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1. Fastsættelse af krav i lokalplaner til bygningers

energiforbrug

Sagsfremstilling
I forbindelse med behandling af lokalplanforslaget for boligbebyggelsen på Gl.
Skagensvej, Frederikshavn, har Økonomiudvalget bedt om, at spørgsmålet om
fastsættelse af krav til bygningers energiforbrug i fremtidige i lokalplaner behandles
som et selvstændigt dagsordenpunkt.

I det nye Bygningsreglement 2010 (BR 10) er der sket en ændring og en
opstramning af kravene til nybyggeriets energiforbrug. Dette indebærer, at tidligere
Bygningsreglement 2008’s lavenergiklasse 1, er afløst af en ny Energiklasse 2015.
Ved opstilling af forskellige eksempler på bygningers energiforbrug kan man regne
sig frem til, at skærpelsen fra Energiklasse 1 til Energiklasse 2015 typisk ligger på
12 – 20 % afhængig af hvilken type byggeri, der er tale om. Anvendes fjernvarme,
vil skærpelsen være betydelig mindre fra 0 – 8 %.

Eksempler på udregning af energirammen for forskellige typer byggerier med
forskellige opvarmningsformer er vedlagt dagsordenen.

Såfremt der ikke fastsættes skærpede krav til bygningers energiforbrug i fremtidige
lokalplaner, vil Bygningsreglementets almindelige krav være gældende.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget, at der i fremtidige lokalplaner stilles krav om, at byggerier skal
opføres som minimum energiklasse 2015, jf. BR 10.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010
Indstillingen tiltrædes, og der vedlægges uddybende notat til Økonomiudvalgets
behandling.

Fraværende: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Energiberegning Lavenergiklasse 1 (dok.nr.133781/10)

Bilag 2 - Uddybende notat - Fastsættelse af krav i lokalplaner (dok.nr.134002/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10016
 Forvaltning: TF
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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2. Forslag til Lokalplan SKA.B.11.14.01 - Boligområde ved

Vibevej, Ålbæk

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2010 at søge projektet
Vibevej i Ålbæk realiseret igennem ny planlægning, og at bygherre forestår
udarbejdelse af lokalplanen.

På baggrund heraf har bygherre i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et
forslag til lokalplan SKA.B.11.14.01 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Vibevej, Ålbæk
og tilhørende kommuneplantillæg 09.16.

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Ålbæk. Mod syd grænser
området op til Vibevej, mens området mod nordvest grænser op til en
pumpestation.

Området, der er privatejet, er et ubebygget areal på 6.326 m2, hvorpå der tidligere
har ligget et rensningsanlæg. Bebyggelsesprocenten er maks. 40 %, og
husene opføres i maks. 8.5 meters højde.

Der påtænkes opført ca. 16 nye tæt-lave helårsboliger i 1,5-2 etager som en
rækkehusbebyggelse, placeret ud mod klitlandlandskabet i øst - et område som er
udlagt til klitlandskab i eksisterende planlægning og sikret ved strandbeskyttelse.

Bebyggelsen integreres i den omkringliggende natur med bølgende, græsbeklædte
tage, der mod nord og syd får kontakt med terrænet. Carporte, garager og
udhuse placeres dels i tilknytning til den enkelte bolig, dels vest for
bebyggelsen. Mod vest udlægges et større fælles friareal, der beplantes, så det får
samme karakter, som klitlandskabet øst for lokalplanområdet. Vejadgang sker fra
Vibevej.

På Plan- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2010 besluttedes, at projektforslaget
skulle fremlægges i foroffentlighed, før den videre bearbejdelse af
lokalplanforslaget. Foroffentlighedsfasen forløb i perioden 7. juli - 19. august 2010 i
hvilken forbindelse bygherre afholdt et borgermøde på Ålbæk Gl. Kro.
Foroffentligheden gav ikke anledning til efterfølgende bemærkninger til projektet.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone inden for kommuneplanens
rammeområde SKA.B.11.13. I forhold hertil ændres der på de
bebyggelsesregulerende bestemmelser, så der i tilknytning til lokalplanforslaget
er udarbejdet et nyt tillæg 09.16 til kommuneplanen. Kommuneplantillægget er
indeholdt i lokalplanforslaget og fremlægges i offentlig høring samtidig med
lokalplanforslaget.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet en miljøscreening der

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10215
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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vedlægges som bilag til lokalplanen. Det fremgår heraf, at det vurderes, at der ikke
skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og
programmer.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.B.11.14.01 og forslag til
Kommuneplantillæg nr. 09.16 fremlægges i offentlig høring.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Referat fra PMU 04.05.2010 (dok.nr.126880/10)

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan SKA.B.11.14.01 (dok.nr.132710/10)
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3. Forslag til Lokalplan FRE.CF.08.02 - Område til center- og

fritidsformål - Bannerslund og Forslag til kommuneplantillæg nr.

09.22

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. april 2010, at ansøger og
Teknisk Forvaltning i fællesskab skulle søge at konkretisere projektideen
vedrørende fremtidig anvendelse af Bannerslund med henblik på udarbejdelse af
nyt plangrundlag. Ansøger skulle forestå denne planlægning.

På baggrund heraf har bygherre i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et
forslag til lokalplan FRE.CF.08.02 - Område til center- og fritidsformål  -
Bannerslund, samt et tilhørende kommuneplantillæg nr. 09.22.

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Bannerslund, der ligger umiddelbart
nordøst for Elling, og området omfatter knap 18 ha. Området afgrænses mod vest
af Skagensvej og Elling, mod syd og øst af nyere nåleskov og mod nord
af Strandbyvej.

Området kan anvendes til ferie/fritidsanlæg som campingplads, hytter og
friluftsaktiviteter, tilhørende servicefaciliteter, samt 1 helårsbolig og op til 10
ferieboliger samt restaurant. Disse muligheder er i overensstemmelse med
mulighederne i den eksisterende lokalplan for området. Forslaget til ny
lokalplan giver desuden mulighed for anvendendelse til lager-, engros- og
udstillingsvirksomhed samt detailhandelsbutikker op til et samlet butiksareal på

1.400 m2. Den enkelte butik må ikke overstige 1000 m2, og der må ikke etableres
dagligvarebutikker i området.

Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende i byzone inden for
kommuneplanens rammeområde F.02.08.  Der er udarbejdet et forslag til
kommuneplantillæg nr. 09.22, der ændrer på kommuneplanens
detailhandelsbestemmelser, så der med kommuneplantillægget udlægges et
lokalcenter til detailhandel. Desuden ændres der på rammeområdets afgrænsning,
idet et mindre landzoneområde, som er en del af ejendommen, inddrages i
rammeområdet. Dette landzoneområde ændrer i kommuneplanen status fra særligt
værdifuldt kystlandskab (område A) til planlagt kystlandskab (område B).
Kommuneplantillægget er indeholdt i lokalplanforslaget og fremlægges i
offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.

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: 10/10004
 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.CF.08.02 Område til
center og fritidsformål - Bannerslund samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.22
udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Referat fra PMU 06.04.2010 (dok.nr.121969/10)

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan FRE.FC.08.02 (dok.nr.127354/10)
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4. Forslag til Lokalplan SAE.B.02.17.01 - Gadholtvej 11,

Sulbæk, Sæby

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. marts 2010, at etablering af to
erhvervsvirksomheder med tilhørende boliger på ejendommen Gadholtvej 11 i
Sulbæk nord for Sæby skulle søges realiseret gennem lokalplanlægning.

På baggrund heraf har bygherre i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet
et forslag til lokalplan SAE.B.02.17.01 - Gadholtvej 11, Sulbæk, samt tilhørende
kommuneplantillæg nr. 09.17.

Ejendommen har tidligere tilhørt forsvaret og indeholdt erhvervsbygning med
kontorer, værksted og frem til 1990 også beboelse. Senere er den selvstændigt
beliggende beboelsesbygning arealoverført til naboejendommen. Restejendommen

har et grundareal på 7828 m2, heraf ca. 1/3 fredsskov. Bygningen er i to etager.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at ejendommen kan anvendes til kontor,
service, galleri/udstilling, mindre indendørs værkstedsaktiviteter samt to boliger.
Lokalplanen åbner desuden mulighed for at ejendommen kan udvides med maks.

100 m2, som skal placeres inden for at angivet byggefelt.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone uden for kommuneplanens
rammeområder. En forudsætning for at kunne vedtage lokalplanen er derfor, at der
udlægges et rammeområde for området. I kommuneplantillæg 09.17 udlægges
rammenr. SAE.B.02.17. Kommuneplantillægget er indeholdt i lokalplanforslaget og
fremlægges i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.

Miljømæssige konsekvenser
Der er i forbindelse med lokalplanforslaget desuden udarbejdet en miljøscreening
der vedlægges som bilag til lokalplanen. Det fremgår heraf, at det vurderes, at der
ikke skal udarbejdes miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og
programmer.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.B. 02.17.01 og forslag til
kommuneplantillæg nr. 09.17 fremlægges i offentlig høring.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4699
 Forvaltning: TF
 Sbh: LEMR
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag

Forslag til Lokalplan SAE.B.02.17.01 (dok.nr.128459/10)
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5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.02.01.01 og tillæg til

lokalplan SKA.244.B - Boligområde i Østerby, Skagen

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan SKA.B.02.01.01 - tillæg til Lokalplan SKA.244.B for
boligområde i Østerby, Skagen - har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra
den 7. juli 2010 til den 1. september 2010. Der er indkommet 4
indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, som er behandlet i indsigelsesnotat
af 20. september 2010. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer.

Lokalplanvedtagelsen betyder, at hegn mod offentlige veje og stier ikke må
opsættes højere end 120 cm - svarende til samme bestemmelse i lokalplan
SKA.242.B for Vesterby, Skagen - samt at der foruden pultkviste også må opsættes
taskekviste på tagene.

Når lokalplan SKA.B.02.01.01 er endeligt vedtaget, indberettes lokalplanen til
PlansystemDK, som tillæg til den eksisterende lokalplan SKA.244.B for Østerby.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.B.02.01.01 vedtages endeligt uden
ændringer i forhold til det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Referat BR 22.06.2010  (dok.nr.72308/10)
Bilag 2 - Lokalplan SKA.B.02.01.01 (dok.nr.120143/10)

Bilag 3 - Indsigelsesnotat SKA.B.02.01.01 (dok.nr.120053/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4918
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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6. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.J.20.30.01 - Bevarende

lokalplan for Ellinggård, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Lokalplanforslag FRE.J.20.30.01 har været udsendt til offentlig debat i perioden fra
7. juli til den 1. september 2010, hvilket ikke har givet anledning til indsigelser eller
bemærkninger af nogen art til lokalplanforslaget.

Lokalplanen omfatter arealet, hvor hovedbygningen er beliggende og de
omkringliggende parkarealer. Lokalplanen har til formål at sikre, at hovedbygningen
på Ellinggård bevares og at istandsættelser sker i respekt for bygningens
oprindelige byggeskik. Lokalplanen indeholder bestemmelser om vedligeholdelse
og restaurering af bygningen. Lokalplanen giver mulighed for at udnytte bygningen
til dens oprindelige boligformål, men giver også mulighed for andre anvendelser
som liberalt erhverv, kontor, institutioner eller lignende.

Juridiske konsekvenser
Der er indhentet eksternt juridisk notat vedrørende lokalplanens forhold til
Planlovens § 49.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økomomiudvalget og byrådet, at lokalpanen vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Lokalplan FRE.J.20.30.01 (dok.nr.123183/10)
Bilag 2 - Notat om den bevarende lokalplan for Ellinggaards relationer til Planlovens §

49 (dok.nr.114814/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4630
 Forvaltning: TF
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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7. Anmodning om stillingtagen til kommunens medvirken til

analyse af affaldsområdet

Sagsfremstilling
Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR) anmoder Frederikshavn Kommune
om en tilkendegivelse af, om kommunen ønsker at medvirke til og medfinansiere
en interessentanalyse og en analyse af handlingsalternativer vedrørende de
nordjyske kommuners muligheder for den fremtidige organisering af
affaldssektoren. Høringsfristen er 25. oktober 2010.

I medfinansieringsmodellen er det foreslået, at Frederikshavn Kommunes andel
bliver 124.100 kr.

Oplægget til analysearbejdet er en opfølgning på rapporten "Organisering af
affaldssektoren i Region Nordjylland", udarbejdet af KKR embedsmandsgruppe -
september 2009. Ved den politiske behandling af denne rapport (sag 09/21381) var
Plan- og Miljøudvalget enig med AVØ´s bestyrelse om at fastholde den nuværende
decentrale struktur.

På den baggrund anbefaler Teknisk Forvaltning, at vi ikke går med i projektet.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
til byrådet at det meddeles KKR,  at Frederikshavn Kommune ikke går med i
projektet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Erik Sørensen foreslår at det indstilles til byrådet, at Frederikshavn kommune kun
deltager i fase 1. Forslaget blev vedtaget.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag

Bilag 1 - COWI projektbeskrivelse og tilbud på affaldsanalyse (dok.nr.124067/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/9008
 Forvaltning: TF
 Sbh: jast
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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8. Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om tilladelse til

låneoptagelse til finansiering af moderniseringsarbejder i

boligforeningens afdeling 1

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport søger om tilladelse til optagelse af tillægslån på 32 mio.
kr. til finansiering af modernisering af badeværelser i boligforeningens afdeling 1,
”Det gamle Vesterport”, omfattende lejligheder på Knudensvej, Abildgårdsvej,
Lindegårdsvej, Rosborgvej og Stenbakkevej i Frederikshavn.

Moderniseringen omfatter komplette nye skjulte/indbyggede installationer, håndvask
med skab, vægophængt toilet, separat bruserum med glasdør, nedsænket loft med
belysning, spejl, flisegulv med gulvvarme, flisebeklædning i bruserum og glasvæv
på øvrige vægflader.  Der er beregnet et rammebeløb på 80.000 kr. pr.
badeværelse.

Moderniseringen er frivillig og er vedtaget igangsat på afdelingsmøde den 13.
september 2010.

Arbejderne finansieres ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån i afdelingen og
medfører en huslejeforhøjelse på 480 kr. pr. måned i 20 år. – svarende til en
stigning på 0,6 %.

Lånet på 32 mio. kr. opdeles i mindre pantebreve, hver på 8 mio. kr. De første
pantebreve forventes tinglyst primo 2011.

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
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet,
at ansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

 Åben sag
 Sagsnr: 10/11071
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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9. Salg af areal ved Koktvedvej, Frederikshavn

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport ønsker at erhverve et ca. 9.600 m2 stort areal af
matr.nr. 187 a Bangsbo, beliggende ved Koktvedvej. Arealet er omfattet af lokalplan
B.13.14.02. Boligforeningen vil opføre bofællesskab i lighed med tilgrænsende
institution.

Boligforeningen Vesterport købte naboarealet for 35 kr. pr. m2, hvorfor det foreslås,
at nærværende areal afhændes til samme pris.
Byrådet skal godkende en almen boligorganisations erhvervelse af fast ejendom, jf.
almenboliglovens § 26, stk.1.

Økonomiske konsekvenser
Købesum, indtægt ca. 336.000 kr.
Omkostninger (udstykning, behandling af areal i forbindelse
med Toftegårdens afgivelse af areal samt opsætning af hegn
for Toftegården), overslag 230.000 kr.
Nettoindtægt ca. 106.000 kr.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet, at

arealet sælges til Vesterport for 35 kr. pr. m2, i alt ca. 336.000 kr. Der
frigives et rådighedsbeløb på 106.000 kr. Nettoindtægten på 106.000 kr.
tillægges de budgetterede anlægsmidler til salg af ejendomme

at boligorganisationens erhvervelse af den faste ejendom godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Sagen blev udsat.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 17. november 2010
Der har nu været ført forhandlinger med Boligforeningen Vesterport, og dette har

medført, at boligforeningen kun erhverver 4.830 m2 af arealet til brug for opførelse
af almene boliger.

Prisen for arealet er fastsat til 70 kr. pr. m2, og udgør således 338.100 kr.
Nettoindtægten ved salget udgør herefter, jf. ovenstående beregning, 108.100 kr.

Indstilling - Økonomiudvalget den 17. november 2010
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale
overfor byrådet, at

 Åben sag
 Sagsnr: 10/9921
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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arealet sælges til Vesterport for 70 kr. pr. m2, i alt 338.100 kr. Der frigives
et rådighedsbeløb på 108.100 kr. Nettoindtægten på 108.100 kr. tillægges
de budgetterede anlægsmidler til salg af ejendomme

at boligorganisationens erhvervelse af den faste ejendom godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Luftfoto (dok.nr.116459/10)

Bilag 2 - Oversigtskort - areal, der sælges (dok.nr.135094/10)
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10. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - 15 almene

boliger tilhørende kommunale servicearealer - Suderbovej,

Frederikshavn

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af foreløbig anskaffelsesum
for 15 almene plejeboliger, som opføres som flexboliger samt tilhørende
kommunale servicearealer.

Bygherren oplyser, at projektet er udviklet i samarbejde med socialforvaltningen.
Projektet består af 15 flexboliger beliggende i 3 boenheder. Bebyggelsen opføres

som energiklasse 1. Den enkelte bolig får et samlet boligareal på 74 m2 inkl.

fællesboligarealer. Der opføres endvidere kommunale servicearealer på 183 m2.

Den foreløbige anskaffelsessum for boligerne anslås til 23.462.000 kr., svarende til
maksimumbeløbet. Den foreløige anskaffelsessum for servicearealerne anslås til
3.112.000 kr. ekskl. moms.

Byggeriet opføres som Vesterports afdeling 28. Efter byggeriets afslutning
sammenlægges afdeling 28 med Vesterports afdeling 4. Der oprettes en
ejerforening og indgås samdriftsaftale mellem kommunen og Vesterport, svarende
til aftalen vedrørende Koktvedparken.

Der anmodes om godkendelse af en foreløbig husleje på 950 kr./m2/årligt.

Kommunens udgifter ved de anførte anskaffelsessummer er følgende:
Kommunalt grundkapitalindskud, 7 % af anskaffelsessummen, udgør 1.642.340 kr.
Endvidere stilles garanti for realkreditlån. Størrelsen heraf kendes ikke endnu, idet
garantibeløbet fastsættes af realkreditinstitut ud fra en vurdering af ejendommens
værdi.

Servicearealerne:

Anskaffelsessum ekskl. moms 3.112.000 kr.

Servicearealtilskud, 40.000 kr. pr. bolig, dog
maks. 60 %

   600.000 kr.

Kommunal nettoudgift 2.512.000 kr.

Der afholdes licitation i uge 43, og skema B - endelig anskaffelsessum - foreligger i
uge 44. Skema B forventes derfor at kunne behandles samtidig med skema A i
Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til grundkapitalindskud, 1.642.340 kr., finansieres af det hertil afsatte beløb
under indskud i Landsbyggefonden. Udgiften til servicearealer finansieres af

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10504
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: SOU/ØU/BR
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Socialudvalgets anlægsbevilling til samme.
De bevillingsmæssige konsekvenser besluttes først endeligt ved behandlingen af
sag om godkendelse af den endelige anskaffelsessum.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Socialudvalget at anbefale
Økonomiudvalget at indstille til byrådet, at

der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 23.462.000 kr. for boligerne
der godkendes en foreløbig anskaffelsessum for de kommunale
servicearealer på 3.112.000 kr. ekskl. moms på følgende vilkår:

at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne
regler overholdes
at der i forbindelse med skema B indgives et skema U
at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er

bindende for bygherren
at byggeriet påbegyndes senest den 15. december 2010
at kommunal garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret

beregning foreligger
at servicearealerne udskilles i en særskilt, kommunalt ejet,

ejerlejlighed

der godkendes en foreløbig husleje på  950 kr./m2/årligt

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010
Anbefales godkendt overfor Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag

Kortbilag Koktvedparken - koktvedparken_A4.pdf (dok.nr.127905/10)
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11. Ansøgning om årligt tilskud til Skagen Byfond

Sagsfremstilling
Foreningen Skagen Byfond søger Frederikshavn Kommune om et årligt driftstilskud
på 75.000 kr. Tilskuddet skal sikrer Byfondens fremtidige virke.

Byfonden har til formål at sætte fokus på god byggeskik gennem præmiering og
økonomisk tilskud.

Fonden ønsker derved at udbrede kendskab og interesse for æstetiske og
kulturhistoriske værdier ved sikring af værdifulde miljøer og bygninger.

Der præmieres bygninger og bygningsdetaljer i både nybyggeri og byggeri hvor der
er sket renovering og ombygning.

Foreningen Skagen Byfonds bestyrelse består af 5 medlemmer – heraf udpeger
Frederikshavn Byråd 1 medlem. I indeværende periode er Per Nilsson udpeget.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Der ydes et driftstilskud i 2011 på 75.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets
ramme, og tilskud for 2012-2016 medtages i kommende budgetforhandlinger. Det
henstilles, at formuleringen i vedtægternes pkt. 3.6 ændres, således at angivelse af
sekretariatsbistand ikke er specifik.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning om årligt tilskud til Skagen Byfond  (dok.nr.102536/10)

Bilag 2 - Vedtægter for Foreningen Skagen Byfond - 2010 (dok.nr.102540/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/8818
 Forvaltning: TF
 Sbh: jabo
 Besl. komp: ØU
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12. Ansøgning om ændring i lejeforholdet ved

Solnedgangspladsen, Skagen

Sagsfremstilling
Ejeren af kiosken på Solnedgangspladsen har søgt om alkoholbevilling til kiosken.
Kiosken har siden 2005 haft et næringsbrev, da der sælges andet end pølser.
Ejeren af kiosken har tidligere fået en midlertidig alkoholbevilling, som udløb den
30. september 2010. Ifølge oplysninger fra politiet har der gennem flere år være
mulighed for et glas fadøl, dog udelukkende lyst øl. Den nuværende ejer overtog
kiosken i 2004 og med denne handel overtog ejeren også et fadølsanker til lyst øl.

Bygningen (kiosken) er opført på et 460 m2 stort kommunalt areal. Der er indgået
lejeaftale på leje af areal til en kioskbygning indeholdende offentligt toilet. Aftale er
fra 22. juni 2004 og er uopsigeligt fra udlejer til 31. december 2027. Den årlige leje
er pt. på 18.800 kr.

Bygningen er beliggende indenfor lokalplan nr. 56-B8 delområde 1. Med henvisning
til planens § 1.3.2. er den registreret som en kiosk. Planen bestemmer også i
samme paragraf at de nuværende erhvervsarealer ikke må overgå til andre formål
og ikke må udbygges i kapacitet uden byrådets godkendelse.

Ifølge Fødevarestyrelsen vil udskænkning/servering af drikkevarer gå ud over det,
der normalt afgrænser en kioskvirksomhed og vil blandt andet kræve en anden
brancheregistrering (fra kiosk til restaurant, cafeteria, værtshus) samt i øvrigt stille
særlige krav til kundetoilet mv.  Kundetoilet vil dog ikke være et problem, da der i
bygningen er et offentligt toilet.

Det er Teknisk Forvaltnings umiddelbare vurdering, at udskænkning/servering skal
betragtes som en udvidelse af det nuværende erhverv og således kræve en
godkendelse fra kommunen jf. ovennævnte plangrundlag, og den nugældende
lejeaftale på arealet.

En eventuel alkoholbevilling kan eventuelt tidsbestemmes. Derudover kan der
stilles betingelser om, at der udelukkende kan sælges øl fra fad og bordvin og at
åbningstiden ikke ændres, så kiosken lukker efter solnedgang.

Såfremt en alkoholbevilling kommer på tale, bør lejevilkårene ændres, og dermed
eventuelt en stigning af lejen.

Teknisk Forvaltning ser 2 muligheder:
1. Der gives tilladelse til ændring i lejeforholdet, så der åbnes for muligheden

for at servere drikkevarer indeholdende alkohol
2. Der gives ikke tilladelse til ændring i lejeforholdet

Økonomiske konsekvenser

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10154
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU
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En eventuel forøgelse af lejeindtægten, såfremt der gives tilladelse til ændring i
lejeforholdet.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der ikke
gives tilladelse til ændring i lejeforholdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Der gives tilladelse til ændring i lejeforholdet, så der åbnes mulighed for at servere
drikkevarer indeholdende alkohol, under forudsætning af en genforhandling af
lejekontrakten for så vidt angår lejepris og lejeforholdets længde.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag

Solnedgangspladsen. Ansøgning om alkoholbevilling (dok.nr.134552/10)
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13. Udbud af kørsel til læge og speciallæge

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune gennemfører offentligt udbud af kørsel til læge og
speciallæge i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18EF af
31. marts 2004. Kørslen udbydes i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningens
skole- og handicapkørsel med forventet start den 1. april 2011 gældende til
sommeren 2012 med mulighed for forlængelse.

Pensionister (i det følgende kaldet borger) kan i henhold til Sundhedslovens § 170
og bekendtgørelse nr. 1496 af 16.12.2009 i tilfælde hvor offentlige transportmidler
ikke kan benyttes på grund af sygdom få kørselsgodtgørelse til egen læge.
Ligeledes kan der ydes kørselsgodtgørelse til nærmest beliggende speciallæge.

Ændring i procedure
Borgere kan efter ansøgning bevilges taxakørsel til læge og speciallæge hvis de
varigt er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler. De modtager en
bevilling, som Taxa får en kopi af og bestiller selv taxaen hos Taxa og henviser til
bevillingen. Taxa sender herefter regning til Frederikshavn Kommune. Dette bliver
ikke anderledes efter udbuddet.

Borgere som ikke er varigt ude af stand til at benytte offentlig transport, men som
på enkel dage har behov for kørsel til egen læge/speciallæge, indhenter mundtlig
bevilling i Borgerservice og bestiller selv taxa og betaler, hvorefter kvitteringer
sendes til refusion.

Ændringen ifølge udbuddet bliver, at borgere ikke selv skal betale/lægge ud,
betalingen foregår mellem leverandør og Frederikshavn kommune.

Modtager leverandøren bestillinger fra borgeren uden at der foreligger bevilling,
bliver borgeren henvist til Borgerservice af leverandøren. Er det uden for
Borgerservice’s åbningstid, skal borgeren selv betale kørslen til udbudsprisen og
kontakte Borgerservice i åbningstiden vedrørende eventuel refusion. Dette gælder
også kørsel til vagtlæge.

For at minimere udgiften til kørsel til læge/speciallæge, stilles der i udbuddet
følgende generelle krav til leverandøren:

Samkørsel skal foretages i det omfang, at det er foreneligt med årsagen til kørslen
og ved iagttagelse af, at

transporttiden i byområde for pensionisten højst må være 3 x så lang tid som
direkte kørsel mellem hjem og læge/speciallæge og må ikke overstige 45
minutter
transporttiden uden for byområde må højst være 2 x direkte transporttid og

 Åben sag
 Sagsnr: 10/11487
 Forvaltning: CF
 Sbh: jeov
 Besl. komp: ØU
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må ikke overstige 55 minutter
afleverings- og afhentningstid før og efter konsultationen hos lægen maks.

må være 15 minutter

Befordringen vil i de fleste tilfælde kunne udføres med normal bil, hvor borgeren
sidder i almindeligt bilsæde og eventuelle hjælpemidler kan pakkes samme og
fragtes i bagagerummet. Der vil ligeledes være kørsler, hvor der er behov for
lifttaxa. I enkelte tilfælde kan der være behov for ledsager i lighed med nuværende
praksis.

Leverandøren skal sikre sig, at borgeren, der har brug for chaufførhjælp, ved ind-
og udstigning og hjælp ved hjemmet og lægens konsultation får denne hjælp.
Chaufføren skal udvise konduite og fleksibilitet.

Konsekvenser for borgeren
Ændringen får ikke nogen økonomisk betydning for borgeren, men i forhold til nu vil
der i videst muligt omfang blive samkørsel med andre borgere samt unge, der skal
køres til og fra en ungdomsuddannelse.

 Ændringen kan betyde, at køretid og/eller ventetid øges i forhold til nuværende
praksis.

Tildelingskriterier ved valg af tilbud
Aftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige
tilbud og er baseret på følgende underkriterier:

Pris 45 %
Kvalitet
(vognpark - værksted - chauffører)

30 %

Miljø 15 %
Service
(rengøring, indvendig og udvendig)

10 %

Udbuddet har været til høring i Ældrerådet den 2. november 2010. 
Høringssvar:
"Ældrerådet finder at de opsatte kriterier for kørslen er rimelige, hvad angår
samkørsel og køretid. Det er samtidig meget positivt, at afregning for kørsel med
borgere der ikke har et varigt behov for transport, fremover vil foregå direkte
mellem leverandør og Frederikshavn Kommune, så den ældre undgår at skulle
lægge penge ud.
Af generelle bemærkninger til udbudsmaterialet kan nævnes, at Ældrerådet finder
det kritisk, at man i materialet nævner navn og Cpr-nr. på brugere af ordningen.
Efter Ældrerådets opfattelse vil det være tilstrækkeligt med oplysning om
adresserne i forbindelse med udbuddet. Samtidig undrer det Ældrerådet, at man
har valgt at oplyse tilbudsgiverne om den anslåede årlige udgift til kørslen”.

Efterfølgende er ordlyden i udbudsmaterialet ændret, så der ikke kræves oplysning
om Cpr-nr.
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Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 4. november 2010 udbuddet om skole-
og handicapkørsel.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at kørsel til læge og speciallæge
sendes i udbud med henblik på at opnå den for Frederikshavn Kommune mest
økonomisk fordelagtige aftale om pris på kørslen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Godkendt.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag

Udbud på skole- og handicapkørsel samt kørsel til læge og speciallæge (dok.nr.133945/10)
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14. Udmøntning af budgetaftale 2011 på Økonomiudvalgets

område - Tilskud til turisme/turistforeningerne

Sagsfremstilling
Som resultat af den indgåede budgetaftale for 2011 – 2014 skal rammen til
turistforeningerne reduceres med 500.000 kr. fra 2011 samt yderligere reduceres
med 500.000 kr. fra 2013.

I det oprindelige budgetforslag var der samlet set afsat 6.046.120 kr. til
turistforeningerne fordelt med:

Skagen Turistforening 2.159.010 kr.
Turistforeningen for Frederikshavn og Omegn 2.890.160 kr.
Sæby Turistforening 996.950 kr.

Efter indgåelse af budgetaftalen reduceres det samlede beløb til turistforeningerne
således med 500.000 kr. til i alt 5.546.120 kr., som skal udmøntes til de tre
turistforeninger.

Som grundlag for Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning om udmøntning af det
reducerede beløb på 5.546.120 kr. for 2011, har forvaltningen udarbejdet
profilbeskrivelser ”Sådan ser vi ud” for turistbureauerne i kommunen.
Beskrivelserne er udarbejdet efter samtalerunder med de respektive
turistforeningsformænd og turistchefer.

Beskrivelserne har til hensigt at give et retvist billede af hvert enkelt turistbureau.
Beskrivelserne er efterfølgende godkendt af de respektive turistbureauer.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af en faktabaseret vurdering af
profilbeskrivelserne af turistbureauerne, at Økonomiudvalget udmønter det
reducerede beløb på 5.546.120 kr. for 2011 således: Skagen Turistforening
2.159.010 kr., svarende til 38,9 % af rammen, Turistforeningen for Frederikshavn
og Omegn 2.390.160 kr., svarende til 43,1 % af rammen samt Sæby Turistforening
996.950 kr., svarende til 18,0 % af rammen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Det reducerede beløb udmøntes således:
Skagen Turistforening: 2.059.010 kr.
Turistforeningen for Frederikshavn og Omegn: 2.490.160 kr.
Sæby Turistforening: 996.950 kr.

Økonomiudvalget bemærker, at der skal ske en strukturomlægning på
turismeområdet, således at der for 2012 kun indgås én samlet kontrakt med
turismeområdet.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/11600
 Forvaltning: UE
 Sbh: BECR
 Besl. komp: ØU
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Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Skagen Turistbureau - sådan ser vi ud (dok.nr.134998/10)
Bilag 2 - Sæby Turistbureau - sådan ser vi ud (dok.nr.134999/10)
Bilag 3 - Frederikshavn Turistforening - sådan ser vi ud (dok.nr.135661/10)

Bilag 4 - Sammenstilling - "Sådan ser vi ud" (dok.nr.135665/10)
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15. Ansøgning om tilskud til Den Levende Julekalender 2010 i

Skagen

Sagsfremstilling
Skagen Turistforening søger om 15.000 kr. i støtte til at få udbredt kendskabet til
”Den Levende Julekalender” i Skagen. Det er fjerde år i træk at ”Den Levende
Julekalender” afvikles i perioden fra den 1. til den 24. december.

Skagen Turistforening skriver, at målet med ”Den Levende Julekalender” er, at

1) ”skabe opmærksomhed på Skagen som en juleby gennem gode oplevelser
og herigennem forøge antallet af besøgende i december. Dette indebærer
også, at Den Levende Julekalender skal være medvirkende til at skabe
vækst i Skagen og ultimativt hjælpe med til at udvikle byen som et
helårsåbent samfund for både turister og lokale

2) fortælle om Skagens erhverv og herigennem skabe kontakt, forståelse og
interesse mellem forbruger og producent. Mange unge rejser i disse år ud af
byen og vender ikke tilbage for at bosætte sig. Vi ønsker med kalenderen at
sætte fokus på erhvervsmæssige muligheder i Skagen og herigennem åbne
de unge menneskers øjne for de potentielle job, der er i byen, således at flere
af dem vil vender tilbage efter endt uddannelse”

Den Levende Julekalender har ifølge ansøger vokset sig til et succefuldt projekt,
der er med til at sætte Skagen på Danmarkskortet. Visionen er at udbrede
kendskabet til Den Levende Julekalender til hele Danmark og i nabolandene,
således ikke blot det nærmeste opland, men også i støre omfang folk udefra
kommer til Frederikshavn Kommune for at opleve arrangementet. Der er derfor
etableret et tæt samarbejde med VisitDenmarks markedskontorer i Skandinavien
om at markedsføre denne event.

I 2009 gav Erhvervs- og Turismeudvalget en støtte til aktiviteter til ”Den Levende
Julekalender” på 15.000 kr.  

Hvis Økonomiudvalget beslutter at yde et tilskud på 15.000 kr. til ”Den Levende
Julekalender”, foreslås beløbet finansieret via markedsføringskontoen. Af budgettet
på 520.000 kr. er det pt. et disponibelt restbeløb på 150.000 kr.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at der bevilges 15.000 kr. af
Økonomiudvalgets markedsføringskonto til projektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Godkendt.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10191
 Forvaltning: CF
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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Bilag
Bilag 1 - Ansøgning om tilskud (dok.nr.118379/10)

Bilag 2 - Konceptfolder Den Levende Julekalender 5 - 2010  (dok.nr.118381/10)
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16. Ansøgning fra Frederikshavn Event ApS og Vendsyssel

Elite Badminton om tilskud til afholdelse af Badminton Europe

Circuet 2011 - 2013

Sagsfremstilling
Vendsyssel Elite Badminton er via netværk blevet gjort opmærksom på muligheden
for at Frederikshavn Kommune kan søge om værtskabet for den internationale
badmintonturnering Badminton Europe Circuet i årene 2011 til og med 2013.
Badminton Europe Circuet er en af de store internationale badmintonturneringer for
seniorer med deltagelse af en række af verdens største badmintontalenter.

Der forventes et deltagerantal på 350 – 400 spillere, ledere og officials.

På baggrund af ovenstående har Frederikshavn Event og Vendsyssel Elite
Badminton haft møder med Sport Event Denmark og Dansk Badminton Forbund.

Formålet med disse møder var at få afklaret
om Frederikshavn Kommune rent praktisk kunne håndtere et sådant

internationalt arrangement både med hensyn til fysisk plads, logistik,
overnatninger etc.
om der kunne forventes ekstern finansiering gennem Sport Event Denmark
om der kunne skabes opbakning fra Dansk Badminton Forbund til at pege

på Frederikshavn som dansk værtsby såfremt Danmark tildeles
arrangementet
en forventet økonomisk ramme for afvikling af stævnet

Resultatet af ovenstående møder er, at
Frederikshavn Kommune godt kan håndtere arrangementet. Spillested bliver

i givet fald Arena Nord
Sport Event Denmark forventer at kunne yde tilskud til arrangementet –

tilskuddet er dog betinget af, at Frederikshavn Kommune yder tilskud i
samme størrelsesorden som Sport Event DK
Dansk Badminton Forbund har besluttet at arbejde videre med

Frederikshavn som foretrukken dansk partner i forhold til at være potentiel
værtsby for European Circuit Badminton i årene 2011 til og med 2013
stævnet formodentlig kan afholdes indenfor en økonomisk ramme, der siger

ca. kr. 650 - 700.000 baseret på Badminton World Federation (BWF)
nuværende krav til værtsby/arrangørerne

Opsummering
Vendsyssel Elite Badminton og Frederikshavn Event mener at stævnet vil passe
godt til Frederikshavn grundet, at

stævnet kan være med til at understøtte Frederikshavns rolle som værtsby
for større begivenheder

 Åben sag
 Sagsnr: 10/8953
 Forvaltning: BKF
 Sbh: mall
 Besl. komp: KFU/ØU
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stævnet vil være med til at understøtte tankerne om talentudvikling i
Frederikshavn Kommune – jf. KariZma projektet
stævnet kan på sigt udvikles til badmintons svar på Dana Cup dog med den

bemærkning, at her et der tale om international turnering hvor deltagelse
giver point til verdensranglisten og deltagelse af verdens største talenter
stævnet er den største badminton begivenhed de seneste år i Nordjylland

med deltagelse af verdens største talenter. Vi formoder derfor, at stævnet –
alt andet lige – vil have en stor bevågenhed fra såvel medier som det
nordjyske publikum
der findes den nødvendige frivillige arbejdskraft til at kunne håndtere et

sådant stævne i kommunen
stævnet og Frederikshavn Kommune vil desuden blive markedsført

internationalt af Dansk Badminton Forbund
stævnet formodentlig vil generere et sted mellem 1200 – 1400 overnatninger

stævnet vil passe godt ind i rammerne i Arena Nord og samtidig kan vi
forhåbentlig understøtte interessen for at spille badminton og dermed hjælpe
de lokale klubber i kommunen med rekruttering af nye medlemmer såvel som
stævnet kan være med til at skabe fornyet motivation hos områdets frivillige
ledere indenfor badminton

Kultur og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget anmodes derfor om en
tilkendegivelse af mulige bidrag til projektet og om villigheden til at yde et samlet
tilskud i årene 2011 – 2013 på

225.000 kr. i 2011
250.000 kr. i 2012
275.000 kr. i 2013

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med
50.000 kr. i 2011, 2012, 2013 til projektets realisering under forudsætning af,
at Økonomiudvalget ligeledes imødekommer ansøgningen.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. oktober 2010
Godkendt under forudsætning af, at Økonomiudvalget også imødekommer
ansøgningen.
Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling finansieres af bevillingen til Karizma projekt.

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg

Indstilling - Økonomiudvalget den 17. november 2010
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager
stilling til, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes. Såfremt ansøgningen
imødekommes, bliver Økonomiudvalgets samlet tilskud i årene 2011 – 2013 på:

175.000 kr. i 2011
200.000 kr. i 2012
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225.000 kr. i 2013

Beløbet kan eventuelt finansieres af dispositionskontoen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Ansøgningen imødekommes med 175.000 kr. pr. år for alle 3 år (2011 – 2013).

Beløbet finansieres af dispositionskontoen.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag

Budget for EBU turneringen i badminton (dok.nr.133874/10)
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17. Ansøgning om tilskud til renoveringsprojekt for fiskefartøjet

"Alvilde" af Frederikshavn

Sagsfremstilling
”Bådlauget Alvilde” søger om størst mulig støtte til renovering af fiskefartøjet
”Alvilde”, der er bygget i Frederikshavn i 1897.

Fiskefartøjet Alvildes bagbordsside er i 2009 - 2010 blevet restaureret for ca.
700.000 kr. og nu er turen kommet til styrbord side samt dæks bjælker.

Budget for renoveringen af bagbordsside og dæks bjælker ser således ud:

Renovering jf. vedlagt tilbud 1.218.750

Formidling        3.000

Revision        3.000

1.224.750

Tilskud fra FiskeriLAG NORD   663.000

Tilskud fra Skibsbevaringsfonden   300.000 963.000
Manglende restfinansiering 261.750

Når fiskefartøjet er sejlklart, er det meningen, at de studerende på HF-Søfart
Frederikshavn skal have et maritimt tilbud i deres fritid. På togter rundt i Danmark
og Sverige skal der reklameres for Skagen Skipperskole og MARTEC. Ligeledes er
det meningen, at skibet skal sejle formidlingssejladser, forestået af Bangsbo
Museums Marinehistoriske ansvarlige med Frederikshavns kommunes skoleklasser
og andre interesserede, for at udbrede kendskabet til datidens fiskefartøjer og
områdets maritime historie og miljø.

Bådelauget oplyser, at de vil i dialog med Frederikshavn Kommune for at skabe
mulighed for at børn og unge med særlige vanskeligheder, eksempelvis
heldagsskolen og specialklasser, kan få en oplevelse på havet.

Når restaureringen er tilendebragt skal finansieringen af den daglige drift ske ved
kontingent, medlemmers sejlads med skibet, samt formidlingsture med
skoleklasser og andre interesserede. 

Såfremt Økonomiudvalget beslutter at yde et tilskud til renovering af fiskefatøjet
”Alvilde”, kan et beløb finansieres af Økonomiudvalgets dispositionskonto. Af
dispositionskontoens budget på 348.000 kr. er der et disponibelt restbeløb pr. 8.
november 2010 på 171.000 kr.

Kultur- og fritidsudvalgets behandlede en tilsvarende ansøgning på mødet den 3.
november 2010, hvor der blev meddelt afslag på ansøgningen.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10474
 Forvaltning: CF
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager
stilling til hvorvidt ansøgningen skal støttes. 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Ansøgningen imødekommes med 100.000 kr.

Beløbet finansieres af dispositionskontoen.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag

Ansøgning om tilskud til renoveringsprojekt for "Alvilde" af Frederikshavn (dok.nr.121500/10)
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18. Budgetopfølgningen pr. 30. september, Økonomiudvalgets

område - Efterretningssag

Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har udarbejdet budgetopfølgningen på drift og anlæg pr. 30.
september 2010

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30.
september til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Til efterretning.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. september, rapport (dok.nr.131053/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/1424
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU
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19. Budgetopfølgning 30. september 2010 - Frederikshavn

Kommune

Sagsfremstilling
I henhold til budgetopfølgningsproceduren skal byrådet have forelagt en
budgetopfølgning pr. 30. september 2010.

Hvert enkelt udvalg har for eget område foretaget en budgetopfølgning pr. 30.
september 2010, hvor der er foretaget et skøn over det forventede regnskab for
2010. Forvaltningernes indstillinger og udvalgenes beslutninger fremgår af
budgetopfølgningsmaterialet.

Direktionens hovedkonklusioner i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.
september 2010 er ligeledes indeholdt i materialet. Direktionen noterer med
tilfredshed, at likviditeten udvikler sig positivt og i overenstemmelse med
målsætningen fra forliget om genåbningen af budget 2010. Tiltagene, som
blev vedtaget i forbindelse med genåbning af budget 2010, er fordelt og er ved at
blive gennemført, dog med forsinkelser hvad angår salgsindtægter. Direktionen
noterer også, at driftsresultatet for 2010 isoleret set overholder budgettet. Det
forventede merforbrug i forhold til det korrigerede budget skyldes primært "gammel
gæld" på ældreområdet og på familieområdet.
Direktionen foreslår, at der foretages en delvis gældsanering af ældreområdet og
familieområdet, således at 75 % af gælden, svarende til 24.825.000 kr., vedrørende
tidligere år, eftergives.
I den sidste del af budgetopfølgningsmaterialet er oplistet forslag til en række
bevillingsmæssige ændringer, som byrådet skal tage stilling til.

Økonomiske konsekvenser
De samlede bevillingsmæssige ændringer, som er medtaget i budgetopfølgningen,
betyder en nettoudgift på 4.989.000 kr., som skal tages af kassebeholdningen i
2010.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1) budgetopfølgningen pr. 30. september 2010 godkendes
2) de bevillingsmæssige ændringer, som netto betyder en udgift på 4.989.000

kr. der tages af kassebeholdningen, godkendes
3) anlægsindtægten på 2,4 mio. kr. fra servicearealtilskud fra gigtplejehjemmet

frigives
4) uforbrugte midler fra landsbyggefonden på 6.236.000 kr. tillægges budget

2011

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Indstillingen anbefales, dog foretages ikke gældssanering. I stedet foretages der, i

 Åben sag
 Sagsnr: 09/21404
 Forvaltning: CF
 Sbh: BJFR
 Besl. komp: ØU/BR
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forbindelse med regnskabsafslutningen ved overførsel af budgetbeløb fra 2010 eller
2011, en samlet vurdering af mulighederne for eftergivelse af gammel gæld.

Økonomiudvalget anbefaler derfor byrådet, at

1) budgetopfølgningen pr. 30. september 2010 godkendes
2) de bevillingsmæssige ændringer, som netto betyder en kasseopsparing på

19.836.000 kr., godkendes
3) anlægsindtægten på 2,4 mio. kr. fra servicearealtilskud fra gigtplejehjemmet

frigives
4) uforbrugte midler fra landsbyggefonden på 6.236.000 kr. tillægges budget

2011

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. september  (dok.nr.131117/10)
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20. Anden låneoptagelse for 2010

Sagsfremstilling
I det korrigerede budget for 2010 er der indregnet en samlet låneoptagelse på
198,1 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2010, er det
forventede regnskab for låneoptagelsen gjort op til 137,7 mio. kr. Dette tal er opgjort
på baggrund af forventningerne til afholdelse af udgifter på de lånefinansierede
anlægsprojekter mv.

Forskellen mellem det korrigerede budget og forventede regnskab, på 60,4 mio. kr.,
vil blive søgt overført til 2011.

Den 25. august 2010 besluttede byrådet, at der skulle hjemtages lån på 90 mio. kr.
til dækning af afholdte låneberettigede udgifter.

For at undgå at belaste kassebeholdningen ved årets udgang med udlæg til
låneberettigede udgifter, foreslås det, at der hjemtages et lån på 47,7 mio. kr. til
dækning af de resterende låneberettigede udgifter.

Såfremt det ved regnskabsafslutningen viser sig, at der er afholdt flere
låneberettigede udgifter end forventet pr. 30. september 2010, vil der blive sendt en
sag for yderligere låneoptagelse for det resterende beløb over 137,7 mio. kr. inden
udgangen af marts 2011.

I henhold til kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet skal træffe
beslutning om lånestørrelse samt løbetid i forbindelse med kommunens
låneoptagelse.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet,
at der optages et lån på 47,7 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

 Åben sag
 Sagsnr: 10/7820
 Forvaltning: CF
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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21. Ansøgning om kommunegaranti - Sæby Varmeværk

A.m.b.a.

Sagsfremstilling
Sæby Varmeværk A.m.b.a. har ved skrivelse af den 19. oktober 2010 anmodet
Frederikshavn Byråd om kommunegaranti, for låneoptagelse på 20 mio. kr. i
KommuneKredit, til finansiering i forbindelse med investering i elkedel samt en
yderligere akkumuleringstank samt projektering af solvarmeanlæg.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelses § 12, kan der ydes garanti,
såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1
og 2.

Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 stk. 1 står nævnt, at lån kan optages
som annuitetslån, serielån eller indekslån og løbetiden må ikke overstige 25 år.

Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri periode. Løbetiden på
sådanne lån må højest være på 15 år og med et afdragsforløb, der højest giver en
gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Sæby Varmeværk A.m.b.a. ønsker at optage lån i KommuneKredit, med en
forventet finansiering over 10 år med afvikling på 1/10 pr. år.

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning,
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en
kommunal anlægsopgave.

Hvis der ikke er tale om formål som kommunen automatisk kunne låne til, skal
enten det beløb garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller
kommunen deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på.

I dette tilfælde stilles garantien til en udgift der kan sidestilles med en kommunal
anlægsopgave som der automatisk er låneadgang til.

Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånet jf. reglerne om
kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan
kun ydes kommunegaranti for de faktiske udgifter til projektet.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet,
at der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti
for lån i KommuneKredit på 20 mio. kr. til Sæby Varmeværk A.m.b.a. til finansiering
af elkedle, akkumuleringstank samt projektering af solvarmeanlæg.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010

 Åben sag
 Sagsnr: 10/11066
 Forvaltning: CF
 Sbh: ptne
 Besl. komp: ØU/BR
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Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist



Økonomiudvalget - Referat - 17. november 2010 Side 41 af 46

22. Evaluering af regelsæt om reklamering

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 24. juni 2009 et regelsæt til regulering af brug af Frederikshavn
Kommunes bygninger og løsøre til reklame for andre. I regelsættet indgik, at der
skulle ske en evaluering efter ét år. På daværende tidspunkt var der imidlertid ikke
overfor Centralforvaltningens Økonomiafdeling indgået oplysninger om tegning af
reklame, hvorfor evalueringen blev udsat, indtil der var et mere tilstrækkeligt
evalueringsgrundlag til rådighed.

Den vedlagte evaluering viser at to fagudvalg, Børne- og Ungdomsudvalget og
Kultur- og Fritidsudvalget, efter vedtagelsen af regelsættet har benyttet regelsættets
mulighed for at fastsætte særlig regler på egne områder.

Det kan endvidere oplyses, at der er indgået to aftaler om reklame efter
regelsættets vedtagelse – begge på Teknisk Udvalgs område.

Brugen af reklamer i Frederikshavn Kommune har været relativt lavt i regelsættets
levetid, og det er vurderingen, at regelsættet er tilstrækkeligt i den nuværende
situation. Dog gøres opmærksom på, at det vurderes fremadrettet at være
tilstrækkeligt at vurdere regelsættet én gang i hver byrådsperiode.

Hovedkonklusionen fra evalueringen er:
”Overordnet set er det vurderingen, at regelsættet i dets funktionsperiode har
fungeret tilfredsstillende og det vurderes, at regelsættet ikke har været til hinder for,
at der er blevet indgået aftaler om reklamering. Der har således ikke i
funktionsperioden været meldinger om uhensigtsmæssigheder i forhold til
muligheden for at indgå aftaler. Det vurderes således, at de gældende regler fortsat
er anvendelige og tilstrækkelige, dog bør bestemmelserne i pkt. 1.5. vedrørende
revision af regelsættet ændres, fx således, at der foretages en vurdering af
regelsættet én gang pr. byrådsperiode”.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1) evalueringen af regelsættet tages til efterretning
2) regelsættet fortsætter uændret, dog således at pkt. 1.5 i regelsættet

”Revision af regelsættet” ændres fra ”Regelsættet revideres et år efter dets
vedtagelse i maj 2009” til ”Regelsættet vurderes én gang i hver
byrådsperiode”

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Anbefales.

Regelsættet revideres i det første år af hver ny byrådsperiode.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5465
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAVE
 Besl. komp: ØU/BR
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Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Evaluering af regelsæt (dok.nr.62033/10)

Bilag 2 - Regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune (dok.nr.62032/10)
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23. Overtagelse af Frederikshavn Kommunes aktier i AVØ A/S

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S tilbyder at overtage Frederikshavn Kommunes aktier i
AVØ A/S.

Frederikshavn Forsyning A/S har fået udarbejdet en uvildig analyse af
markedsværdien på aktierne i AVØ A/S. Markedsværdien er jf. vedlagte
”Markedsværdi af AVØ A/S” estimeret til 14 – 15 mio. kr. pr. 31. december 2010.
Fra konklusionen gengives følgende uddrag:

”Værdien af hvile-i-sig-selv-aktiviteter kan estimeres til nul kr., mens værdien
af driftskontrakter på henholdsvis dagrenovation, drift af genbrugspladser og
miljøanlæg er estimeret til at have en samlet værdi på 14 – 15 mio. kr.
På baggrund heraf er markedsværdien af 100 % af aktierne i AVØ A/S

estimeret til 14 – 15 mio. kr. pr. 31. december 2010”.

Indstilling
Borgmesteren indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2010
Oversendes til byrådets afgørelse.

Fraværende: Jens Ole Jensen, Søren Visti Jensen, Bjarne Kvist

Bilag
Bilag 1 - Henvendelse fra Forsyningen A/S (dok.nr.135996/10)
Bilag 2 - lukket - Værdiansættelse af AVØ A/S (dok.nr.135997/10)

Bilag 3 - Fortroligt - Forsyningens overtagelse af AVØ (dok.nr.136395/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/11692
 Forvaltning: CF
 Sbh: ANAE
 Besl. komp: ØU/BR
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24. Eventuelt salg af C. S. Møllers Vej 3, Skagen  Lukket sag
 Sagsnr: 08/15116
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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25. Tilbud på oparbejdningsaftale til finansiel leasing af

genbrugshjælpemidler i 2011

 Lukket sag
 Sagsnr: 10/10850
 Forvaltning: SUU
 Sbh: ziha
 Besl. komp: SUU/ØU
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26. Godkendelse af vedtægter og udpegning af

bestyrelsesmedlemmer til fonden MARCOD - Maritimt Center for

Operation og Drift

 Lukket sag
 Sagsnr: 10/7856
 Forvaltning: UE
 Sbh: BECR
 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


