
Referat Plan- og Miljøudvalget 

Konstituerende møde 

Dato  9. januar 2007

Tid  14:00

Sted  Fasanvej 1, Udvalgslokalet

NB. 

Fraværende Inger Støtt.

Medlemmer  John Christensen (V) 
Brian Pedersen (F) 
Inger Støtt (V) 
Paul Rode Andersen (F) 
Anders Starberg Pedersen (A) 
Hanne Welander (A) 
Palle Thomsen (A)
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Indholdsfortegnelse 

 

1. Valg af formand Åben sag 
2. Valg af næstformand Åben sag 
3. Oprettelse af "Det Grønne Råd" i Frederikshavn Åben sag 
4. Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Åben sag 
5. Orientering om Teknisk Forvaltnings driftsorganisation Åben sag 
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1. Valg af formand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 561048 
Sbh: TF/mj 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Udvalget vælger selv formand jf. Den kommunale styrelseslov, § 22, 
stk. 1. 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 9. januar 2 007 
John Christensen blev valgt. 

Fraværende: Inger Støtt. 

        

2. Valg af næstformand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 561048 
Sbh: TF/mj 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
  
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 9. januar 2 007 
Brian Pedersen blev valgt. 

Fraværende: Inger Støtt. 

        

3. Oprettelse af "Det Grønne Råd" i Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 552789 
Sbh: TF/sove 
  
Besl.komp: PMU,ØU,BR 

Sagsfremstilling 
Som følge af strukturreformen nedlægges Nordjyllands Amts "Det Grønne 
Råd". På den baggrund opfordrer en række interesseorganisationer og 
foreninger til, at der oprettes et grønt råd i Frederikshavn Kommune.  
  
I forhold til amtsrådet har "Det Grønne Råd" fungeret som rådgiver i 
spørgsmål, der vedrører administrative spørgsmål inden for benyttelse og 
beskyttelse af natur og miljø. Desuden har rådet fungeret som brugerråd 
i forbindelse med driften af amtets skove og plantager mv. "Det Grønne 
Råd" har været sammensat således: Formanden er udpeget af amtsrådet, 
derudover har foreninger og organisationer med berørte interesser 
udpeget de øvrige medlemmer.  
  
Set i forhold til Frederikshavn Kommune vil et Grønt Råd kunne have en 
tilsvarende funktion i forhold til byrådet. Samtidigt vil rådet kunne 
fungere som forum for udvikling og ideudveksling mellem grønne 
organisationer, landbruget, kommunen og evt. andre interessenter med 
henblik på at sikre et samspil mellem borgernes, erhvervslivets og 
kommunens interesser i arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling. 
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I Frederikshavn Kommune foreslås rådet at referere til Plan- og 
Miljøudvalget og sammensættes af repræsentanter for områderne natur, 
miljø og friluftsliv. Sekretariatsbistand vil kunne ydes af Teknisk 
Forvaltning primært ved at stille Grøn Guide og Naturvejleder til rådighed.  
  
  
Indstilling 
Direktionen indstiller til sammenlægningsudvalgets godkendelse, at 
spørgsmålet om oprettelse af et Grønt Råd i Frederikshavn Kommune 
delegeres til Plan- og Miljøudvalgets behandling og efterfølgende indstiller 
sin anbefaling til godkendelse i byrådet.  
  
Beslutning - Frederikshavn Sammenlægningsudvalg den 22. 

november 2006  
Godkendt. 
  
Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen med afbud 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at der nedsættes 
”Det Grønne Råd” i Frederikshavn med det vedlagte 
kommissorium 

•          under forudsætning af at Byrådet godkender kommissoriet for 
”Det Grønne Råd”, at Plan- og Miljøudvalget udpeger en 
repræsentant fra Plan- og Miljøudvalget, som formand for rådet 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 3 B1 Kommissorium for Det Grønne Råd.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Kommissorium for ”Det Grønne Råd” i Frederikshavn PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 9. januar 2 007 
Indstillingen tiltrædes med den tilføjelse, at Plan- og Miljøudvalgets formand er 
født medlem, og at udvalget deltager med yderligere et medlem. 
 
Udvalget peger således på John Christensen og Paul Rode Andersen som 
medlemmer, idet Paul Rode Andersen udpeges som formand for det grønne råd. 

Fraværende: Inger Støtt. 

        

4. Generelle betingelser for kommunens salg af fast 
ejendom  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 556343 
Sbh: TF/gbn 
  
Besl.komp: PMU,ØU,BR 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med kommunesammenlægning skal der ske en 
harmonisering af vilkårene i forbindelse med salg af kommunal, fast 
ejendom. 
  
Sæby, Frederikshavn og Skagen kommune har gennemarbejdet de 3 
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kommuners nuværende salgsmateriale og sammenskrevet disse. Forslag 
til nye salgsbetingelser vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges en 
skematisk opstilling med de gamle kommuners nugældende vilkår i nogle 
af de væsentligste forhold i en handel sammenholdt med forslaget til nye 
salgsbetingelser. 
  
Målsætningsmæssige konsekvenser: 
Ingen. 
  
Budgetmæssige konsekvenser: 
Ingen budgetmæssige eller personalemæssige konsekvenser i forhold til 
det vedtagne budget. 
  
Agenda 21 konsekvenser: 
Ingen. 
  
Indstilling 
At de udarbejdede ”Generelle betingelser for kommunens salg af fast 
ejendom” godkendes. 
  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget 6. december 2006 
At indstille til byrådet, at de generelle betingelser ad. 3 – godkendes med 
ændringer i punkt 9. 
  
Sagsfremstilling 
Da den faktiske beslutning vedrørende pkt. 9 ikke lader sig realisere, 
genoptages sagen på forvaltningens foranledning. 
  
Redegørelse gives på mødet. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          det indstilles til Økonomiudvalget, at de udarbejde ”Generelle 
betingelser for kommunens slag af fast ejendom” godkendes 
uændret og videresendes til byrådets endelige godkendelse 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 4 B1 Generelle salgsbetingelser fast ejendom Ny Frhavn[1].pdf 
 Pkt. 4 B2 Oversigt over salgsbetingelser ved salg af fast ejendom.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Generelle salgsbetingelser for fast ejendom i 

Frederikshavn Kommune 
PMU 

2. Oversigt over salgsbetingelser ved salg af fast 
ejendom 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 9. januar 2 007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Inger Støtt. 

        

5. Orientering om Teknisk Forvaltnings 
driftsorganisation  

  Åben sag  
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Sagsnr: 560346 
Sbh: TF/ml 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Orientering om Teknisk Forvaltnings driftsorganisation. 
  
Der vil blive givet en orientering på mødet. 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 9. januar 2 007 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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Mødet hævet, oplæst kl. 15:15 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  

Page 7 of 7

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_09-01-200...


