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1.   Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA.236.O, Skagen  Åben sag
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Vandværk, Gl. Landevej

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan nr. SKA.236.O for Skagen Vandværk ved Gl. Landevej,
Skagen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 9. april til 4. juni
2008.

Der er modtaget 1 indsigelse til lokalplanforslaget fra Miljøcenter Århus, der
henviser til, at området ligger inden for indvindingsopland til vandværk i Regionplan
2005, og at der derfor stilles særlige krav til grundvandsbeskyttelsen i området. Det
er aftalt med Miljøcenter Århus, at Teknisk Forvaltning indarbejder de skærpede
krav til grundvandsbeskyttelsen i den endelige lokalplan.

Lokalplanforslagets pkt. 9.3 ændres således til:
"Overfladevandet ledes til en ny regnvandsledning i Gl. Landevej. Der skal
etableres forsinkelse på regnvandsledningen fra ejendommen, svarende til en
befæstigelsesgrad på 20 %, - herunder skal p-pladser og tilkørselsvej befæstes i
nødvendigt omfang. De øvrige arealer beplantes således, at området får et ensartet
udseende, der er i harmoni med den omkringliggende skov samt naturarealerne
mod øst".

Samtidig gør Miljøcentret opmærksom på, at Naturbeskyttelseslovens 300 m
skovbyggelinie ikke kan forventes ophævet, men at der skal søges om dispensation
til opførelse af nyt byggeri, hvilket fremgår af lokalplanens pkt. 10.1.

Forvaltningen har i medfør af lov om Miljøvurdering gennemført en miljøscreening
af lokalplanforslaget, hvoraf fremgår, at den planlagte anvendelse af området ikke
vurderes at ville påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes
miljøvurdering. Miljøscreeningen har været offentliggjort samtidig med
lokalplanforslaget, og der er ikke modtaget indsigelser hertil.

Planmæssige konsekvenser
Ved godkendelsen af lokalplanen overføres lokalplanområdet fra landzone til
byzone. Overførslen af arealet til byzone skal ses i sammenhæng  med afrundingen
af Skagen by mod vest,  - til Skagen Klitplantage og Damstederne.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at  Plan- og Miljøudvalget indstiller til
Økonomiudvalget at anbefale byrådet at vedtage Lokalplan nr. SKA.236.O endeligt
med de af Teknisk Forvaltning foreslåede ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådet godkendelse.

 Sagsnr: 08/94
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Fraværende:
Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Lokalplan SKA236-O, Gl. Landevej, Skagen, uden sign.pdf (dok.nr.532110/08)

2.   Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA.237.B - Nedre

Mosevej

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. januar 2008, at der på bygherres
foranledning kunne igangsættes en lokalplanlægning af et område til tæt-lav
bebyggelse til helårsboliger opført i træ ved Nedre Mosevej i Skagen. Der blev i
februar 2007 vedtaget en lokalplan for samme område, som udelukkende gav
mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse.

Med det nye forslag til Lokalplan - nr. SKA.237.B og forslag til kommuneplantillæg
nr. 20/05 - blev der givet mulighed for opførelse af både åben-lav og tæt-lav
bebyggelse. Det betyder, at der kan opføres imellem 8 åben-lave boliger og 16
tæt-lave boliger som dobbelthuse.

Forslaget til lokalplan har været fremlagt i offentlig debat i perioden fra den 9. april
2008 til den 4. juni 2008.

Der er modtaget 3 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, som
er behandlet i indsigelsesnotat af 25. juni 2008.

Forvaltningen har i medfør af Lov om Miljøvurdering gennemført en miljøscreening
af lokalplanforslaget, hvoraf fremgår, at den planlagte anvendelse af området ikke
vurderes af ville påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes
miljøvurdering. Miljøscreeningen har været offentliggjort samtidig med
lokalplanforslaget, og der er ikke modtaget indsigelser hertil.

Planmæssige konsekvenser
Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres 8 åben-lave helårsboliger eller

16 dobbelthuse (tæt-lave helårsboliger) på det ca. 6300 m2 store areal, der udgør
den foreløbige afslutning på boligbyggeriet langs Nedre Mosevej mod nord og
mod Bøjlevejen.

Opmærksomheden henledes på pkt. 1 i indstillingsnotatet af 25. juni 2008, hvor der
forespørges om muligheden for at videreføre boligudbygningen nord for
lokalplanområdet.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/555
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget
at anbefale byrådet at vedtage Lokalplan nr. SKA.237.B og Kommuneplantillæg nr.
20/05 endeligt i overensstemmelse med indsigelsesnotatet af 25. juni 2008.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:
Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Bilag 1 - Indsigelsesnotat (dok.nr.527360/08)
Bilag 2 - LP SKA 237.B pdf endelig u.u..pdf (dok.nr.532132/08)
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3.   Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.18.06.01

sommerhusgrunde i Bratten

Sagsfremstilling
Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen fra juni
2005 giver mulighed for udlæg af sommerhusgrunde vest for det eksisterende
sommerhusområde i Bratten. Lokalplan FRE.18.06.01 giver mulighed for
udstykning af op til 140 sommerhus-grunde med en størrelse på mellem 2.500 m²
og 1.300 m². Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 15.

Lokalplanforslaget har været udsendt til offentligt debat i perioden fra den 7. maj til
den 2. juli 2008, hvilket har givet anledning til indsigelser og bemærkninger, som
det fremgår af indsigelsesnotatet af juli 2008.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanforslaget fremsendes til byrådet med
henblik på endelig vedtagelse med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen ønsker at området
bliver kloakeret.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse. Peter Nielsen (C) og Søren Visti Jensen (F)
følger Paul Rode Andersen (F) og Brian Pedersens bemærkninger fra Plan- og
Miljøudvalgets møde den 12. august 2008.

Fraværende:
Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Bilag 1 - Endelig FRE.18.06.01 sommerhuse Bratten.pdf (dok.nr.536641/08)
Bilag 2 - Kommuneplan-tillæg93-endelig (2).pdf (dok.nr.539948/08)
Bilag 3 - Indsigelsesnotat (dok.nr.529918/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/4492
 Forvaltning: TF
 Sbh: IBHA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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4.   Endelig ophævelse af Lokalplan SAE.20.25 for et biogas og

separationsanlæg

Sagsfremstilling
På foranledning af ejer af landbrugsejendommen Gjersholtvej 9, Østervrå, har
Teknisk Forvaltning udarbejdet et dokument om ophævelse af lokalplan for et
konkret biogas- og separationsanlæg på ejendommen.

Forslag om ophævelse af Lokalplan SAE.20.25 for et biogas og separationsanlæg
har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 12. marts til den 7. maj 2008,
hvilket ikke har givet anledning til indsigelser eller kommentarer.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at ophævelse af Lokalplan SAE.20.25 fremsendes til
byrådet til endelig ophævelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Endelig Ophævelse af lokalplan SAE 20 25.pdf (dok.nr.536640/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/202
 Forvaltning: TF
 Sbh: IBHA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR

5.   Frigivelse af restrådighedsbeløb for 2008 vedr.

vedligeholdelse af bygninger og renovering/opførelse af

administrationslokaler

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er der en række projekter vedr. renovering og
vedligeholdelse af kommunens bygninger. Flere af disse projekter er opstartet i
2007 og de første bevillinger vedr. projekterne er givet i 2007.

Der ønskes nu afgivet bevilling vedr. de restrådighedsbeløb, der er i 2008, vedr.
disse projekter, således at det igangsatte arbejde kan fortsætte.

I bilag til sagen er opgjort hvilke rådighedsbeløb, der har været afsat, samt hvilke

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8595
 Forvaltning: TF
 Sbh: kajo
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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bevillinger der er afgivet.

Der søges nu om frigivelse af restrådighedsbeløb for 2008 vedr.:

Renovering af Frederikshavn Rådhus 7.182.000 kr.
Nye administrationslokaler
(Udgifterne omfatter projektudvikling EU-udbud på
rådgiver- Ydelse/totalentreprise og rådgiverhonorar)

3.278.000 kr.

Genhusning (Husleje m.v.)
(Omfatter husleje, forbrug og fællesudgifter i
forbindelse med lejemålet)

4.754.000 kr.

Flytteomkostninger 347.000 kr.

(Omfatter udgifter i forbindelse med justering af
organisationen,herunder TF´s udflytning til pavilloner
på Værkergrunden som følge af skimmelsvamp i de
eksisterende bygninger)

Planlagt vedligeholdelse af øvrige ejendomme
(Beløbet er prioriteret til udskiftning af nedbrudt
hovedcenter for styring  af automatik i Frederikshavn
bibliotek og svømmehal)

147.000 kr.

I alt bevillinger for 15.708.000 kr.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløb frigives til forbrug. Beløbet udgør i alt 15.708.000 kr.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at de nævnte rådighedsbeløb frigives.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:
Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Oversigt over rådighedsbeløb og bevillinger vedr. udvalgte projekter (dok.nr.523743/08)

6.   Godkendelse af takster for private almene vandværker 2008

Sagsfremstilling

 Åben sag
 Sagsnr: 08/765
 Forvaltning: TF
 Sbh: jeka
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Kommunen skal hvert år godkende de private, almene vandværkers takster.
Kommunens skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, dvs. at vandværket
har tilstrækkelige midler til at dække de forventede kommende udgifter. På den
anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, der overstiger det forventede
behov.
Endvidere bør størstedelen af det samlede driftsbidrag udgøres af den variable

m3-pris, så der er en økonomisk fordel for forbrugeren ved at spare på
vandforbruget.
Taksterne for de private, almene vandværker ses i nedenstående tabel (alle priser er
ekskl. moms).

Vandværk m3-pris
Fast afgift

(måler-leje)
Tilslutningsafgift

Parcel-/

rækkehus
Lejlighed Landbrug Landhus Sommerhus

Dybvad 4,00 650 6.000 4.000 9.000 - -
Præstbro 4,50/3,751 550 8.000 6.000 22.000 16.000 8.000

Ravnshøj 2,50 240 12.000
12.000/

6.000
- - 12.000

Rugtved Fælled 5,50 700 6.000 - 20.000 13.150 -
Skærum 7,00 700 10.000 - 27.000 27.000 -
Thorshøj 4,00 300 8.000 4.500 22.000 22.000 -

Toftelund
3,00/

2,004
400 8.000 8.000 - - -

Try 3,75 505 - - 25.000 25.000 -
Understed 4,00 500 7.500 4.200 16.000 16.000 -

Voerså 5,00/3,501 450
7.000/

5.500
4.500 19.500 12.300 5.000

Østervrå 3,00 240 8.000
8.000/

6.000
22.000 22.000 -

Aalbæk 4,90
540/760/

1.21603
14.100 - 17.600 - 16.100

1 Op til 1.000 m3/over 1.000 m3

2 1. lejlighed/2. og følgende lejligheder
3 Helårsejendomme/sommerhuse/målergruppe 05-07 (større målere til
campingplads, skole m.m.)
4 Der opkræves der 2,00 kr./m3 til ombygning af vandværket

Forvaltningen har i forbindelse med sagen gennemgået regnskaber for 2007 og
budgetter for 2008. Der er ikke bemærkninger til disse. Dog skal det nævnes, at et
enkelt vandværk arbejder uden budget, men følger sidste års regnskab i forbindelse
med fastsættelse af takster.

Lovgrundlag
Vandforsyningslovens § 53.

Indstilling



Økonomiudvalget - Dagsorden - 20. august 2008 Side 12 af 53

Teknisk Forvaltning indstiller, at takster for 2008 godkendes af byrådet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

7.   Takster 2009 - Renovationstakst og miljø- & genbrugsgebyr

samt takster AVØ A/S

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

Der er for år 2009 budgetteret med udgifter på 62,8 mio. kr. og indtægter på 61,9
mio. kr., som finansieres dels gennem renovationstaksten og dels gennem miljø- og
genbrugsgebyret.
En følge af kommunalreformen (dannelse af AVØ A/S og sammenlægning af de 3
kommunale renovationsområder) er, at renovationen har ca. 10 mio. kr. til gode i
kommunekassen, som over en årrække skal tilbageføres til renovationskunderne.

På den baggrund budgetteres med uændrede takster for 2009 og et forbrug af
opsparede midler på ca. 1 mio. kr.

Renovationstaksten
Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation.

Det er AVØ A/S, der forestår indsamling af dagrenovation.

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

For 2009 foreslås følgende renovations-takster
Takster Takster

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3121
 Forvaltning: TF
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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2009 2008
Sæk/uge 946 946
Sæk/sommerhus 545 545
Sæk 14. dag 576 576
240 l cont./uge 1665 1665
240 l cont./ 14. dag 946 946
400 l cont./ uge 2323 2323
400 l cont./14. dag 1326 1326
600 l cont./uge 2786 2786
600 l cont./14. dag 1593 1593
800 l cont./uge 3505 3505
800 l cont./14. dag 1871 1871
Molok pr. tømning 597 597
Takst for ændring 100 -

alle takster er ekskl. moms.

I takstoversigten er medtaget takst for ændring af renovation. Denne takst ønskes
fastlagt, primært af adfærdsregulerende grunde, i det vi har noteret borgere der
hyppigt ændrer renovationstype, ofte kun med marginal beløbsmæssig betydning.

Miljø- og genbrugsgebyr
Udgifterne til miljø- og genbrugsordningerne er opdelt i to hovedgrupper, på
henholdsvis boligejere og virksomheder.
Boligejere:
Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ A/S´s omkostninger
til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og papir samt
administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til
bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og
deponering.

De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger. Sommerhuse og værelser
pålægges kun halvt gebyr.

For 2009 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere.
Gebyr
2009

Gebyr
2008

Lejligheder/helårsboliger 859 859
Sommerhuse / værelser 429 429
alle takster er ekskl. moms.

Erhverv:
Miljø- og genbrugsgebyr for erhvervsvirksomheder dækker Modtagestation
Vendsyssels erhvervsgrundgebyr der omfatter rådgivning om farligt affald, transport
mv.

Der opkræves miljø- og genbrugsgebyr ved ejendomme med et erhvervsareal der

er større end eller lig 25 m2. 



Økonomiudvalget - Dagsorden - 20. august 2008 Side 14 af 53

Miljø- og genbrugsgebyr for erhverv opdeles i 3 grupper efter størrelsen af
erhvervsarealet.

For 2009 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for erhverv.

Erhvervsareal [m2] Gebyr
2009

Gebyr
2008

0 - 24 0 0
25 - 499 76 76
500 - 1999 138 138
2000 -        450 450
alle takster er ekskl. moms.

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende
gebyrer for AVØ A/S. AVØ A/S takster for 2009 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at nærværende forslag til renovationstakster samt
miljø- og genbrugsgebyr for 2009 samt takster for AVØ A/S fremsendes til byrådet
med anbefaling om godkendelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Takstblad 2009 AVØ (dok.nr.530118/08)

8.   VVM-redegørelse og miljørapport for indvinding af

rødbrændende ler ved Grønhede, Sæby

Sagsfremstilling
Monier, Volstrup Teglværk, udvinder rødbrændende ler til produktion af teglsten på
Volstrup Teglværk. Virksomheden ønsker at påbegynde indvinding af ler på et
større område, som grænser op til det eksisterede indvindingsområde ved
Grønhede syd for Sæby.

Det ansøgte indvindingsområde ligger ved Grønhede syd for Sæby. Arealet ejes af
Jens Peter Gadensgaard og er beliggende på adresserne Østkystvejen 4 og

 Åben sag
 Sagsnr: 07/642
 Forvaltning: TF
 Sbh: mine
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Ørtoftvej 13, 9300 Sæby. Området har et areal på 99,9 ha, og der søges
indvindingstilladelse for en periode på 40 år. Det ansøgte indvindingsområde
indeholder et eksisterende indvindingsområde. Denne VVM-redegørelse omfatter
hele området, dvs. både det eksisterende og det kommende indvindingsområde.
Ansøgning om råstoftilladelse omfatter ligeledes hele området

Der ønskes indvundet ca. 30.000 tons ler pr. år, svarende til ca. 12.000 til 18.000

m3. Indvindingen sker etapevis i mindre områder på ca. 3-4 ha afhængig af
tykkelsen af laget med rødbrændende ler.
Indvindingen forventes samlet set at forløbe over ca. 30 arbejdsdage pr. år.
Indvindingen foretages i perioden fra og med april til og med oktober. Det angivne
tidsrum omfatter også tidsforbrug til klargøring og reetablering af området.
Indvindingen er meget afhængig af vejrforholdene, idet nedbør forhindrer arbejdet.
Arbejdsprocessen sker ved, at overjorden fjernes, omkring 0,5-2 m af lerlaget (den
rødbrændende ler) tages af og køres til Volstrup Teglværk. Herefter lægges
overjorden tilbage, og området kan igen benyttes til landbrugsdrift. Når området
efterlades efter endt indvinding, fremstår det som uberørt landbrugsjord.

Omfanget af den ansøgte, fremtidige indvinding svarer til den indvinding, der sker i
dag – også hvad angår antallet af anvendte maskiner. Da der ikke vil blive
indvundet så meget ler på årsbasis som nu, vil antallet af arbejdsdage blive
reduceret i forhold til i dag. Forskellen fra i dag er derfor, at indvindingsområdet
udvides, og at tidsrummet for indvindingen derfor forlænges.

Det ansøgte indvindingsområde ligger i råstofområde i forhold til den gamle
regionplan 2005, og er også med i den nye råstofplan for Region Nord.

Området der ønskes indvundet fra er tillige beliggende i område, som i regionplan
2005 er udpeget som Område med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD-område).
Området er samtidig kortlagt og udpeget som indvindingsopland til Ørnedalsværket,
som er et alment vandværk ejet af Frederikshavn Forsyning. Området er desuden i
regionplan 2005 udlagt som indsatsområde med hensyn til nitrat, idet området er
udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde med nogen sårbarhed.

VVM-redegørelsen samt i forhold til kommunplantillæg, den strategiske
miljøvurdering, behandler begge indvindingsprojektets påvirkninger af miljøet.
Frederikshavn Kommunes forvaltning er i processen blevet hørt i alle forhold. I
forhold til affald, støj, støv, jordbrugsressourcer, naturpåvirkninger,
ressourceforbrug, trafiksikkerhed, socioøkonomiske forhold samt påvirkning af
vandmiljøet omhandler redegørelsen de overvejelser man fra ansøger har gjort sig
for at minimere de negative påvirkninger projektet har. Fra forvaltningens side er
specielt to forhold blevet påpeget som kritiske:

1.   Krav om udelukkende at benytte Ørtoftvej, som forbindelsesvej til
Ålborgvej/Volstrupvej i forbindelse med transport til teglværket af det
opgravede materiale

2.   Krav om at GEUS (tidl. Danmarks Geologiske Undersøgelser) kan bekræfte
at grundvandsressourcerne er sikret mod forurening af pesticider og nitrat
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under og efter indvinding.

En undersøgelse (Pestiler-rapport, 1995) i det oprindelige indvindingsområde,
(foretaget på foranledning af Nordjyllands Amt konkluderer), at grundvandet ikke
belastes ved indvinding af rødbrændende ler. For at rapportens konklusioner kan
gælde for det fremtidige indvindingsområde er det afgørende, at et omfattende
moniteringsarbejde iværksættes, sådan som indvinder foreslår.

Dette indebærer, at lerets egenskaber undersøges for at sikre, at konklusionerne
fra PESTILER rapporten kan anvendes. Undersøgelserne foretages af GEUS på
udvalgte boringer. Desuden skal der inden en eventuel lerindvinding i det
sortskraverede område etableres en moniteringsboring, så kvaliteten af vandet i det
øvre magasin løbende kan kontrolleres. Undersøgelses- og analyseprogrammet
aftales forinden mellem Frederikshavns Kommune og Volstrup Teglværk med faglig
bistand fra GEUS.

Resultaterne af de forundersøgelser, som teglværket foretager i de enkelte
delområder fremsendes til Frederikshavns Kommune inden råstofgravningen
igangsættes. Som dokumentation fremsendes borejournaler for de udførte boringer
samt et kort over lerlagets tykkelse og egenskaber.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender
VVM-redegørelsen med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 6. maj 2008
Indstillingen tiltrædes.

Bilag: VVM-redegørelse og miljørapport for indvínding af rødbrændende ler ved
Grønhede, Sæby - Eftersendes mandag til Økonomiudvalgets medlemmer

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Taget af dagsordenen.

Fraværende:
Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Kortbilag til VVM-redegørelse Grønhedevej.pdf (dok.nr.539667/08)
Udkast til vvm_volstrup_180808.pdf - Adobe Acrobat Professional - Microsoft Word -
vvm_volstrup_180808.pdf (dok.nr.540934/08)

9.   Lånegaranti til Frederikshavn Forsyning A/S  Åben sag
 Sagsnr: 08/8756



Økonomiudvalget - Dagsorden - 20. august 2008 Side 17 af 53

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti
for lån på 250 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for
regnskabsåret 2008, som opstår via årets anlægsinvesteringer.

Bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S har på møde den 19. maj 2008 besluttet,
at der successivt indhentes tilbud på lån til finansiering af koncernens
anlægsinvesteringer i 2008 samt at fremsende en ansøgning til Frederikshavn
Kommune om kommunegaranti i form af en rammeaftale, hvor Frederikshavn
Kommune løbende orienteres, når der optages lån. Se bilag for det planlagte
investeringsbehov i 2008.

Forsyningen planlægger at indhente tilbud hos kreditforeninger på
obligationsbaserede lån.

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

I § 10 stk. 1 er bl.a. 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 højst være på 15 år og med at afdragsforløb, der højst giver en
gennemsnitlig løbetid på 10 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. Det betyder, at der i dette
tilfælde ikke skal deponeres og at garantien ikke har indflydelse på den
Frederikshavn Kommunes låneramme.

Konklusion
Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånet jf. regler om
kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb.
Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte anlægsudgifter i
regnskabsåret 2008.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der i
henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån på
250 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber til

 Forvaltning: CF
 Sbh: kajo
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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finansiering af anlægsudgifter, som afholdes i regnskabsåret 2008.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Ansøgning om Kommunegaranti, Frederikshavn Forsyning A/S (dok.nr.538064/08)



Økonomiudvalget - Dagsorden - 20. august 2008 Side 19 af 53

10.   Budget 2009 for Modtagestation Vendsyssel I/S

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S fremsender budget 2009 til
godkendelse jf. bestemmelserne i MV-vedtægtens § 4, stk. 11.

Budget 2009 er udarbejdet med et forventet driftsunderskud på 250.000 kr.

Budgetforslaget er behandlet på MV-bestyrelsens møde den 21. januar 2008 og
den 10. marts 2008. På grundlag heraf har en enig bestyrelse besluttet at
fremsende nærværende budgetforslag 2009 til godkendelse i
interessentkommunerne med bestyrelsens anbefaling.

Det af selskabet foreslåede erhvervsgrundgebyr indarbejdes i Plan og Miljøudvalgs
forslag til miljø- og genbrugsgebyr for erhvervsvirksomheder.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at selskabets budget 2009 tages til efterretning og
fremsendes til økonomiudvalg og byråd med anbefaling om godkendelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

MV-budgetforslag 2009 (dok.nr.469925/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/113
 Forvaltning: TF
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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11.   Anmodning om garantistillelse og godkendelse af

låneoptagelse - Frederikshavn Boligforening, afdeling 12,

Hånbæk

Sagsfremstilling
Byrådet har tidligere godkendt, at indstille skema B til landsbyggefondens
godkendelse med en anskaffelsessum på 201.626.000 kr. for så vidt angår de
støttede arbejder. De ustøttede arbejder har en anskaffelsessum på 118.152.000
kr.

Boligforeningen anmoder nu om, at der stilles kommunal garanti på 100 % for
realkreditlån på henholdsvis 201.318.000 kr. og på 118.152.000 kr.

Endvidere anmodes om godkendelse af den nævnte låneoptagelse.

Der er ikke tidligere taget stilling til, hvorvidt kommunen vil stille garanti, idet der
ikke på tidspunktet for godkendelse af projektet var fremkommet krav herom.

Kommunen skal som tilsynsmyndighed godkende låneoptagelsen.

Indstilling
Teknisk forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

låneoptagelsen godkendes
der stilles kommunal garanti på 100 % for så vidt angår lånene på

henholdsvis 201.318.000 kr. og 118.152.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 07/1234
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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12.   Forprojektering af Lyset over Skagen 2008-09

Sagsfremstilling
Dansk Musikteater søger om støtte på 140.000 kr. til forprojektering af Lyset over
Skagen 2008-09. Der er opnået støtte på 100.000 kr. fra private bidragydere til
forprojekteringen, som forventes at løbe i perioden 1. august 2008 til 1. november
2008.

Forprojekteringen skal tilvejebringe den samlede finansiering til den planlagte
genopsætning og genopførelse af musicalen Lyset over Skagen, der har et samlet
budget på 21,7 mio. kr. I den forbindelse fremhæver Dansk Musikteater, at man
anser Frederikshavn Kommune som første interessent, hvorfor teatret lægger stor
vægt på, at Frederikshavn Kommune bliver den første hovedbidragyder.

I den foreløbige plan for genopførelsen forventes der genopført 7 forestillinger i
Skagen af i alt 26 forestillinger i Danmark samt 6 forestillinger i Norge og Sverige.
Ansøgningen om midler til genopførelsen af musicalen blev behandlet på
Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2008, hvor der blev tilkendegivet en positiv
interesse, såfremt øvrige interessenter og samarbejdspartnere udviser interesse for
at støtte genopførelsesprojektet.

Der findes ingen ledige midler i 2008, hvorfor et eventuelt tilskud til
forprojekteringen skal gives som en tillægsbevilling og finansieres over kassen.

Indstilling
Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt
udvalget ønsker at støtte forprojekteringen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Godkendt. Finansieres over Økonomiudvalgets samlede ramme.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Bilag 1 - Justering af ansøgning om støtte til forprojekt af Lyset over Skagen
2008-09 (dok.nr.538351/08)
Bilag 2 - Ansøgning om forprojekteringsbidrag til Lyset over Skagen 2008 pr. 31/8-2008 som en
forudsætning for, at projektet gennemføres.  (dok.nr.535712/08)
Bilag 3 - Budget for forprojektet Lyset over Skagen. (dok.nr.539198/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3285
 Forvaltning: EDS
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU
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13.   Sponsoraftale for sæsonen 2008-2009 - Sæby Billardklub

Sagsfremstilling
Sæby Billardklub søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2008-2009.

Klubbens keglebillard-hold spiller i elitedivisionen (landets bedste række). I
sæsonen 2007-2008 opnåede holdet en 7. plads. Det er klubbens målsætning i den
kommende sæson at slutte grundspillet blandt de 4 bedste og dermed komme med
i slutspillet om det danske mesterskab.

Klubben tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2008-2009 på 75.000 kr. Som
modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der opsættes reklamer i
spillelokalet ved hjemmekampe.

Frederikshavn Kommune har i 2007 ydet klubben sponsorstøtte med 25.000 kr.
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte til eliteidræt individuelt og
besluttes af Økonomiudvalget.

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for
kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i
niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært i TV,
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

der med baggrund i den vedtagne politik og de vejledende retningslinier for
vurdering af sådanne ansøgninger, indgås en sponsoraftale på 25.000 kr. for
sæsonen 2008-2009
det overlades til administrationen at indgå aftale om modydelser (reklamer)

svarende til sponsoratets størrelse

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2008 optagne beløb til sponsoraftaler på
elite-idrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 08/6632
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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14.   Ansøgning fra Grenen Boligforening af 1946 om

sammenlægning af afdelinger

Sagsfremstilling
Grenen Boligforening af 1946 søger om kommunens godkendelse
af sammenlægning af nedenstående afdelinger med virkning fra 1. januar 2008 til
een ny afdeling 1 med ialt 303 lejemål:

Afdeling 1 Ved Kirken 7-15 5. lejemål
Afdeling 2 Markvej 69-93 38 lejemål
Afdeling 5 Dapnesvej 28-38 6 lejemål
Afdeling 6 Hakon Børresens Vej 1-39 og 2-30 35 lejemål
Afdeling 9 Ulrik Plesners Vej 37-59 og 36-50 samt

Peter Andersens Vej 36-46 og 37-59 38 lejemål
Afdeling 10 Trindelvej 54-90 126 lejemål
Afdeling 13 Minervavej 1-47 og 2-34 40 lejemål
Afdeling 14 Fallingen 1-29 15 lejemål

Sammenlægningen er vedtaget på beboermøder i september måned 2007 og
godkendt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 27. maj 2008.

Ud over den nye afdeling består boligforeningen herefter af afdeling 3 med 52
lejemål og afdeling 12 med 37 lejemål.

I henhold til § 25 i Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008
om drift af almene boliger mv. kan boligorganisationens øverste ledelse bestemme,
at flere afdelinger, der ligger i samme kommune, skal sammenlægges til een
afdeling.

Hvis statsstøtte eller kommunal støtte er bevilget til en af de afdelinger, som ønskes
sammenlagt, skal kommunalbestyrelsen tillige godkende sammenlægningen.
Sammenlægningen af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de
berørte afdelinger.

Ifølge boligforeningen er der bevilget stats- og kommunal støtte til afdelinger, der er
omfattet af sammenlægningen.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
sammenlægning af afdelinger som anført godkendes med virkning fra 1. januar
2008.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 08/5971
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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15.   Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om

godkendelse af køb af ejendom

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening søger om godkendelse af køb af ejendommen
Ålborgvej 95, Sæby.

Ejendommen ønskes erhvervet pr. 1. juli 2008 af Automobilfirmaet Im. Stiholt A/S
til  administration, værksteder og lagre.

Ejendommen er beliggende i et industriområde og har særdeles gode
tilkørselsforhold med god tilgængelighed for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Boligforeningens nuværende administrationsejendom i Sæby på adressen
Solsbækvej 2, Sæby, er ikke velegnet til værksted, lagre og garager. Denne
ejendom ønskes på et senere tidspunkt solgt til et nybyggeri – f.eks. seniorboliger i
eget regi eller til opførelse af ældreboliger eller lignende, der kan have fordel af en
beliggenhed tæt ved Sæby Ældrecenter.

Finansieringen af købet vil i første omgang ske ved lån i pengeinstitut. Provenu ved
salg af eksisterende administrationsejendom vil skulle finansiere ejendomskøbet.

I henhold til § 26 i Lov om almene boliger og § 116, stk. 3 i Bekendtgørelse om drift
af almene boliger mv., kan erhvervelse af ejendomme kun ske med
kommunalbestyrelsens godkendelse. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan
godkende erhvervelsen, skal der gives boligorganisationen meddelelse senest 6
uger fra modtagelsen af boligorganisationens ansøgning.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende

ejendomserhvervelse som anført.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Hans Jørgen Kaptain (V) forlod mødet som inhabil.
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8072
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR

16.   Godkendelse af skema C - byggeregnskab vedrørende

helhedsplan - Boligforeningen Vesterports afdeling 5 -
 Åben sag
 Sagsnr: 08/8943
 Forvaltning: TF
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Fælledbo.

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om, at kommunen godkender skema C -
byggeregnskab vedrørende den gennemførte helhedsplan for afdeling 5 -
Fælledbo, Frederikshavn.

Den endelige anskaffelsessum udgør for så vidt angår den støttede del af projektet
61.462.687 kr.og for så vidt angår den ustøttede del 51.965.986 kr.

Der er tale om en merudgift i forhold til skema B (med senere bevilgede forhøjelser
og efter medtagelse af indeksstigning, rentestigning m.v.) på 1.045.000 kr.  for så
vidt angår den støttede del af projektet, og på 965.000 kr. for så vidt angår den
ustøttede del af projektet. Dette svarer til en merudgift på 1,8 % på den støttede del
og 2,0 % på den ustøttede del.

Baggrunden for at anskaffelsessummen for så vidt angår den støttede er blevet
højere end anslået ved skema B er bl.a. at der måtte laves større arbejder end
forudsat på lette indervægge i D-blokke og endvidere var der efterreparationer af
terrasser, have, plæner, mv. samt ændringer af flisestier og legepladser.

Byrådet skal i henhold til vejledning om støtte til opretning, udbedring,
vedligeholdelse m.v. i alment byggeri godkende skema C.

Den anskaffelsessum, der er godkendt ved skema B skal i princippet være
overholdt, men følgende merudgifter kan dog godkendes:

uforudseelige udgifter med indtil 2 % af den senest godkendte
anskaffelsessum
udgifter forbundet med vinterforanstaltninger og udtørringi helt

ekstraordinære situationer
eventuelle merudgifter til byggelånsrenter, som er forårsaget af at renten

siden lånets etablering er steget mere end 1 %
eventuelle merudgifter ved fastprisregulering udover 12 måneder fra

tilbudsdagen
eventuelle merudgifter tilskatte og afgiftsforhøjelser mv.

Da bygherren  har redegjort for merudgifternes baggrund og da de holder sig
indenfor 2 %, kan kommunen godkende skema C med de anførte merudgifter uden
forudgående henvendelse til Landsbyggefonden. 

Revisor har forsynet regnskabet med følgende konklusion: "Det er vores opfattelse
pr. 21. februar 2008 i al væsentlighed er udarbejdet i overenstemmelse med
vejledning om offentlig støtte til almene boliger mv.

Huslejen udgør i følge skema C 550 kr./m2/årligt ekskl. forbrugsafgifter.  
Forøgelsen af anskaffelsesprisen indebærer ikke merudgifter for kommunen. Der

 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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vil dog skulle stilles garanti for realkreditlån efter gældende regler herom. 

Indstilling
Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at

Skema C - byggeregnskab - godkendes med de i sagsfremstillingen nævnte
anskaffelsessummer, herunder at merudgifterne godkendes, under
forudsætning af at der efterfølgende fremsendes dokumentation for
afholdelse af evt. afsatte beløb

Huslejen på 550 kr. m2/årligt godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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17.   Anmodning om godkendelse af fravigelse af visse

bestemmelser i de "Almindelige betingelser" for

entrepriseopgaver i forbindelse med udbud af entrepriser i

offentligt støttet byggeri

Sagsfremstilling
Kuben Management A/S, som medvirker som bygherrerådgiver i visse sager om
opførelse/renovering af almene boliger med offentlig støtte, anmoder om
kommunens godkendelse af, at man fraviger visse bestemmelser i AB92 og ABT93
(totalentrepriser), som er standardvilkårene for aftaler om henholdsvis
entreprisearbejder og totalentrepriser.

At støttebekendtgørelsen fremgår, at kommunen skal stille som betingelse, at
bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger AB
og ABT til grund uden fravidelser. Kommunen kan dog efter modtaget begrundelse i
særlige tilfælde godkende fravigelser.

Kuben Management A/S anfører, at standardvilkårene normalt er meget velegnede
for støttede byggerier, dog er der enkelte punkter, hvor en fravigelse er nødvendig.
Der kan bl.a. være vedståelsesfristens længde, som ikke tager højde for, at der
mellem licitationen og indgåelsen af kontrakt skal være plads til bearbejdning af
licitationsresultat i et skema B og til en kommunal sagsbehandling. Eller hensynet til
Byggeskadefondens eftersyn, som kræver, at der ikke smøles med
kvalitetsmaterialets færdiggørelse og aflevering.
De fravigelser, som ønskes, fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at de ønskede fravigelser fra
AB92 og ABT93 godkendes for så vidt angår sager, hvor Kuben Management A/S
er bygherrerådgiver i sager om opførelse eller renovering af støttet byggeri.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Oversigt over fravigelser fra AB92 og ABT93 (dok.nr.538964/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/7386
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU

18.   Flytning af Sund By Sæby  Åben sag
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Sagsfremstilling
Sund By Sæby har til huse på St. Krumpens Vej 74, Sæby. En beliggenhed som
betyder, at borgerne kun kommer, hvis de har en aftale eller er blevet anbefalet at
besøge Sund By. Udvalget har tidligere drøftet sagen hhv. 10. april 2007, 8. maj
2007 og 4. marts 2008.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 8. april 2008
For at sikre en mere central placering af Sund By i Sæby har flere forskellige
placeringer været under overvejelse og der foreligger nu forslag til placering i
ejendommen Laurits Christensens Vej 53, Sæby - den tidligere Fakta butik.
Placeringen opfylder de behov, der vil være for Sundby butik med tilknyttede lokaler
til foredrag samt mindre træningshold. Lejemålet er på 211 m² og kan overtages
nyrenoveret og specielt indrettet til det angivne formål pr. 1. juli 2008.
Istandsættelsen sker for udlejers regning efter aftalt projekt. Huslejeniveauet er kr.
900 pr. m² ekskl. moms. Lejekontrakten indgås på almindelige vilkår, men det
foreslås, at lejekontrakten fra kommunens side er uopsigelig i 10 år, og at
lejekontrakten fra udlejerens side er uopsigelig i 20 år.

En kommune må gerne indgå aftale om leje af lokaler. Men ifølge gældende regler
skal kommunen i sådanne tilfælde deponere et beløb svarende til det lejedes værdi,
eller alternativt nedskrive sin låneramme med et tilsvarende beløb.
Ejendomsværdien for det lejede er 1.357.000 kr.

Når der – som i dette tilfælde – er tale om at et eksisterende lejemål erstattes af et
nyt, er der adgang til at foretage modregning, således at deponeringskravet svarer
til differencen mellem de to lejemåls værdi. Deponeringskravet bortfalder hvis der
alene er tale om en mindre væsentlig afvigelse. Det fraflyttede lejemåls værdi udgør
645.000 kr.

Sundhedsudvalget anmoder derfor Byrådet om at reservere 712.000 kr. af sin
låneramme til formålet. Frederikshavn Kommune har endnu ikke udnyttet hele sin
låneramme.

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsforvaltningen har indhentet udtalelse fra
Økonomiafdelingen vedrørende eventuel uudnyttet låneramme:

”I budgettet er der indregnet fuld låneoptagelse vedr. de budgetbeløb der i henhold
til lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang. I betragtning af beløbets
størrelse, vurderes det, at der i årets løb vil blive konstateret en uudnyttet
låneadgang, der kan finansiere den yderligere deponeringsforpligtigelse.”

Indstilling
Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse, at

der indgås kontrakt for leje af bygningen Laurits Christensens Vej 53, Sæby
kontrakten indgås for en 10-årig periode – uopsigelighed for lejer

(kommunen)

 Sagsnr: 07/5649
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: bepd
 Besl. komp: ØU
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det betinges, at der ikke betales depositum ved indgåelse af lejemålet
kontraktindgåelse gøres betinget af konkret aftale vedrørende

nyistandsættelse af lejemålet
der reserveres 712.000 kr. af lånerammen i 2008, til afløftning af

deponeringsforpligtigelsen

Beslutning - Sundhedsudvalget 8. april 2008
Principgodkendt.
Forvaltningen genforhandler med henblik på afkortning af perioden for
uopsigelighed samt mulighed for fremleje ved fraflytning.

Supplerende sagsfremstilling – Sundhedsudvalget den 6. maj 2008
Forvaltningen har på baggrund af Sundhedsudvalgets beslutning den 8. april
genoptaget drøftelserne med udlejeren og har aftalt, at der i hele
uopsigelighedsperioden kan ske fremleje af lejemålet til anden side.

Indstilling
Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse, at

der indgås kontrakt for leje af bygningen Laurits Christensens Vej 53, Sæby
kontrakten indgås for en 10-årig periode – uopsigelighed for lejer

(kommunen)
det betinges, at der ikke betales depositum ved indgåelse af lejemålet
kontraktindgåelse gøres betinget af konkret aftale vedrørende

nyistandsættelse af lejemålet
der reserveres 712.000 kr. af lånerammen i 2008, til afløftning af

deponeringsforpligtigelsen

Beslutning - Sundhedsudvalget 6. maj 2008
Anbefales godkendt.

Knud Hjørnholm og Jytte Schaltz deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning - Økonomiudvalget 21. maj 2008
Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Punktet udsættes.

Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages i Sundhedsudvalget til drøftelse.

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutning Sundhedsudvalget den 03-06-2008
Drøftet.
Fraværende: Lars M. Møller, Jytte Schaltz, Irene Hjortshøj
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Supplerende sagsfremstilling
Kommunaldirektøren havde den 25. juni 2008 en forhandling med udlejer, og på
den baggrund er der sket justering af lejeniveauet samt ændringer i vilkårene for
lejers vedligeholdelsesforpligtelser jf. pkt. 15.2 i lejekontrakten, ligesom lejemålet
først forventes overtaget pr. 1. februar 2008.
Økonomiafdelingen har på baggrund af ændringer i regelgrundlaget for
deponeringer fremsendt supplerede oplysninger:
Der er primo juli fra Velfærdsministeriet modtaget meddelelse om, at der ultimo
2008 påregnes gennemført en ændring af lånebekendtgørelsen vedrørende
deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål.
Ændringen består i, at der ved indgåelse af nye lejemål, kan modregnes fraflyttede
lejemål uanset sammenhæng, hverken geografisk eller formålsmæssigt til det nye
lejemål.
På baggrund heraf, kan der vedrørende indgåelse af det nye lejemål til Sund By
Sæby, modregnes både vedrørende det fraflyttede lejemål for Sund By Sæby men
også for fraflytningen af Virksomheden Skagen, hvor lejemålet er opsagt.
Der skal således ikke foretages deponering ved indgåelse af det nye lejemål til
Sund By Sæby.
Såfremt ændringen af lånebekendtgørelse ikke bliver effektueret som meddelt,
fastholder Økonomiafdelingen udtalelsen om, at deponeringsforpligtigelsen kan
finansieres inden for en uudnyttet lånedadgang.
Ovennævnte udtalelse støttes af kommunens revisor.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget
godkender indgåelse af lejekontrakt med de ændringer, der fremgår af den
supplerende sagsfremstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Sagen bortfalder da udlejer alligevel ikke vil tiltræde lejekontrakten.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

19.   Godkendelse af overførsel af budgetmidler til

Handicapidrætspuljen

Sagsfremstilling
Baggrund
I forbindelse med kommunesammenlægningen har Frederikshavn Kommune haft
en udfordring i forhold til at harmonisere og strukturere de pulje- og
tilskudsordninger, som dels historisk har ligget på social- og sundhedsområdet, og
dels blev overdraget til området fra børne- og kulturområdet.
I 2007 blev der taget beslutning om at videreføre gammel praksis fra de 3
sammenlagte kommuner for så vidt angik midler til pensionistforeninger, ældreidræt

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1594
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: anli
 Besl. komp: SOU/ØU
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samt handicapidræt. Beslutningen om videreførelse af gammel praksis har betydet,
at der bl.a. hos handicapidrætsforeningerne opleves en unfair fordeling af midler.
Derfor blev der i foråret 2008 nedsat en arbejdsgruppe bestående af
repræsentanter for handicapidrætsforeningerne i Frederikshavn Kommune samt
repræsentanter fra forvaltningen. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til ny
praksis for uddeling af tilskud til handicapidrætten i Frederikshavn Kommune.

Overførsel af budgetmidler
Det foreslås, at der ved omfordeling af eksisterende midler afsættes 250.000
kr. årligt til handicapidræt i Frederikshavn Kommune. Midlerne sammensættes af
120.000 kr. fra Socialudvalgets budget og 130.000 kr. i Sundhedsudvalgets budget.
Da området vedrørende tilskud og puljeordninger hjemhører under
Sundhedsudvalget, foreslås det derfor, at der sker en overførsel af de 120.000
kr. fra Socialudvalget budget til Sundhedsudvalget.

Administration af puljen til Handicapidræt 
Handicapidrætsforeningerne i Frederikshavn Kommune har nedsat en
sammenslutning: "Handicapidrættens Fællesråd". Dette råd administrerer puljen.
Fastsættelsen af kriterier for tildeling af midler samt uddeling af midler fra puljen
sker i et tæt samspil med Frederikshavn Kommune. Puljen deles op således, at der
gives et grundtilskud til handicapidrætsforeningerne samt et aktivitetstilskud pr.
medlem af foreningen. For at komme i betragtning til disse midler, skal foreningen
være medlem af "Handicapidrættens Fællesråd". Der opnås repræsentationsplads
i rådet, når en handicapidrætsforening har minimum 15 medlemmer med handicap.
Minimum 10 % af Handicapidrætspuljen udmøntes i en Udviklingspulje, som kan
søges af både handicapidrætsforeninger og almindelige idrætsforeninger, der
ønsker at udvikle og iværksætte nye tiltag for borgere med handicap.
Ordningen træder i kraft allerede fra 2008 efter ønske fra
Handicapidrætsforeningerne.

Økonomiske konsekvenser
Bevillingsteknisk indebærer forslaget, at Sundhedsudvalget skal have en
tillægsbevilling på kr. 120.000 finansieret ved en reduktion af Socialudvalgets
budgetramme. Dette forudsætter, at Socialudvalget tager stilling til overførslen af
budgetbevillingen.  

Organisatoriske konsekvenser
Den overvejende del af administrationen af Handicapidrætspuljen ligger i
"Handicapidrættens Fællesråd". Det betyder, at de administrative omkostninger ved
udmøntningen af ordningen bliver minimale for forvaltningen, der udelukkende står
for den praktiske økonomiske udbetaling af midler.
Der afholdes hvert år et dialogmøde mellem forvaltningen og "Handicapidrættens
Fællesråd", hvor eventuel optagelse af nye foreninger i rådet drøftes, og hvor der
foretages eventuelle justeringer i retningsliner samt kriterier for uddeling af midler
fra Handicapidrætspuljen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender overførsel af budgetbevilling



Økonomiudvalget - Dagsorden - 20. august 2008 Side 32 af 53

på 120.000 kr. til Sundhedsudvalget til brug for finansiering af
Handicapidrætspuljen.

Beslutning Socialudvalget den 11-06-2008
Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Retningslinier for tilskud til Handicapidræt, dateret 3. juni 2008 (dok.nr.469551/08)
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20.   Frigivelse af rådighedsbeløb til ejendomserhvervelse til

Fonden Tordenskiold

Sagsfremstilling
I budgettet for 2008 er under Økonomiudvalgets investeringsoversigt afsat et
rådighedsbeløb på 750.000 kr. til anlægstilskud til Fonden Tordenskiold. Beløbet
skal anvendes til ejendomserhvervelse.

Fonden Tordenskiold har nu indgået aftale om køb af ejendom, beliggende Knallen
nr. 2, 4 og 5. Behovet for ejendomserhvervelse begrundes bl. a. i, at det
midlertidige hjemsted for foreningen - det tidligere Ungdomshus på Skagensvej
- skal sælges, samt at der er et øget behov for flere kvadratmeter til administration,
foreningslokaler samt lagerplads til udstyr for Tordenskiolds Soldater.

Beliggenheden på havnen er ideel i forhold til "Belægningen", hvor
Tordenskioldsdagene afholdes.

Rådighedsbeløbet på 750.000 kr. bruges til køb af ejendommen. Midler til drift af
bygningerne er afsat indenfor foreningens egen driftsramme.  

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet, at
rådighedsbeløbet på 750.000 kr. frigives.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8460
 Forvaltning: BKF
 Sbh: liad
 Besl. komp: ØU/BR

21.   Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 for hele kommunen

Sagsfremstilling
I henhold til den af byrådet vedtagne budgetopfølgningsprocedure, skal der 3 gange
årligt forelægges en budgetopfølgning for byrådet.

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning for eget udvalgsområde.
Forvaltningernes indstillinger og udvalgenes beslutninger fremgår ligeledes af
materialet. Som afslutning i budgetopfølgningsmaterialet findes Direktionens
sammenfattende kommentarer.

På økonomiudvalgsmødet den 18. juni 2008 fremlagde Direktionen tiltag, der har til
formål at sikre overholdelse af servicerammen og overholdelse af det korrigerede

 Åben sag
 Sagsnr: 08/2585
 Forvaltning: CF
 Sbh: BJFR
 Besl. komp: ØU/BR
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budget. Det drejer sig bl.a. om flytning af udgifter fra drift til anlæg, samt udskydelse
af overførslerne fra 2007 til 2009. Denne plan blev vedtaget af byrådet den 25. juni
2008 under behandling af pkt. 12 ”Socialudvalgets udgiftsreduktion 2008”. Disse
tiltag er indarbejdet i budgetopfølgningen, og de er fremlagt i forslagene til
bevillingsmæssige ændringer.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2008 er der desuden gennemført
en budgetrevision af de finansielle konti.

De bevillingsmæssige ændringer, som budgetrevisionen har afstedkommet, indgår i
den samlede bevillingssag. Se bilag til sagen. Udover en række omflytninger, hvis
nettovirkning på budgettet er neutralt – ingen påvirkningen af kassen -, er der
bevillingsmæssige ændringer som samlet udgør 35,3 mio. kr. - som en yderligere
opsparing til kassen.

Bilag: 1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 - Efterleveres til Økonomiudvalgets
medlemmer

Økonomiske konsekvenser
De bevillingsmæssige ændringer som fremlægges her betyder en øget opsparing i
budget 2008 på 35,3 mio. kr.

Indstilling
Direktionen indstiller, at

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at budgetopfølgningen pr. 30. juni
2008 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende de bevillingsmæssige
ændringer som fremgår af bilag og som netto betyder en øget opsparing på
35,3 mio. kr.

overførslerne fra 2007 til 2008 på driftsbudgettet indefryses, således
udvalgene pålægges at opnå det samme overskud i regnskab 2008 som
blev opnået i regnskab 2007

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 - Frederikshavn Kommune (dok.nr.536663/08)
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22.   Budgetforslag 2009 - 2012, Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Direktionen fremsender det teknisk, administrativt udarbejdede budgetforslag
2009–2012 til drøftelse i Økonomiudvalget jf. tidsplanen for budgetlægningen.

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i 1. overslagsår i det vedtagne
budget 2008–2011, inkl. efterfølgende rammekorrektioner samt pris- og
lønfremskrivning til 2009 niveau.

Den 3. september 2008 er der budgetdebatmøde i byrådet, hvor udvalgene
fremlægger problemområder og ønsker til nye tiltag i form af ændringsforslag. Den
10. september 2008 er der 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.

I perioden 11. august til 22. august 2008 afholder de stående udvalg budgetmøder,
hvor de behandler deres del af budgettet. Såfremt der er problemområder,
fremsendes disse til Byrådets budgettemamøde.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at Direktionens budgetforslag 2009–2012
indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Budgetforslag 2009-2012, Frederikshavn Kommune (dok.nr.539768/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1311
 Forvaltning: CF
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU

23.   Budgetforslag 2009 - 2012, Økonomiudvalgets driftsbudget

Sagsfremstilling
I henhold til tidsplanen skal Økonomiudvalget behandle direktionens forslag til
driftsbudget 2009 - 2012  på Økonomiudvalgets eget område. Forslag til
driftsbudget fremgår af bilag 1.

Budgetforslaget for 2009 tager udgangspunkt i 1. overslagsår i det vedtagne budget
2008. Der er efterfølgende foretaget en pris- og lønfremskrivning, ligesom der er
indarbejdet en række rammekorrektioner. De indarbejdede rammekorrektioner
fremgår af de specielle bemærkninger.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8966
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU
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Økonomiudvalgets behandling af forslag til driftsbudget og problemområderne skal
indgå i den videre budgetbehandling. Det vil foregå onsdag den 3. september, her
er der budgetdebatmøde i byrådet, hvor udvalgene fremlægger problemområder
og ændringsforslag. Onsdag 10. september 2008 er der 1. behandling af budgettet i
Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal behandle de takster der indgår på Økonomiudvalgets
område. Der vedlægges forslag til takster i 2009.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

Økonomiudvalget videresender direktionens forslag til driftsbudget til det
videre budgetarbejde
der træffes beslutning om, hvilke problemområder der sendes videre til

byrådets behandling
der foretages en indstilling om taksterne på Økonomiudvalgets område

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Indstilling godkendt med den bemærkning, at problemområde "Vidensdeling og
kommunikation" samt problemområde "psykisk arbejdsmiljø" videresendes til
budgetbehandling 2009.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Bilag 1 - Specielle bemærkninger - Økonomiudvalget (dok.nr.539344/08)
Bilag 2 - Problemområde vidensdeling og kommunikation (dok.nr.539630/08)
Bilag 3 - problemområde psykisk arbejdsmiljø (dok.nr.520737/08)
Bilag 4 - problemområdet kontrakter (dok.nr.520727/08)
Bilag 5 - Takster for budgetår 2009 - Økonomiudvalget  (dok.nr.539280/08)
Bilag 6 - Specifikation af Økonomiudvalgets budgetforslag 2009 - 2012. (dok.nr.539210/08)
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24.   Budgetforslag 2009 - 2012, Økonomiudvalgets

investeringsoversigt

Sagsfremstilling
I henhold til tidsplanen skal Økonomiudvalget behandle direktionens forslag til
investeringsoversigt for 2009 - 2012 på Økonomiudvalgets eget område. Forslag til
investeringsoversigt fremgår af bilag til sagen.

Økonomiudvalgets behandling af forslag til anlægsbudget, skal indgå i den videre
budgetbehandling. Det vil foregå den 3. september 2008, hvor der
er budgetdebatmøde i byrådet, her fremlægger udvalgene problemområder og
ændringsforslag. Onsdag den 10. september 2008 er der 1. behandling af budgettet
i Økonomiudvalget.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

Økonomiudvalget videresender direktionens forslag til investeringsoversigt,
til det videre budgetarbejde    
at Økonomiudvalget træffer beslutning om problemområdet skal sendes

videre til byrådets behandling 

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Bilag 1 - Forslag til investeringsoversigt 2009 - 2012 (dok.nr.539259/08)
Bilag 2 - Problemområde vidensdeling og kommunikation (dok.nr.539304/08)
Bilag 3 - Beskrivelse af forslag til anlægsbudget (dok.nr.539603/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8986
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU
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25.   Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008, Økonomiudvalgets

område - Efterretningssag

Sagsfremstilling
Centralforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgningen på drift og anlæg pr. 30.
juni 2008 på Økonomiudvalgets område. Budgetopfølgningen er udarbejdet på
baggrund af tilbagemeldinger fra forvaltningerne.

Indstilling
Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2008 på Økonomiudvalgets
område tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 (dok.nr.538873/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8904
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU
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26.   Ansøgninger om særtilskud og lån til budget 2009 -

Efterretningssag

Sagsfremstilling
Der er sendt nedenstående ansøgninger om tilskud og lån til budget 2009 til
Velfærdsministeriet:

Ansøgning om særtilskud på 22 mio. kr., tilskud efter § 16 til særlig
vanskeligt stillede kommuner

Ansøgning om lån på 47 mio. kr. til målrettet skoleinvesteringer mv.

Ansøgning om lån på 24 mio. kr. fra den ordinære lånepulje

Ansøgningerne er sendt, idet de skulle være Velfærdsministeriet i hænde senest
den 4. august 2008. Ansøgningerne fremgår af bilagene

Der er til budget 2008 givet tilskud/ lån til nedenstående formål

Særtilskud på 9,996 mio. kr.

Dispensation for lånerammen for 2008 på henholdsvis 8,8 mio. kr. til
anlægsudgifter på folkeskoleområdet og 3,1 mio. kr. til rådhusprojekt

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager ansøgningerne til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om lån på 24 mio. kr. fra den ordinære lånepulje (dok.nr.539016/08)
Bilag 2 - Ansøgning om særtilskud på 22 mio. kr. (dok.nr.539015/08)
Bilag 3 - Ansøgning om lån på 47 mio. kr. til målrettede skoleinvesteringer mv (dok.nr.539012/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8941
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU
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27.   Årsregnskab 2007-2008 for Strandby Varmeværk a.m.b.a. -

Efterretningssag

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Strandby Varmeværk a.m.b.a. fremsender til orientering selskabets
årsregnskab 2007-2008.

Årsregnskabet er godkendt af selskabets bestyrelse den 4. juli 2008.

Årets resultat udviser et underskud på 689.422 kr. ud af en nettoomsætning på
17.253.221 kr.
Årets underskud overføres og indregnes - sammen med tidligere års overskud - i
efterfølgende års priser.

I henhold til Lov om varmeforsyning, kan der i varmeprisen indregnes alle
nødvendige omkostninger samt en forretning af indskudskapitalen.
Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underskud altid udgøre 0
kr.

Selskabets anlægsaktiver udgør 18.160.437 kr. og omsætningsaktiver 13.177.493
kr. - ialt 31.337.930 kr. Gældsforpligtelser udgør 29.671.472 kr. Selskabets
egenkapital er herefter på 1.666.458 kr.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til
forbehold.
Frederikshavn Kommune har ydet garanti for varmeværkets lån i KommuneKredit.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at årsregnskabet tages til
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2008
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8047
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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28.   Centralisering af Den Kommunale Tandpleje i

Frederikshavn by
 Lukket sag
 Sagsnr: 07/7520
 Forvaltning: BKF
 Sbh: ella
 Besl. komp: BUU/ØU
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29.   Salg af Rebslagervej 27, Sæby  Lukket sag
 Sagsnr: 08/8285
 Forvaltning: TF
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU/BR
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30.   Udbud af arealer ved Minkvej, Skagen  Lukket sag
 Sagsnr: 08/751
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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31.   Vibevej, Ålbæk Salg af areal  Lukket sag
 Sagsnr: 08/93
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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32.   Tilbageskødning af arealer til skicenter m.m.  Lukket sag
 Sagsnr: 03/397
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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33.   Leasing af biler - Teknisk Forvaltning  Lukket sag
 Sagsnr: 08/6134
 Forvaltning: TF
 Sbh: heea
 Besl. komp: ØU
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34.   Ansættelse af skoleinspektør ved Ankermedets Skole  Person sag
 Sagsnr: 08/2969
 Forvaltning: BKF
 Sbh: arco
 Besl. komp: ØU/BR
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35.   Ansættelse af skoleinspektør ved Gærum Skole  Person sag
 Sagsnr: 08/4140
 Forvaltning: BKF
 Sbh: arco
 Besl. komp: ØU/BR
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Ole Rørbæk Jensen

Søren Visti Jensen

Hans Jørgen Kaptain

Birthe Marie Pilgaard

Jens Ole Jensen

Peter E. Nielsen


