fremlægges i offentlig høring.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010
Indstillingen tiltrædes. Pia Karlsen udtrykker betænkelighed over øgning af
boligudbuddet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist

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

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

boligbebyggelse Skolevangsvej 57 i Elling

Sagsfremstilling
På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 2. februar 2010
har forvaltningen  i samarbejde bygherre udarbejdet et forslag til Lokalplan
FRE.B.02.01.02, Skolevangsvej 57.

Lokalplanen omfatter godt 1 ha. og skaber mulighed for at udstykke 5 grunde fra
den omhandlede ejendom. Eksisterende bolig på den nordlige del af ejendommen
bevares. Lokalplanområdet grænser mod syd op til to fritliggende boliger. Mod vest
græser området op til hobbylandbrugene/jordbrugsparcellerne på Engvangen og
mod nord grænser området op til et areal, der udstykkes i tre grunde - ligeledes på
Engvangen - og bebygges med åben lav boligbebyggelse.

De 5 grunde som lokalplanen skaber mulighed for at udstykke skal vejforsynes fra
ny privat fællesvej med adgang til Skolevangsvej. Grundene kan bebygges med
åben-lav boligbebyggelse i indtil 1½ etage, energiklasse 1. Skolevangsgrøften
forlægges mod vest, nærmest grøften etableres der et friareal fælles for beboerne i
det nye boligområde. Grøften søges således udnyttet aktivt.

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

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.B.02.01.02 vedtages som forslag og
udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010
Pia Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag

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

 Åben sag
 Sagsnr: 10/2050
 Forvaltning: TF
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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4. Forslag til Lokalplan FRE.13.14.02 - Bofællesskab på

Koktvedvej samt Kommuneplantillæg nr. 09.13

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. april 2010 at formanden for
Plan- og Miljøudvalget og Socialudvalget skulle afholde dialogmøde med
Toftegården vedrørende etablering af bofællesskab på Koktvedvej i Frederikshavn.
Arealerne bruges i dag som græsningsareal af Toftegården. 

Dette møde blev afholdt den 14. april 2010, hvor Toftegårdens bestyrelse bl.a.
tilkendegav, at Toftegården forstod Kommunens behov for at inddrage
græsningsareal til bebyggelse og at Toftegården ikke ville modsætte sig dette.

På baggrund heraf har bygherre i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et
forslag til Lokalplan FRE.13.14.02 for et bofællesskab på Koktvedvej  og tilhørende
Kommuneplantillæg 09.13.

Lokalplanområdet omfatter et område på knap 1 ha. til institutions- og boligformål
beliggende umiddelbart øst for nuværende bofællesskab Koktvedparken og ned
mod Musikkvarteret. Lokalplanområdet grænser mod syd op til et offentligt
rekreativt område med fredskov.

Lokalplanen muliggør etablering af et bofællesskab i form af tæt lav byggeri, som er
velegnet til fysisk og psykisk handicappede. Der forventes etableret omkring 15
boliger opdelt i 3 fritliggende huse med ca. 5 boliger i hver samt tilhørende
servicefaciliteter. Byggeriet må opføres i 1 etage og med en maksimal
bygningshøjde på 8,5 m.

I lokalplanen stilles der krav om, at der skal etableres en ridesti (trampesti) igennem
lokalplanområdet, så det sikres, at Toftegården fortsat kan udnytte
græsningsarealet mod syd langs Suderbovej.

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

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde FRE.O.11.13 og
FRE.O.13.07 og må ifølge rammerne ikke bebygges. Der er derfor udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse imellem
lokalplanforslaget og kommuneplanen.

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

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3819
 Forvaltning: TF
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.13.14.02 og
Kommuneplantillæg 09.13 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010
Pia Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist

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

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

Højrupsvej/Anholtvej, Frederikshavn og Kommuneplantillæg nr.

09.04

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan FRE.B.11.27.01 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr.
09.04 har været udsendt i offentlig debat i perioden fra den 6. januar til den 3. marts
2010.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at opføre et senhjerneskadecenter
og boliger på et areal mellem Højrupsvej og Anholtvej i det sydlige Frederikshavn.
Senhjerneskadecentret opføres på den sydlige del af grunden langs Anholtvej og på
den nordlige del af grunden langs Højrupsvej opføres boliger.

Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden.

Efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget har bygherre fremsendt en række
ønsker til mindre ændringer i den konkrete anvendelse og udformning af byggeriet i
delområde I (senhjerneskadecentret) ved Anholtvej. Ændringerne omhandler en
justering af byggefelter, vejadgang og p-pladser samt opsætning af solcellepaneler
på facader og tage.

Efter ønske fra bygherre har der været en supplerende høring om ændringerne
blandt naboer til området. Denne høring har ikke givet anledning til kommentarer.

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

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.B.11.27.01 samt
Kommuneplantillæg 09.04 vedtages endeligt med de forslag til ændringer, der
fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010
Pia Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Indsigelsesnotat af 20. april 2010 (dok.nr.44671/10)
Bilag 2 - Lokalplan FRE.B.11.27.01 Ved Højrupsvej/Anholtvej, Frederikshavn (dok.nr.44652/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/16241
 Forvaltning: TF
 Sbh: mael
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag 3 - Kortbilag 2 fra lokalplanforslag (dok.nr.45412/10)

Bilag 4 - Kommuneplantillæg 09.04 (dok.nr.45863/10)
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6. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.BC.15.05.01-

Hangaardsvej, Frederikshavn og Kommuneplantillæg nr. 09.05

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.05.01 og det tilhørende Kommuneplantillæg 09.05
har været udsendt i offentlig debat i perioden fra den 10. februar til den 7. april
2010.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre opførelse af et
byggeri, der kan indeholde erhvervs-, butiks- og boligfunktioner. Lokalplanforslagets
hovedformål har været, at indpasse et nyt byggeri  i højde, volume og facadeudtryk
i såvel Danmarksgade som Parallelvej udformet i respekt for gadeforløb og
nabobebyggelserne.

Der er i offentlighedsfasen indkommet 3 indsigelser, som det fremgår af
indsigelsesnotat af april 2010. Indsigelserne handler primært om
 bygningshøjderne, bebyggelsens placering og parkeringsforholdene i området.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.BC.15.05.01 og
Kommuneplantillæg nr. 09.05 vedtages endelig uden ændringer i forhold til de
offentliggjorte forslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010
Pia Karlsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Indstillingen tiltrædes. Erik Sørensen og Jens Hedegaard Kristensen ønsker tilføjet
mulighed for højde mod Danmarksgade på 19,5 meter.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Erik Sørensen, Jens Hedegaard Kristensen og Birgit Hansen ønsker tilføjet
mulighed for højde mod Danmarksgade på 19,5 meter.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Lokalplan FRE.BC.15.05.01 Hangaardsvej, Frederikshavn (dok.nr.45600/10)
Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.05 (dok.nr.45602/10)

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

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20762
 Forvaltning: TF
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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7. Affaldsplan 2010-2012

Sagsfremstilling
I henhold til Bekendtgørelse om affald nr. 48 af 1. januar 2010 skal kommunerne
hver fjerde år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald.

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

Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet og
indeholder de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden, herunder de initiativer,
der ønskes iværksat, for at nå målene. Ligeledes indeholder planen de
fokusområder, der blev præsenteret på Plan- og Miljøudvalgets temamøde den 14.
april 2009. Planen kan derfor også anvendes af borgere, foreninger og
virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende
affaldshåndtering i Frederikshavn Kommune.

Teknisk Forvaltning har gennemført en screening af nærværende forslag til
affaldsplan og har i den forbindelse vurderet, at planen ikke medfører væsentlige
negative miljøpåvirkninger efter de kriterier, er fremgår af Lov om miljøvurdering af
planer og programmer nr. 936 af 24. september 2009. Forvaltningen har derfor
konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Efter byrådets godkendelse af forslag til affaldsplan, skal dette offentliggøres i en
periode på 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger og
indsigelser til forslaget. Herefter skal byrådet vedtage affaldsplanen endeligt.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslag til affaldsplan sendes i
høring i 8 uger.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010
Sagen genoptages, idet forslaget suppleres med angivelser af konkrete initiativer
og handlingsmuligheder til opfyldelse af målene.

Supplerende sagsfremstilling - Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010
Kommunens konsulent, Rambøll, har udarbejdet notat, der beskriver
indsatsområder til opfyldelse af målene i forslag til affaldsplan.
Indsatsområderne er indarbejdet i forslag til affaldsplan og er som følger:

"fej for egen dør"-initiativer
dagrenovation - husholdninger

o papir og pap - justering af ordning og øget informationsindsats
o glas - flere kuber og øget informationsindsats
o plast  - øget informtionsindsats om bedre sortering

 Åben sag
 Sagsnr: 09/2994
 Forvaltning: TF
 Sbh: jast
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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o metal - bedre sortering af småt metal
o batterier - flere indsamlingsmuligheder og øget informationsindsats
o Organisk affald - øget informationsindsats

storskrald
o information om kildesortering
o sorteringsforsøg
o øget kontrol på genbrugspladser

erhvervsaffald
o bedre dialog og øget informationsindsats
o servicebesøg

Indstilling - Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslag til affaldsplan sendes i
høring i 8 uger.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2010
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist

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

Bilag 2 - Notat fra Rambøll (dok.nr.47089/10)
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8. Udlejning af landbrugsjord pr. 1. september 2010

Sagsfremstilling
Størstedelen af lejemålene på Frederikshavn Kommunes landbrugsarealer udløber
den 31. august 2010, hvorfor der nu skal tages stilling til hvordan arealerne skal
udlejes i fremtiden.
I tidligere Frederikshavn og Sæby Kommune er der lavet standardvilkår for leje af
landbrugsarealer. Disse vilkår er dem der benyttes på nuværende tidspunkt. I
tidligere Skagen Kommune har der ikke være sådanne vilkår, da der er meget lidt
kommunalt landbrugsareal til udlejning.

Vilkårene for henholdsvis Sæby, Frederikshavn og Skagen fremgår af vedlagte
oversigt. Heraf fremgår tillige forslag til de fremtidige lejevilkår.

Efter Teknisk Forvaltnings vurdering er der særlige forhold, som bør nævnes. Ifølge
nugældende vilkår er der ingen jagtret på de lejede kommunale arealer. Det er
forvaltningens opfattelse at der muligvis kan være en ikke uvæsentlig økonomi i
jagtleje, hvorfor der i tilbudsafgivning bør anføres et beløb på jagtværdien. Med
hensyn til fiskeri har der i tidligere Sæby kommune været et forbud mod fiskeri, i
tidligere Frederikshavn Kommune har fiskeretten kun kunne benyttes at
lystfiskerforeninger. Da det vurderes ikke at være væsentlige værdier i dette
foreslås det, at fiskeri langs vandløb udelukkende foretages af lystfiskerforeninger
og dennes medlemmer, efter forudgående tilladelse fra kommunen.

Da tidligere Frederikshavn Kommune pr. 1. januar 2005 udbød lejen på
landbrugsarealer var der i den forbindelse mulighed for at lave aftale om forlejeret.
Denne mulighed har ca. 19 af i alt ca. 59 lejere benyttet sig af. I fremtiden foreslås
at denne mulighed ikke længere er til stede, dog vil der for de nævnte 19 lejere i
denne udbudsrunde fortsat være mulighed for at kunne benytte den nugældende
forlejeret. Dette begrundes med at man vurderer  at det derved sikres fri
konkurencemulighed, og en evt. øget indtægt.

Der henvises derudover til vedlagte oversigt over eksisterende og fremtidige
lejevilkår. 

Det sidste års lejeindtægt er opgjort til ca. 460.000 kr. Der foreslås herfra at
arealerne udbydes til en min. leje svarende til den for indeværende år opkrævet
leje.

Økonomiske konsekvenser
Et endnu ikke kendt lejeniveau, samt mulig værdi for jagtret.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget godkendelse, at

 Åben sag
 Sagsnr: 10/901
 Forvaltning: TF
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU
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fremtidige standardvilkår for leje af landbrugsarealer godkendes
landbrugsarealerne udbydes til min. den nuværende leje
forvaltningen bemyndiges til at foretage udbuddet ogefterfølgende
acceptere de indkomne bud

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Der må ikke udspredes slam på kommunale jordarealer.

Et flertal ønsker, at der bliver mulighed for at udleje jagtret. Udlejningsbetingelserne
tilrettes med de i mødet faldne bemærkninger, og udsendes til Økonomiudvalgets
medlemmer.

Jens Hedegaard Kristensen, Erik Sørensen og Peter E. Nielsen ønsker ikke
udlejning af jagtret.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Landbrug - standardlejekontrakt september 2010 (dok.nr.50583/10)
Bilag 2 - Oversigt over nugældende og forslag til fremtidige standardvilkår (dok.nr.51586/10)

Bilag 3 - Landbrug - standardvilkår - september 2010 (dok.nr.50592/10)
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9. Forespørgsel om ophævelse af byggepligt

Sagsfremstilling
Teknisk Forvaltning har modtaget en konkret henvendelse om køb af to
parcelhusgrunde uden byggepligt. Derudover har forvaltningen modtaget flere
telefonforespørgsler om det samme. Det er blandt andet fra borgere, der ikke
indenfor 2 år er klar til at bygge eller som ønsker en større grund ved at lægge flere
grunde sammen.

I henhold til de generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom fremgår
det af stk. 6, at den købte grund skal bebygges inden 2 år fra overtagelsesdatoen.

Siden kommunesammenlægningen er der kun solgt 2 grunde i nedenstående
byer. 

Forvaltningen vurderer, at det kan åbne mulighed for salg af flere grunde, hvis
byggepligten ophæves i de byer, hvor udstykningen er over 10 år, og der ikke er
sket nævneværdigt salg.

Forvaltningen foreslår, at byggepligten ophæves i følgende byer:
Kærsangervej, Dybvad – udstykket i 1980
Vrangbækvej, Gærum – udstykket i 2007 som herregårdsgrunde.
Tidligere var det samme areal i en årrække udbudt som traditionelle
parcelhusgrunde.
Humlevej, Hørby – udstykker i 1985/2002
Vestermarksvej, Kvissel – udstykket i 1975/1976
Sigbakken, Lyngså – udstykket i 1981/1988
Agernvej, Præstbro – udstykket i 1986
Platinvej, Thorshøj – udstykket i 1980
Toftekærsvej, Understed – udstykket i 1979
Svanevej, Voerså – udstykket i 1974

Frederikshavn Kommune har udover ovenstående byer også grunde til salg i
følgende byer. I disse byer ønskes den 2-årige byggepligt fastholdt:

Thorsvej, Skagen – udstykket i 2007
Hans Dyres Vej, Sæby – udstykket i 2007
Tryvej, Thorshøj (jordbrugsparceller) – endnu ikke udstykket, men har
været til salg siden 2005
Bakkevænget, Østervrå – udstykket i 1999

Vedlagt er annoncen over boliggrunde til salg pr. januar 2010.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den generelle 2-årige byggepligt

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4508
 Forvaltning: TF
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU
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ophæves i følgende byer: Dybvad, Gærum, Hørby, Kvissel, Lyngså, Præstbro,
Thorshøj, Understed og Voerså.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Godkendt med den præcisering vedrørende Thorshøj, at byggepligten kun
ophæves for Platinvej.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag

Bilag 1 - annonce - boliggrunde til salg pr. 01-01-2010 (dok.nr.51462/10)
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10. Udkast til retningslinjer og forretningsorden for

Boligkommissionen

Sagsfremstilling
Byrådet skal efter Byfornyelseslovens § 81 fastsætte retningslinjer for
kommissionens virksomhed. Det er hensigtsmæssigt, at der foreligger klare
kompetenceregler for kommissionen, regler for behandling af sager og for
mødernes afvikling.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedhæftede udkast til ajourførte retningslinjer og
forretningsorden for kommissionen. For at gøre det mindre bureaukratisk er det
foreslået, at Boligkommissionen kan træffe endelig afgørelse i sager, herunder
beslutninger i henhold til lovens §§ 76 – 77 om kondemnering og nedrivning, hvor
udgiften til forundersøgelser, genhusning mv. skønnes højest at blive 50.000 kr.,
såfremt der er midler på kommunens byfornyelsesramme. For så vidt angår
dispositioner, der vil medføre udgifter for kommunen ud over dette beløb, har
kommissionen dog kun indstillingsret til byrådet.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet, at udkast til retningslinier og forretningsorden for Boligkommissionen
godkendes.

Beslutning Boligkommissionen den 5. maj 2010
Anbefales til byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag

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

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4227
 Forvaltning: TF
 Sbh: orpe
 Besl. komp: ØU/BR
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11. Fugt- og skimmelsvampeproblemer på Trindelvej 70,

Skagen

Sagsfremstilling
Ovennævnte ejendom, der tilhører Grenen Boligforening, har der siden 2006 været
kendte problemer med skimmelsvampeangreb, primært i lejlighederne Trindelvej
70, st. tv., 1. sal tv. og 2. sal tv.

Skimmelangrebet skyldes fugtindtrængen i gavle, der er isoleret med granulat.
Boligforeningen har bl.a. søgt udbedring via Sylan-imprægnering af gavlene.

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

Det er forvaltningens opfattelse, at beboelse af boligerne vil medføre en betydelig
risiko for sundhedsfare for beboerne. Der er blandt andet konstateret angreb af en
af de mest problematiske arter af skimmelsvampe. Endvidere er fugtkilden i gavlen
ikke elimineret.

Der henvises til vedhæftede notat fra rådgiver.

På baggrund af rapport fra ingeniørfirmaet NIRAS samt Teknologisk Institut og
instituttets supplerende udtalelse om skimmelangreb i isoleringsmaterialet og
udtalelse fra Embedslægen af 10. oktober 2007 samt supplerende udtalelse af 12.
april 2010 anbefaler Teknisk Forvaltning, at de 3 gavlboliger kondemneres.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren anbefaler, at Boligkommissionen over for
byrådet indstiller i medfør af Byfornyelseslovens § 76, at

1. boligerne Trindelvej 70, st. tv., 1. sal tv. og 2. sal tv. kondemneres,
dvs. at der nedlægges forbud mod beboelse

2. beboelse i boligerne bringes til ophør senest den 30. juni 2010
3. der fastsættes en frist til den 31. december 2010 til at komme med

et forbedringsforslag til fuldstændig afhjælpning af forholdene
4. boligforeningen får tilladelse til at optage nødvendige lån for at

gennemføre helhedsplanen
5. boligforeningen fremsender handlingsplan for, hvordan man agter

at genhuse beboerne i forbindelse med helhedsplanen

Beslutning Boligkommissionen den 5. maj 2010
Frode Thule Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Pkt. 1-4 anbefales til byrådets godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 19. maj 2010
De økonomiske aspekter fremgår af rådgivers notat pkt. G, økonomi.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4227
 Forvaltning: TF
 Sbh: orpe
 Besl. komp: ØU/BR
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Kommunens udgifter til genhusning mv. refunderes med 50 % over kommunens
byfornyelsesramme. Udgiften er anslået til 50.000 kr. Den kommunale udgift 25.000
kr. afholdes af forvaltningens eget budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Søren G.notat af 23.4.10 vedr. Trindelvej 70.docx (dok.nr.47798/10)
Bilag 2 - Skrivelser Grenen Boligfor. og Brix & Kamp.pdf (dok.nr.47799/10)
Bilag 3 - NIRAS rapport skimmelsvamp Trindelvej 70 (dok.nr.47800/10)
Bilag 4 - Embedslægens udtalelser af henholdsvis 10.10.07 og 12.04.10.pdf (dok.nr.47801/10)
Bilag 5 - Teknologisk Institut, Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, de første 14
sider.pdf (dok.nr.47802/10)
Bilag 6 - Bemærkninger til Boligkommissionens beslutning af 5. maj 2010 (dok.nr.54173/10)

Bilag 7 - TF´s notat af 17.05.10 vedr. Trindelvej 70 (dok.nr.55609/10)
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12. Overdragelse af driften af børnegrupperne til Børne- og

Kulturforvaltningen

Sagsfremstilling
Gennem flere år har der med finansiering fra aktivitetspuljen i Sund By/
Sundhedsfremme og Forebyggelse eksisteret forskellige børnegrupper.

Sorggrupper for børn: Børn og unge, der har mistet en forælder, en søskende
eller en anden nærtstående. Der er pt. to aldersopdelte grupper.

Ballonen: Børnegruppe for børn fra 8 - 13 år, der vokser op i en familie, hvor der er
et overforbrug af alkohol.

Børnegruppe af senhjerneskadede: Børn af forælder, der har fået en
senhjerneskade.

Glad og Lettet: Sjov motion for overvægtige børn i alderen 9-12 år i Skagen,
Frederikshavn og Sæby

Baggrund
Disse tilbud er startet op som projekter i Sund By, og der skal ikke herske tvivl om
vigtigheden af deres eksistens. Det er dog sådan, at børnene i disse grupper er
meget sårbare. Disse tilbud kan/bør ikke ”stå alene”. Det er derfor vigtigt, at
tilbuddene forankres i Børne- og Kulturforvaltningens Familieafdeling, hvor
mulighederne for at lave sammenhængende forløb/indsatser for børnene vil være.
Det er allerede nu fortrinsvis fagpersoner fra Børne- og Kulturforvaltningen, der
styrer børnegrupperne.

Det er Sundhedsudvalgets ønske, at børnegrupperne fortsætter og udvikles i
Børne- og Kulturforvaltningens regi, som det sundhedsfremmende og forebyggende
tilbud, der er etableret nu. Tilbuddene vil dog kunne tilpasses i henhold til
fremtidens relevante sundhedstilbud til børn, hvorfor der årligt overføres 250.000 kr.
fra Sundhedsfremme og Forebyggelses aktivitetspulje til Børne- og
Kulturforvaltningens Familieafdeling.

Overdragelsen af Børnegrupperne sker den 1. juli 2010. Udgifter frem til denne dag
afholdes af Sundhedsfremme og Forebyggelse, og der overføres 125.000 kr. til
Børne- og Kulturforvaltningen til drift af 2. halvår 2010.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,
at

Børne- og Kulturforvaltningen den 1. juli 2010 overtager den videre drift,
forankring og videreudvikling af børnegrupperne

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4041
 Forvaltning: SSF
 Sbh: cheg
 Besl. komp: BUU/SUU/ØU
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der pr 1. juli 2010 overføres 125.000 kr. til Børne- og Kulturforvaltningen til
drift af børnegrupperne i andet halvår af 2010

der overføres fra budget 2011 et årligt beløb fra Sundhedsfremme og
Forebyggelse på  250.000 kr. pr år til den videre drift af børnegrupperne

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010
Godkendt.

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. maj 2010
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Mogens Brag.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Godkendt.

Fraværende: Bjarne Kvist
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13. Byggeorganisation i forbindelse med igangsættelse af

Kappelborg byggeprojektet

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 28. april  2010 at igangsætte ombygningen af
Kappelborgskolen til kulturhus. Der er indgået aftale med Entrepenørfirmaet MT
Højgård om totalentreprise og med Niras om bygherrerådgivning.

I forlængelse heraf skal der træffes beslutning om, hvor ansvaret for byggeriet i
byggefasen forankres politisk. Direktionen foreslår, at den model, der blev anvendt i
forbindelse med renoveringen af Frederikshavn Rådhus, danner ramme for
organiseringen. Konkret foreslås det, at der nedsættes en
byggekoordineringsgruppe med to repræsentanter fra Økonomiudvalget, en
repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget, Kommunaldirektøren, Teknik- og
Arbejdsmarkedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren.

Projektansvaret for byggeriet placeres i Teknisk Forvaltning, der i samarbejde med
Børne- og Kulturforvaltningen og bygherrerådgiver leder byggeprocessen med
reference til byggekoordineringsgruppen. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at

der nedsættes en byggekoordineringsgruppe som beskrevet i
sagsfremstillingen
der udpeges to repræsentanter fra Økonomiudvalget og en repræsentant

fra Kultur- og fritidsudvalget til gruppen

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj 2010
Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Bjarne Kvist og Per Nilsson udpeges som repræsentanter fra Økonomiudvalget til
byggekoordineringsgruppen.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag

Byggeorganisation Kappelborg (dok.nr.55834/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/4900
 Forvaltning: BKF
 Sbh: jada
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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14. Årsrapport 2009 for Skagen Havn

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn sender årsrapport
2009 til byrådets godkendelse.

Regnskabet udviser et overskud på 2.948.805 kr. Årets overskud foreslås overført
til næste år.

Havnens anlægsaktiver udgør 279.774.413 kr. og omsætningsaktiver 16.911.290
kr. Den samlede gældsforpligtelse er pr. 31. december 2009 på i alt 55.215.246 kr.
Der er hensat 4.000.000 kr. vedrørende deponering af slam. Havnens egenkapital
udgør herefter 237.470.457 kr.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til
forbehold. Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 10. marts 2010.

Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af
regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at
godkende årsrapport 2009 for Skagen Havn.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag

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

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3748
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 19. maj 2010 Side 29 af 46

15. Ansøgning fra Boligforeningen af 1952, Skagen, om

indgåelse af aftale om udleje efter særlige kriterier

Sagsfremstilling
Boligforeningen af 1952, Skagen, søger om tilladelse til at give fortrinsret for
børnefamilier til boliger med 3 eller flere beboelsesrum i samtlige boligforeningens
afdelinger.

De almindelige udlejningsregler er udleje efter venteliste og oprykningsventeliste.

I henhold til § 60 i Lov om almene boliger mv. kan kommunalbestyrelsen og den
almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal
udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem
boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Offentliggørelsen
sker efter den sædvanlige praksis for offentliggørelse af beslutninger i kommunen.
Aftalen kan maksimalt omfatte 90 % af de ledige familieboliger i den enkelte
boligafdeling. En sådan aftale skal tages op til revision senest 4 år efter aftalens
indgåelse.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes gældende
for en 4-årig periode. Aftalen offentliggøres på kommunens hjemmeside i lighed
med afgørelser iøvrigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Godkendt.

Fraværende: Bjarne Kvist

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4367
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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16. Anmodning om kommunens deltagelse i arrangement i

forbindelse med Flådens 500 års jubilæum

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17. februar 2010 at stille en
underskudsgaranti på 300.000 kr. ved afvikling af Tordenskioldsdagene 2010 i
København, i forbindelse med markering af flådens 500 års jubilæum. Dette
arrangement bliver ikke realiseret, og den bevilgede underskudsgaranti annulleres
dermed.

Fonden Tordenskiold sender en ny ansøgning til Frederikshavn Kommune om at
stå som vært for et maritimt arrangement, der bliver en markant begivenhed i
markering af Flådens 500 års jubilæum.

Arrangementet, der er målrettet repræsentanter for SOK og forsvarskommandoen,
repræsentanter for de lokale maritime servicevirksomheder og repræsentanter for
Frederikshavn Kommune vil foregå i Frederikshavn fredag den 25. juni 2010 i
forbindelse med afvikling af Tordenskioldsdage, og ombord på Ostindienfararen
Götheborg III. Forslag til program fremgår af vedlagte ansøgning fra Fonden
Tordenskiold. Det foreslåede program er sammensat i samarbejde med den lokale
kommandør og er præsenteret for forsvarskommandoen og chef SOK.

Fonden Tordenskiold anmoder Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalg om at
afvikle arrangementet og give tilsagn til at medvirke med betaling af 100.000 kr.,
som dækker udgiften til Ostindiefararen Götheborg III, inkl. skib, guider, optræde,
mad mm. den 25. juni 2010 fra kl. 16.00 til kl. 23.00. Planlægningen og
koordineringen skal ske i tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Et flertal bevilger 100.000 kr. af Økonomiudvalgets ramme til markedsføring.

Søren Visti Jensen og Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag
Fonden Tordenskiold: ansøgning om medvirken i og tilskud til arrangement fejring Flådens 500 års

jubilæum (dok.nr.52057/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4588
 Forvaltning: BKF
 Sbh: liad
 Besl. komp: ØU
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17. Indbydelse til festuge 2010 i venskabsbyen Bremerhaven

Sagsfremstilling
I overensstemmelse med mangeårig tradition indbyder vores venskabsby
Bremerhaven, Frederikshavn Kommune til at lade sig repræsentere med en stand i
udstillingsteltet ”Europa der Partner” i forbindelse med ”Sail Bremerhaven” i dagene
25. – 29. august 2010.

Byrådssekretariatet står selv for det praktiske arrangement, blandt andet transport,
opsætning af stand og betjening af gæster. Bevilling til omkostningerne til
arrangementets gennemførelse har i mange år ligget nogenlunde på samme
niveau, omkring 50.000 kr. Finansiering kan ske via kontoen for
venskabsbyarrangementer.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

Frederikshavn Kommune i lighed med tidligere år tager imod indbydelsen
der ydes et tilskud på 50.000 kr. til formålet, finansieret af kontoen for
venskabsbyarrangementer

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Der bevilges ikke tilskud.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag

Einladung Frederikshavn.pdf (dok.nr.48757/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4308
 Forvaltning: BRS
 Sbh: lehs
 Besl. komp: ØU
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18. Ansøgning fra W. Klitgaard om tilskud til deltagelse i Sail

Bremerhaven 2010

Sagsfremstilling
Venskabsbyforbindelsen mellem Frederikshavn og Bremerhaven går tilbage til
1979. Der er tradition for, at Frederikshavn Kommune er repræsenteret ved
Bremerhavens festuge hver sommer.
Hvert 5. år afholdes ”Sail Bemerhaven 2010” som er en særlig stor begivenhed med
deltagelse af sejlskibe fra hele verden.

Frederikshavn Kommune er inviteret til ”Sail Bremerhaven 2010” i dagene den 25.
til 29. august 2010.
W. Klitgaard har deltaget flere gange ved festuge i Bremerhaven, og som tegn på
venskabsforbindelsen ser Bremerhaven meget gerne deltagelse af skibet W.
Klitgaard under ”Sail Bremerhaven 2010”.

W. Klitgaard har et stort ønske om at deltage og vil som tidligere gerne være en
værdig repræsentant for Frederikshavn Kommune.

W. Klitgaard undersøger muligheden for under festugen i Bremerhaven at
arrangere et lille søslag med ”Ostindienfahraren”, som også i år deltager i
”Tordenskioldsdage”.

Omkostningerne til skibets deltagelse vil i alt være 50.000 kr.

W. Klitgaard fik tilsagn om støtte til deltagelse i 2008, men måtte trække sig fra
deltagelse grundet et større restaureringsarbejde.

Økonomiske konsekvenser
Finansiering kan ske via kontoen for venskabsbyarrangementer.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der ydes et tilskud på 50.000
kr. til W. Klitgaard til deltagelse i ”Sail Bremerhaven 2010” finansieret af kontoen for
venskabsbyarrangementer.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Der bevilges ikke tilskud.

Fraværende: Bjarne Kvist

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4336
 Forvaltning: BRS
 Sbh: lehs
 Besl. komp: ØU
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19. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010, Økonomiudvalgets

område - Efterretningssag

Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har udarbejdet budgetopfølgningen på drift og anlæg pr. 31.
marts 2010.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager
budgetopfølgningen pr. 31. marts til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Til efterretning.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag

Budgetopfølgningen pr. 31. marts, rapporten (dok.nr.48687/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/1424
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU
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20. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010, Frederikshavn

Kommune

Sagsfremstilling
I henhold til budgetopfølgningsproceduren, der er godkendt i Økonomiudvalget, skal
der 3 gange årligt forelægges en budgetopfølgning for byrådet.

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for eget
udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra 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 blandt andet om udskilning af puljer
under Økonomiudvalget til selvstændig driftsbevilling, ekstraordinært afdrag på
gæld fra Frederikshavn Spildevand og nulstilling af budgetbeløb vedrørende
frigivelse af deponerede midler som følge af tidligere fremrykninger. Der er således
bevillingsændringer til drift og finansielle konti.

Fra 2010 er det indeholdt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at byrådet
kvartalsvis skal orienteres om forventet regnskab for det specialiserede
socialområde, dette findes bagerst i budgetopfølgningen.

Økonomiske konsekvenser
De samlede bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges her, betyder en øget
opsparing til kassebeholdningen i 2010 på 31.041.000 kr.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010 godkendes

de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og
som netto betyder en øget opsparing til kassebeholdningen i 2010 på
31.041.000 kr. godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Økonomiudvalget anbefaler, at budget 2010 genåbnes.
Peter E. Nielsen, Søren Visti Jensen, Jens Ole Jensen og Lars Møller anbefaler, at
Direktionen samtidig iværksætter et midlertidigt ansættelsesstop. Processen for ny
budgetforhandling for 2010 gennemføres efter en tidsplan, som fremlægges på
byrådets møde den 26. maj 2010.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag

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

 Åben sag
 Sagsnr: 09/21404
 Forvaltning: CF
 Sbh: BJFR
 Besl. komp: ØU/BR
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21. Regnskab 2009 - Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Direktionen sender årsberetning og bilag til årsberetning for regnskabet 2009 til byrådet
med henblik på afgivelse af regnskabet til revision inden den 1. juni 2010.

Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale
styrelseslov, regnskabsbekendtgørelser og regler for økonomisk styring i
Frederikshavn Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale
myndigheder.

I regnskabsårets løb har bevillingerne løbende været tilrettet, således at de samlede
tilretninger inklusiv det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.

Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i
forbindelse med byrådets behandling.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til byrådet
inden den 15. august 2010.

Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2010 indsende regnskabet
til tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som
byrådet har truffet i forbindelse med behandling af revisionsberetningen

Uddybningen af regnskabet fremgår bilagene der er vedlagt sagen:
Årsberetning 2009, som indeholder de overordnede regnskabsoversigter og
bemærkninger til regnskabsresultatet
Bilag til Årsberetning 2009, som er et supplement til selve årsberetningen der
indeholder uddybende specialoversigter. 
Direktionens regnskabsnotat, som er Direktionens overordnede bemærkninger til
regnskabsresultatet
Teknisk regnskabsforklaring, der giver det hurtige overblik over regnskabsresultatet.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/21214
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU/BR
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                REGNSKABSOPGØRELSE   

                Udgiftsbaseret

                      Beløb i 1.000 kr.          

Positive tal angiver udgifter

Negative tal angiver  indtægter

Regnskab    

  2009

Korrigeret
budget

2009

Afvigelse
Forventet

Regnskab

pr.

31.9.2009

Det skattefinansierede område
    Skatter og generelle

tilskud......................................
    Driftsudgifter i

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

...
Resultat af ordinær

driftsvirksomhed..........................

     ANLÆG (ekskl.Forsyningsvirks.)

 Resultatet af det skattefinansierede

      Resultat af forsyningen
 Resultat incl

forsyningsvirks.......................................

-3.186.151

3.139.167

12.112

-34.872

175.065

140.193

1.131

141.324

underskud

-3.187.817

3.163.114

10.613

-14.090

191.052

176.962

875

177.837

underskud

1.666

-23.947

1.499

-20.782

-15.987

-36.769

256

-36.513

-3.187.817

 3.160.993

      11.614

     -15.210

    159.632

    144.422

875

145.297

underskud

Likvid beholdning primo

2009....................................

Tilgang af likvide aktiver
       Optagne lån

...........................................................
       Øvrige

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

Anvendelse af likvide aktiver
       Årets resultat

...........................................................
       Afdrag på lån (inkl. indf. af

lån).............................

        Anvendelse i

alt.....................................................        

Opsparing / forbrug  likvide aktiver

...........................

 Likvid beholdning ultimo 2009

-61.802

-887.546

-178.509

-1.066.055

141.324

874.409

1.015.733

50.323

Opsparing

-11.479

3.036

-8.443
Negativ

beholdning

-61.802

-887.546

-110.072

-997.618

177.837

874.788

1.052.625

-55.011

  Forbrug

-116.813

-116.813
Negativ

beholdning

0

-68.437

-68.437

-36.513

-379

105.334

105.334

91.146

-61.802

-842.146

-110.074

-992.220

145.297

874.788

1.020.085

-27.865

Forbrug

-89.667

-89.667
Negativ

beholdning
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.................................
Kursregul. m.v. vedr. likvide

aktiver.............................

 Likvid beholdning ultimo

2009..................................

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes

regnskabet overgives til revisionen

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Teknisk gennemgang af regnskabsresultat 2009 (dok.nr.51933/10)
Bilag 2 - Direktionens regnskabsnotat (dok.nr.51919/10)

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

Frederikshavn kommune

Sagsfremstilling
I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering skal over-/underskud for
drifts- og anlægsområdet samt enkelte navngivne puljer (indskud i
landsbyggefonden, intern leasingpulje samt pulje vedr. lån til misbrugsforebyggelse)
overføres fra 2009 til 2010.

Nedenstående skema viser de beregnede over-/underskud i henhold til regelsættet
for drift, anlæg og puljer.

- = overskud, + = underskud Netto resultat Efterlades Ønskes overført
Netto underskud på driften 18.663.203 -1.920.630 20.583.833
Netto overskud på anlæg -12.077.691 -19.499 -12.058.192

Netto overskud puljer -5.898.167 -5.898.167
Netto underskud i alt 687.345 -1.940.129 2.627.474

Der er et samlet underskud på drifts- og anlægsområdet på 687.299 kr. til overførsel
til 2010. Det skal understreges, at de tillægsbevillinger (tekniske tilretninger af
budget 2009), som blev givet den 16. december 2009 ikke er medtaget i opgørelsen.

I forbindelse med fagudvalgenes behandling af overførslerne er der indstillinger om,
at der ikke overføres overskud på driftsområdet på 1.920.630 kr. samt overskud på
19.499 kr. på anlægsområdet, i alt et overskud på 1.940.129 kr. I bilag til sagen er
en udarbejdet oversigt over hvilke beløb og områder, som udvalgene har ønsket
skulle holdes uden for overførsel.

Den samlede overførsel efter udvalgsbehandlingen udgør herefter et
nettounderskud på 20.583.833 kr. på driftsområdet, et nettooverskud på 12.058.238
kr. på anlægsområdet samt et overskud på 5.898.167 kr. vedr. puljer. I alt søges om
overførsel af nettounderskud 2.627.428 kr. over til 2010.

Finansieringen af beløbene er sket ved en yderligere låneoptagelse på 49.000 kr. og
en yderligere nettoopsparing til de likvide midler på 2.676.428 kr.

I forbindelse med overførselssagen ansøges sideløbende om, at 1 mio. kr. af
overskuddet på Økonomiudvalgets område vedrørende Handicaprådets
mindreforbrug i 2009 overføres til Socialudvalget område. Handicaprådet har på sit
møde den 29. oktober 2009 besluttet at indstille, at der overføres 1 mio. kr. af rådets
overskud fra Økonomiudvalget til Socialudvalget.

Fagudvalgene har foretaget en vurdering af overførslernes konsekvenser for at
overholde budget 2010. Denne vurdering har givet anledning til ansøgninger om

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3589
 Forvaltning: CF
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU/BR
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tillægsbevillinger til budget 2010 jf. senere sag på denne dagsorden.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at

overførslerne som indstillet af udvalgene godkendes
der gives overførselsbevilling på 20.583.833 kr. vedrørende drift (mindsket

forbrugsmulighed i 2010)
der gives overførselsbevilling på 12.058.238 kr. vedrørende anlæg (øget

forbrugsmulighed i 2010)
der gives overførselsbevilling på 5.898.167 kr. vedrørende puljer (øget

forbrugsmulighed i 2010)
overførslen finansieres ved yderligere låneoptagelse på 49.000 kr. og en

yderligere opsparing til de likvide midler på 2.676.428 kr.
der overføres 1 mio. kr. af Økonomiuvalgets overskud vedrørende

Handicaprådet til Socialudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist

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

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

overførselssagen

Sagsfremstilling
I forbindelse med afslutning af regnskab 2009 og den deraf følgende overførsel
af konstaterede over-/underskud 2010 samt forventningerne til regnskab 2010 har
Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at søge byrådet om
tillægsbevilling til driftsområdet.
Det skal nævnes, at ansøgning om tillægsbevilling har været forelagt i forbindelse
med behandling af punkt omkring overførsel af under-/overskud fra 2009 til 2010 af
henholdsvis den 7. april 2010 i Socialudvalget samt 8. april 2010 i Børne- og
Ungdomsudvalget.

Nedenstående tillægsbevillinger søges af Socialudvalget og Børne- og
Ungdomsudvalget for at neutralisere virkningen af overførslerne fra 2009 på
områder (det specialiserede socialområde og elevbefordring), hvor udvalgene ikke
mener at kunne indarbejde de overførte underskud i budget 2010.

Socialudvalget
I forbindelse med overførselssagen ansøger Socialudvalget om, at fastholde 14,9
mio. kr. af den tekniske tillægsbevilling, som blev givet på Byrådet mødet den 16.
december 2009 til den del af underskuddet som vedrører det specialiserede
socialområde. Denne anbefaling skyldes, at denne del (14,9 mio. kr.) af det
overførte underskud på 32,2 mio. kr. vil undergrave den budgetstabilitet, som
Byrådet har forsøgt indarbejdet i Socialudvalgets budget for 2010 vedr. det
specialiserede område.

Børne- og Ungdomsudvalget
Det kan konstateres, at der også i 2010 er pres på Familieafdelingens økonomi. Det
foreslås, at der til dækning af restbeløb/underskud, som figurerer efter at
afdelingens budgetproblemer er fordelt på tværs i afdelingens områder, søges en
tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Denne anbefaling skyldes, at det overførte underskud
vil undergrave den budgetstabilitet som Byrådet har forsøgt indarbejdet i Børne- og
Ungdomsudvalgets budget for 2010 og overslagsårene.

Inden for skoleområdet er det især markant større udgifter til elevbefordring/kørsel.
Kørselsudgiften blev således 2,5 mio. kr. større end forventet pr. 30. september
2009, hvilket i alt resulterer i et underskud på 7 mio. kr. En overførsel af dette beløb
vil medføre et yderligere pres på skoleområdet, der samlet set har et underskud på
5,9 mio. kr. På kørselsområdet anmodes der om en tillægsbevilling på 7 mio. kr. for
at fastholde budgetstabiliteten i 2010 og overslagsårene.

Indstilling
På baggrund af godkendte indstillinger fra Socialudvalget samt Børne- og
Ungdomsudvalget indstiller Direktionen, at Økonomiudvalget indstiller til

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3945
 Forvaltning: CF
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU/BR
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byrådets godkendelse, at

der til det specialiserede socialområde på Socialudvalget område gives en
tillægsbevilling på i alt 14,9 mio. kr. 

der til det specialiserede socialområde i Familieafdelingen gives en
tillægsbevilling på 5,3 mio. kr.

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist
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24. Tillægsbevilling - Køb af del af "Banehaven", Skagen  Lukket sag
 Sagsnr: 09/9092
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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25. Salg af Kong Christians Allé 30, Frederikshavn  Lukket sag
 Sagsnr: 09/1885
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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26. Salg af areal ved Toldergårdsvej, Skagen  Lukket sag
 Sagsnr: 09/21646
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU
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27. Fastansættelse af tjenestemand  Person sag
 Sagsnr: 08/10292
 Forvaltning: BKF
 Sbh: kabj
 Besl. komp: ØU/BR
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28. Princip om overdragelses- og økonomiaftale for kloakanlæg

i Delområde 1, Palm City, ekskl. Kærhaven

Sagsfremstilling
Palm City v/Otto Stavad har rettet henvendelse til Frederikshavn Forsyning A/S
med henblik på etablering af kloakanlæg ved Palm City, Delområde 1, ekskl.
Kærhaven. Selskabet ønsker selv at udføre anlægget for herefter at overdrage
anlægget til Frederikshavn Forsyning A/S.

I henhold til betalingsvedtægten for kloakforsyningen, pkt. 3.4.2, kræver udførelse
af privat byggemodning kommunalbestyrelsens tilladelse. 

Bilaget eftersendes inden mødet.

Indstilling
Frederikshavn Forsyning A/S indstiller, at byrådet godkender, at Palm City selv
udfører kloakanlægget for Palm City, Delområde 1, ekskl. Kærhaven for herefter at
overdrage anlægget til Frederikshavn Forsyning A/S.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. maj 2010
Anbefales godkendt med den tilføjelse, at bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning
A/S bemyndiges til at godkende den endelige aftale.

Fraværende: Bjarne Kvist

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

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

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4764
 Forvaltning: TF
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU/BR
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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


