
Referat Teknisk Udvalg 

07-02-2008 

Dato  7. februar 2008

Tid  15:00

Sted  Fasanvej, Udvalgslokalet

NB. Jens Hedegaard Kristensen forlod mødet kl. 15.20 efter pkt. 2.

Fraværende 

Medlemmer   Jens Hedegaard Kristensen (A) 
Hans Rex Christensen (V) 
Lars Møller (V) 
Peter Nielsen (C) 
Bruno Müller (A) 
Anders Gram Mikkelsen (A) 
Hanne Welander (A)
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1. Renovering af jernbanebro over Hjørringbanen, Kviss el, 
ved Brovej.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 06 / 605 
Sbh: joaa 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Banedanmark meddelte via. rådgiver i december 2007, at man har planer 
om renovering af broen over Hjørringbanen i Kvissel som overfører 
Brovej. 
  
Banedanmark er opmærksom på tidligere Frederikshavn Kommunes 
ønsker om udvidelse af broen grundet trafikale og 
trafiksikkerhedsmæssige problemer på selve broen der er meget smal. 
Kommunens fremførte bla. i 1992 ønsket om udvidelse af broen efter 
henvendelse fra Kvissel Borgerforening. 
  
Banedanmark anfører følgende den 16. januar 2008: 
  

1)  Banedanmark i gang med at udarbejde udbudsmateriale for en 
række broer i det Jyske som trænger til renovering. Gimsing & 
Madsen A/S er tilkoblet som en intern projekteringsledelse i 
Banedanmark herfor. 
  
2)  Som bekendt er forholdene vedr. en evt. udvidelse af broen 
21486, og fordelingen af omkostningerne herfor, beskrevet af 
Banedanmark i skrivelse af 02.09.1997 (kopi af brev er vedlagt) 
  
3)  Retningsgivende kan følgende tal lægges til grund for en 
vurdering af kommunen: 
  - Renovering af broen estimeres d.d. til ca. kr. 1,5 mill (overslag) 
  - En udskiftning (inklusive en udvidelse på 2 x 1,5 m) vil andrage 
ca. kr. 4,5 mill (overslag) 
Hermed kan kommunens udgift for en evt. udvidelse forventes at 
andrage ca. kr. 1,5 mill. (ikke bindende for Banedanmark, men 
oplyst overslagsmæssigt for en foreløbig stillingtagen hos 
kommunen) 
Forudsætninger: Broen udskiftes med en standard 3-fags 
stålløsning ---- (eksisterende areal ca. 138 m2) ---- 
(udvidelsesareal ca. 78 m2) 
  
4)  Banedanmark ønsker en stillingtagen fra kommunens side vedr. 
en udvidelse, da vi pt. er i gang med at udarbejde 
programfaserapport for bygværket. 
Rapporten viser den mest kostoptimale løsning for det eksisterende 
bygværk er en renovering. 
  
Jf. vores henvendelse medio dec. 2007 og d.d., håber 
Banedanmark på en hurtig tilkendegivelse fra kommunen herpå, da 
vores interne tidsplan siger projektering i jan. og feb. 2008 med 
henblik på et udbud af entreprisen til senest 1. mats 2008. 

  
  
På baggrund af ovenstående skønnes det fordelagtigt, at kommunen 
indgår i samarbejde med Banedanmark om udvidelse af broen. Det 
fremgår at Banedanmark overslagsmæssigt vil anvende 3 mio. kr. hvis 
kommunen ønsker at indgå aftale om udvidelse af broen mod som 
planlagt 1,5 mio. kr til renovering af den nuværende bro. 
  
Kommunens udgift skønnes overslagsmæssigt til at være følgende: 
  

•          Renovering af broen estimeres til ca. kr. 1,5 mio. kr. (overslag 
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Banedanmark) 
•          Udgifter til udvidelse af Brovej ved tilslutningen til den udvidede 

bro 0,5 mio. kr. 
  
Samlet udgiftsoverslag skønnet 2 mio. kr.  
  
  

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

•          banedanmark meddeles, at kommunen ønsker at indgå i 
samarbejde om udvidelse af broen 

•          udgiften ca. 2 mio. kr. finansieres via forventet uforbrugt 
bevilling og rådighedsbeløb fra konto FFF 003082, Byggemodning 
nordvest for Båder Bæk / Købstrupvej. (Udgiften vil evt. skulle 
reguleres efter afholdt licitation for broenterprisen) 

•          Bevilling og rådighedsbeløb 2007 for FFF 003082, Byggemodning 
nordvest for Båder Bæk / Købstrupvej, nedskrives fra kr. 
4.075.000 til kr. 2.075.000 og overføres til 2008. 

•          Sagen videresendes til Økonomiudvalgets og Byrådets 
godkendelse 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 2204-08_v1_ FRHKOMK_Brev af 02 09 1997.pdf(2).pdf 
 2202-08_v1_Oversigtstegning Brovej og foto fra broen._1_.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Brev fra Banestyrelse af 2.09.1997 – 2204-08 TU 
2. Oversigtstegning og foto fra broen – 2204-08 TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 7. februar 2008 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  

Page 4 of 14

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Teknisk_Udvalg_670_07-02-2008_786.htm



        

2. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for  
Teknisk Udvalgs budgetområde 2008.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/4689 
Sbh: joaa 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den. 10. oktober 2007 budgettet for 2008. 
  
På investeringsoversigten er rådighedsbeløb, anført under Teknisk 
udvalgs budgetområde som ønskes frigivet for hhv.: 

•          Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen 
•          Oplevelser i bykernerne  
•          Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen 
•          Bevarelse af kapital i bygningsmassen, 
•          Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v.   
•          Investering i bolig- og erhvervsudvikling 

  
I forbindelse med budgetbehandlingen for 2008 blev der indarbejdet 
afledte driftsudgifter for anlægsarbejder i driftsrammerne for 2008 og 
efterfølgende år. 
  
Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 28.553.000,- kr.           
  
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb.  
  
Oversigt over planlagte renoveringsopgaver i 2008 for henholdsvis vand, 
varme, kloak, el og vejarbejder inkl.  Skagen og Sæby varmeværker 
forelægges på mødet. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

•          oversigt over planlagte renoveringsopgaver i 2008 medsendes 
sagen til byrådet 

•          byrådet anmodes om bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til 
følgende anlægsarbejder: 

  
  

Teknisk Udvalg   

      
Projekt  Anlægsarbejdets  Budget  

nr.  navn  2008 
  Rekrative anlæg og tilgængelighed til 

naturen:  
  

020072  P-plads og Klitter, Grenen 1.043 
021001 Aktivitetsområde Bangsbo 510 
038540 Sandfordring, Skagen 1.018 
039542 Sandfordring; Palmestranden, Frederikshavn 500 

  Rekrative anlæg og tilgængelighed til 
naturen  

3.071 

  Oplevelser i bykernerne:    

015037 Områdefornyelse i Frederikshavn m.v. 1.426 
015038 Bygningsfornyelse, Frederikshavn 682 

  Oplevelsese i bykernerne i alt  2.108 
  Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:    
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Elektroniske bilag: 

 Renoverings- og anlægsopgaver 2008.pdf 

222460 Koordinerede belægningsrenoveringer 12.044 
222053 Bøjlevejen i Skagen 2.191 
223014 Vejafvanding Bankekområdet i Skagen 313 
223013 Stenbelægninger Bankeområdet i Skagen 523 
223010 Vej- og fortovsr. efter kloaksanering i Sæby 626 
223011 Vejvandsystem renover. efter kloaksanering i 

Sæby 
417 

223012 Gadelys efter kloaksanering i Sæby 292 
222054 Gadebelysning i Sæby 241 
222920 Matrikulære berigtigelser i Sæby 166 
222923 Havnevej i Skagen 900 
222926 Fortorv Understedvej 800 

  Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen  18.513 
  Bevarelse af kapital i bygningsmassen:    

364000 Offentlige formål: Knivholt Hovedgård 914 
  Bevarelse af investeret kapital i 

bygningsmassen  
914 

  Forbedring af vejenes færdselssikkerhed 
m.v.:  

  

222006 Trafiksikkerhedskampagner  52 
222925 Trafiksikkerhedspulje til skoleområdet 500 

  Forbedring af vejenes færdselssikkerhed 
m.v.  

552 

  Investering i bolig - og erhvervsudvikling:    
003082 Boligområde nordvest for Båder Bæk 700 
222922 Palm City, infrastruktur og udvidelse Flade 

Engvej 
2000 

002064 Slidlag Guldmejsvej, Skagen 500 
002068 Byggemodning, Cronborgvej Nord, slidlag, 

Skagen 
100 

003079 Byggemodning, areal ved Knivholtvej 20 
003080 Byggemodning, areal ved Vendsysselsvej 75 

  Investering i rammer for bolig - og 
erhvervsudvikl.  

3.395 

      
  Teknisk udvalg i alt  28.553 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 7. februar 2008 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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3. Byggedmodning af areal ved Fritidsvej - Forlængelse af 
P. Anthonisens Vej  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1768 
Sbh: JAOL 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med salg af grunde ved Fritidsvej skal P. Anthonisens Vej 
forlænges med 320 m, da grundene skal have vejadgang til P. 
Anthonisens Vej. 
  
Vejen anlægges med 6,5 m kørebane og 1,75 m rabat i begge sider, i alt 
10 m vejudlæg. 
  
Overslagsmæssigt kan byggemodningen etableres for: 
•        Projektering kr. 100.000,- i 2008. 
•        Byggemodning, vejanlæg for kr. 1.580.000,- 
          opdelt med kr. 1.330.000,- i 2008 og kr. 250.000,- i 2009 
(Asfaltslidlag). 
          I alt kr. 1.680.000,- 
  
Teknisk Forvaltning søger om at beløbet finansieres af de uforbrugte 
midler, som tidligere er bevilliget til byggemodning af området ved 
skicenter, konto nr. FFF 002067 Byggemodning ved Skicenter. 
           
Forlængelse af P. Anthonisens Vej etableres som privat fællesvej. 
           
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

•          byrådet anmodes om bevilling og frigivelse af følgende 
rådighedsbeløb 

•          projektering kr. 100.000,- i 2008 
•          byggemodning, vejanlæg for kr. 1.580.000,- opdelt med kr. 

1.330.000,- i 2008 og kr. 250.000,- i 2009 (Asfaltslidlag) I alt kr. 
1.680.000,- 

  
Teknisk Forvaltning søger om at beløbet finansieres af de uforbrugte 
midler, som tidligere er bevilliget til byggemodning af området ved 
skicenter, konto nr. FFF 002067 Byggemodning ved Skicenter. 
  
Forlængelse af P. Anthonisens Vej etableres som privat fællesvej. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Økonomiskema - 575459.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Bevillingsskema - 575459 TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 7. februar 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
Jens Hedegaard Kristensen deltog ikke i punktet. 

Fraværende:  
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4. Orienteringssag - salg af gadebelysning gammel 
Skagen Kommune - Orientering om status  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/4214 
Sbh: Hald 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 3. januar, at der iværksættes en 
sagsprocedure, der sikrer at gadebelysningen i gl. Skagen Kommune 
bliver solgt for at opnå en maksimal pris efter markedsværdien, under 
hensyntagen til de afledte driftsudgifter. 
  
Salg af gadebelysningen til en ekstern part vil kræve gennemførelse af 
et EU-udbud. Proceduren vil tidsmæssigt strække sig over ca. 6 mdr., 
og skal gennemført med bistand af en ekstern rådgiver. Rådgiverens 
umiddelbare anbefaling er ”udbud efter forhandling”, hvorved det vil 
være muligt at forhandle bl.a. serviceniveau og løsningsforslag med de 
enkelte virksomheder, som byder på gadebelysningsanlægget.  
  
Med henblik på hurtigst muligt at kunne afløfte energiafgiften (ca. 
570.000 kr. pr. år for belysningen i gammel Skagen Kommune), er det 
besluttet at indgå en lejeaftale med ENV løbende fra 1. januar 2008 og 
frem til 1. oktober 2008, hvor et salg forventes at kunne være 
færdigforhandlet 
  
Denne konstruktion betyder at ENV lejer gadebelysningsanlægget af 
kommunen, og vi i den aktuelle periode købe ydelsen ”gadebelysning” 
af ENV. Derved vil det være muligt at afløfte energiafgiften med 
tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2008. En række andre kommuner, 
herunder Hjørring Kommune, har indgået lignende aftaler for deres 
gadebelysning.  
  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

•          sagen tages til orientering 
  
  

Beslutning - Teknisk Udvalg den 7. februar 2008 
Til orientering. 
Jens Hedegaard Kristensen deltog ikke i punktet. 

Fraværende:  
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5. Orienteringssag - Ansøgning til "10% -puljen" vedr. 
skraldeprojektet "Skraldiaden"  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/4268 
Sbh: hlau 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Projektet ”Skraldiaden” er en affaldskampagne rettet mod de 5 – 8 årige 
børn i børnehaver og SFO´er. Kampagnens formål er, at give børnene 
forståelse for hvorfor man ikke må svine i naturen.  Denne forståelse 
opnås via en række forskellige virkemidler, herunder gennem leg, musik 
og en teaterforestilling. Indhold af kampagnen og nærmere beskrivelse af 
projektet se bilag 1. 
  
Projektet gennemføres i samarbejde med : 
Børnekulturkonsulent 
Grøn Guide 
Børne & Kulturforvaltningen 
Park & Vejforsyningen 
Affaldsselskabet AVØ 
Projektet forventes gennemført i en af følgende perioder:  
Foråret 2008: uge 21, 22 el 23 eller efteråret 2008: uge 39 el 40 
I alt 40 institutioner kan deltage i projektet. 
Økonomi: 
De samlede omkostninger til projektet udgør 195.000 kr. Heraf dækker 
Dansk Retursystem 25.500 kr. 
De resterende omkostninger til projektet søges finansieret på følgende 
måde 
  

  
           
  
Indstilling 

Teknik Forvaltning indstiller at 
  

•          der af 10%-puljen afsættes 40.000 kr. til støtte af projektet 
  

  
  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Bilag 1 vedr. skraldiaden.pdf 

Egenbetaling institutionerne (25 kr. pr. barn) 20.000,00 
Park & Vejforsyningen 10 % pulje   40.000,00 
Børnekultur konsulent   20.000,00 
Grøn Guide   20.000,00 
AVØ 70.000,00 
I alt 170.000,00 

Bilag   Fordeling 
1. 10% puljen, Skraldiaden TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 7. februar 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
Jens Hedegaard Kristensen deltog ikke i punktet. 
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Fraværende:  
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6. Efterretning - Status på diverse opgaver - 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 03/50 
Sbh: joaa 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Der vedlægges en oversigt over igangværende opgaver i perioden 7. 
februar til 6. marts 2008. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

•          sagen til efterretning 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 1357-08_v1_Orientering TU 7.2. til 6.3.2008..pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Orientering TU 7.2. til 6.3.2008 – 1357-

08 
TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 7. februar 2008 
Til efterretning. 
Jens Hedegaard Kristensen deltog ikke i punktet. 

Fraværende:  

        

7. Ansøgning om tilskud til gennemførelse af projekt p å 
Agernvej i Præstbro  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/ 204 
Sbh: hekn /ibha 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Præstbro Borger- og Idrætsforening ansøger om et tilskud på 60.000 kr. 
til dækning af merudgifter i forbindelse med færdiggørelse af Leader+ 
projektet ”Rekreativt område ved klubhuset i Præstbro”.  
  
Det godkendte projekt omfattede: 1. Naturlegeplads, 2. Multibane, 3. To 
hytter til overnatning, 4. Toiletbygning, og 5. Bålhytte samt forbedring af 
adgangsforholdene med en ny sti. Budget for det oprindelige projekt var 
på 754.000 kr. Efterfølgende blev forbedring af adgangs-forholdene 
udtaget, da Leader+ programmet ikke giver tilskud til adgangsforhold. 
Projektet blev godkendt med et budget på 601.000 kr., heraf et 
kommunalt tilskud på 207.000 kr. samt et tilskud fra EU’s Leader+ midler 
(Direktoratet for FødevareErhverv) på 237.000 kr. 
  
Projektet krævede en brugsretstilladelse fra Sæby Kommune, da 
multibanen er placeret på kommunens jord. I den forbindelse ønskede 
Sæby Kommune at omplacere multibanen, da faste anlæg ikke ønskes 
etableret på det kommunale areal. Borgerforeningen accepterede 
ændringen, fordi dette mulligjorde ændring af tilkørselsforholdene og det 
skarpe sving, som længe havde været et ønske. Der blev ikke aftalt 
nærmere vedrørende hverken anlæg eller finansiering af vejændringen, 
men projektgruppen fik indtryk af, at kommunen var indstillet på at 
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bidrage økonomisk. 
  
Den lokale projektgruppe har gennemført vejændringen. 
Overslagsmæssigt beløber vejprojektet sig til ca. 120.000 kr. inkl. moms. 
Beløbet er afholdt af projektbudgettet, og projektgruppen har 
efterfølgende problemer med at finansiere de planlagte delprojekter. 
Borgerforeningen har fundet de 60.000 kr. ved besparelser andre steder 
og ved selv at udføre en større del af arbejderne. De ansøger kommunen 
om tilskud til dækning af de resterende 60.000 kr. 
  
Forvaltningen oplyser vedrørende vejændring, at en del af Agernvej er 
kommunevej fra Hovedgaden til matr. 3 h den vestlige del Albæk og 
resten er intern vej tilhørende Præstbro Idrætsforening.  
  
Brugsretstilladelsen omfatter, at en mindre del af matr. 3h langs med 
adgangsvejene kan benyttes til udvidelse af den interne vej og til 
parkering. 
  
Projektgruppen gør opmærksom på, at hele projektet skal være afsluttet 
inden den 1. maj 2008 for at kunne modtage andre godkendte tilskud på 
tilsammen 310.000 kr. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller sagen  

  

•          til drøftelse 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ansøgning Ekstratilskud Natur og idrætsparken.pdf 
 Oversigtskort - veje.pdf 
 Skitse over vejudsvingsrettelse.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra Præstbro Borger- og 

Gymnastikforening af 16. januar 2008 – 
Bilagsdokumentation er godkendt af forvaltning. 

TU 

2. Oversigtskort – veje og  TU 
3. Skitse over vejudsvingsrettelse TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 7. februar 2008 
Udvalget godkender, at der ydes et tilskud på 60.000 kr., under forudsætning af, at 
der medtages et godkendt regnskab. 
Beløbet finansieres via 10% puljen. 
Jens Hedegaard Kristensen deltog ikke i punktet. 

Fraværende:  

        

8. Orienteringssag - Aftale om kystlivredning  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/197 
Sbh: olha 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Efter at der har været afholdt nyt møde om kystlivredning i 
Frederikshavn Kommune, har firmaet Kystlivredning DK, efter aftale 
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fremsendt nyt budget, samt redegjort for hvilken tidsmæssig afklaring 
der er nødvendig, for at kunne løse opgaven i 2008. 
  
På selve udvalgsmødet vil der blive orienteret nærmere om sagen. 
  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller sagen 
  

•          til orientering 
  

Beslutning - Teknisk Udvalg den 7. februar 2008 
Udvalget anbefaler at der indgås aftale på området. 
Jens Hedegaard Kristensen deltog ikke i punktet. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 16:30 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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