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1. Oplæg til ændringer på NT-nettet inkl. økonomiske 

konsekvenser 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i koordineringsprojektet, herunder analyse af den kollektive trafik 

mv., statusrapporten samt de forudsætninger, der blev gennemgået af NT på det 

afholdte temamøde med Plan- og Miljøudvalget og Børne- og Ungeudvalget den 

10. februar 2010, jf. det på mødet udleverede materiale samt forvaltningens notat 

af 4. februar vedr. koordineringsprojektet - har NT udarbejdet vedhæftede oplæg til 

ændringer på NT-nettet inkl. de økonomiske konsekvenser.  

  

NT vil på mødet forelægge oplægget for udvalget. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller oplægget til udvalgets godkendelse, herunder at  

  

1.     Teletaxa omlægges til flextur med billigste km. takst kr. 2,50 gældende for 

hele kommunen, hvorved der sker en harm onisering, og der gives et 

ensartet tilbud om kundetilpasset, fleksibel kørsel til alle kommunens 

borgere alle ugens dage kl. 06.00 – 23.00 fra gadedør til den adresse, der 

måtte ønskes 

2.     Teletaxarute 211 sammenlægges med den lukkede skolebus i området. 

Ruten vil herefter blive en åben NT-rute, som alle kan køre med 

3.     Tynde busafgange/tomme busser erstattes med flextur 

4.     Lukkede skolebusruter åbnes for borgerne, hvor det er formålstjenligt og 

muligt (pladshensyn) 

5.     Det forudsættes, at der ikke sker ændring i det årlige antal ture, 104 vedr. 

handicapkørsel, der er min., jf. lov om trafikselskaber, § 11, idet flextur 

også kan anvendes til handicapkørsel  

6.     Brugerbetaling for kollektiv trafik opretholdes 

7.     Bybussernes ophold for korrespondance på Parallelvej ved Rådhuspladsen 

flyttes til Busterminalen for at opnå bedre korrespondance med andre 

trafiktyper.  Parallelvej og Rådhuspladsen betjenes fortsat af bybusserne, 

men som et almindeligt stop langs ruten 

8.     Linie 12 i Strandby ændres til ringkørsel i byen og de fornødne standere og 

busskure opsættes 

9.     Midterrabatten i E45 ved Sæbyvejs sydlige udkørsel søges udvidet, 

således at den kan rumme en 12 m bus 

10.  Rute 75 og 215 sammenlægges om formiddagen til en formiddagsrute me d 

to-tre afgange i hver retning med særlig ruteføring: Mellem Sæby og 

Dronninglund betjenes alle byer med mere end 300 indbyggere, dvs. 

Lyngså, Voerså, Præstbro og Agersted, mens betjening af 

landsamfundene Ørtoft, Stidsholt, Mølholt og Sørå, hvor der kun er 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/145 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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sporadisk benyttelse på det pågældende tidspunkt, overdrages til flextur  

11.  Der arbejdes videre med ansøgning til Trafikstyrelsens puljemidler om 

tilskud til etablering af velfærdsfaciliteter til pendlere og chauffører, 

opgradering af pladsen ved Busterminalen I Frederikshavn, forbedring af 

udkørsels forholdene til Skippergade fra Busterminalen samt etablering af 

stoppested til X-bussen i begge retninger på E-45 ved Thodesvej  

12.  Det forudsættes, at der sker størst mulig koordinering af den kollektive 

trafik af hensyn til arbejdspendlere og uddannelsessøgende  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2010  

Indstilling godkendes. 

  

Fraværende: John Christensen, Pia Karlsen 

 

Bilag 

Oplæg til ændringer på NT-nettet inkl. økonomiske konsekvenser (dok.nr.18561/10) 
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2. Arealer til test af prototypevindmøller 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen ønsker at fastholde Danmarks førerposition på vindmølleområdet og 

har derfor besluttet at etablere et nationalt testcenter for afprøvning af 

prototypevindmøller ved Østerild Klitplantage i Thy. Arbejdet med at undersøge 

mulighederne er igangsat, og VVM-redegørelsen for projektet er i offentlig høring 

frem til den 5. marts 2010.  

  

Der vil dog stadig være behov for arealer, hvor vindmølleindustrien kan afprøve 

større testmøller. Regeringen har derfor besluttet at igangsætte et 

planlægningsarbejde med henblik på om muligt at finde yderligere arealer frem 

mod 2020 til fabrikantejede pladser. Arealerne skal have en størrelse, så der er 

plads til 2-5 vindmøller med en totalhøjde på op til 250 m.  

  

Teknisk Forvaltning har screenet Frederikshavn Kommunes arealer for mulige 

arealer til opstilling af prototypevindmøller ud fra de mange placeringshensyn, der 

skal tages i betragtning. Screeningen viser, at der i Frederikshavn Kommune er et 

forholdsvist stort område i den tidligere Gårdbo Sø, som opfylder kriterierne og 

kravene fra By- og Landskabstyrelsen til arealerne for opstilling af 

prototypevindmøller.  

  

Opstilling af vindmøllerne kræver dog samarbejde med Hjørring Kommune, idet 

Gårdbo Sø gennemskæres af kommunegrænsen. Ligeledes er der forskellige 

kommuneplanretningslinier for Gårdbo Sø i de to kommuner, og der er en række 

hensyn i forhold til placering, der skal vurderes nærmere ved en efterfølgende 

deltaljeret planlægning.  

  

Teknisk Forvaltning har været i dialog med Hjørring Kommune, og lodsejer har 

været kontaktet for at få en pejling af holdningen til prototypevindmøller ved Gårdbo 

Sø.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at  

  

        på grundlag af screeningen af kommunens arealer og en foreløbig 

vurdering af placeringshensyn, byder Frederikshavn Kommune ind med et 

areal i den tidligere Gårdbo Sø til fremtidig test af prototypevindmøller  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. marts 2010 

Et flertal tiltræder indstillingen. Erik Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen på det 

foreliggende grundlag.  

  

Fraværende: John Christensen, Pia Karlsen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/859  

 Forvaltning: TF 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag 

Vindmøller - kommuner har mulighed for at melde ind med arealer til test af 

prototypevindmøller (dok.nr.9013/10) 

Placeringshensyn med forbud (dok.nr.18233/10) 

Detailkort Gårdbo Sø (dok.nr.18246/10) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

John Christensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Erik Sørensen 
   

 

      

Paul Rode Andersen 
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