
Referat Teknisk Udvalg 

Ordinært møde 

Dato  6. marts 2008

Tid  15:00

Sted  Fasanvej, Udvalgslokalet

NB. Lars Møller under pkt. 1-2. Anders Gram Mikkelsen under pkt. 3-6.

Fraværende Hans Rex Christensen.

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. Kystbeskyttelse ved Lyngså Strand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/831 
Sbh: tovi 
  
Besl.komp: TU 

  
Sagsfremstilling 
Ejeren af matr. nr. 31c, Lyngså by, Albæk har henvendt sig vedrørende 
muligheden for at etablere kystbeskyttelse på strækningen bl.a. ud for 
hans ejendom. Han i de seneste år oplevet en tiltagende erosion af 
klitterne ved Lyngså Strand og er bekymret for, at hans marker vil blive 
oversvømmet. Han gør desuden opmærksom på, at søkablerne der udgør 
elforbindelse til Sverige flere gange er blevet fritlagt i forbindelse med 
stormvejr.  
  
Forvaltningen har kontaktet Energinet.dk, der står for vedligeholdelsen af 
det overordnede elnet, og det bekræftes herfra at det ved flere tilfælde 
indenfor de seneste år har været nødvendigt at nedspule kablerne efter 
de er blevet frilagt i forbindelse med stormvejr. Energinet.dk har oplyst at 
man sandsynligvis vil være interesseret i at deltage i finansieringen af 
kystbeskyttelse på strækningen, såfremt det kan betyde en reduktion af 
selskabets udgifter i forbindelse med nedspuling af kablerne. 
  
I kysthydraulisk rapport fra 1985, som gl. Sæby kommune har ladet 
udarbejde, er ovennævnte strækning beskrevet som en kyststrækning 
med tilgang af materialer. ”Materialetilgangen er af en sådan størrelse, at 
der dannes et godt klitterræn uden kystmæssige problemer”.  
  
Ved sammenligning af luftfoto fra henholdsvis 1995 og 2006 vurderer 
forvaltningen dog, at der foregår en vis erosion på klit/strand på 
strækningen. 
  
Kommunen har i september 2007 på vegne af Grundejerforeningen 
Emmasvej fremsendt ansøgning til Kystdirektoratet vedrørende etablering 
af kystbeskyttelse ud for Emmasvej.  Kystdirektoratet har den 1. februar 
2008 varslet afslag på kystbeskyttelse ved Emmasvej. Efter 
Kystdirektoratets vurdering er kriterierne for etablering af kystbeskyttelse 
ikke tilstede, idet der ikke er potentiel fare for ødelæggelse eller skader 
på ejendom inden for en tidshorisont på 25 år.  
  
Emmasvej er beliggende ca. 1000 m nord for matr. nr. 31c, Lyngså By, 
Albæk og Kystdirektoratets afgørelse vedrørende Emmasvej giver en 
indikation af hvordan en eventuel afgørelse vedrørende kysbeskyttelse i 
området omkring matr. nr. 31c vil falde ud. 
  
På området ved matr. nr. 31c er der ikke bebyggelse i nærheden af 
kysten og det er derfor alene landbrugsarealer man ønsker beskyttet. 
Området er desuden et EU-habitatområde og alene af den årsag er det 
tvivlsomt om en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse på dette sted 
vil blive imødekommet. 
  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

•          at en ansøgning om etablering af kystbeskyttelsesanlæg 
fremsendes til Kystdirektoratet 

  

Page 3 of 11

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Teknisk_Udvalg_670_06-03-2008_787.htm



 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Kystbeskyttelse - Lyngså - Bilag 1 - Varsel om afslag på 
kystbeskyttelse.pdf 

 Kystbeskyttelse - Lyngså - bilag 2 - Luftfoto 1995.pdf 
 Kystbeskyttelse - Lyngså - bilag 3 - Luftfoto 2006.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Brev fra Kystdirektoratet – 3223-08 TU 
2. Luftfoto 1995 – 4900-08 TU 
3. Luftfoto 2006 – 4909-08 TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. marts 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
Lars Møller deltog ikke i punktet. 

Fraværende: Hans Rex Christensen. 
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2. Kystbeskyttelse i Gl. Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/31 
Sbh: Hald 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 6. december 2007 at der 
afholdes et møde med de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt 
til kystbeskyttelsen. Mødet afholdes fredag d. 29. februar 2008 kl. 19.00 
i Skagen Kultur og Fritidscenter. 
  
Til brug for udvalgets beslutning om projektet, vil forvaltningen til 
udvalgsmødet d. 6. marts 2008, udarbejde et notat med de 
væsentligste synspunkter, fremkommet på mødet med grundejerne. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget på baggrund af det nu foreliggende materiale 
beslutter sagens videre forløb 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. marts 2008 
Der udarbejds nyt fordelingsprincip med udgangspunkt i kystlinien samt en 
afgrænsning fra og med Fellen til og med Højen fyr. Relevante arealer ved Skagen 
Nordstrand inddrages. 
Lars Møller deltog ikke i punktet. 

Fraværende: Hans Rex Christensen. 
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3. Ansøgning om etablering af vendeplads for enden af 
Rebslagervej (9300 Sæby)  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/680 
Sbh: heku 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Der er fremsendt ansøgning om etablering af vendeplads for enden af 
Rebslagervej. 
  
Ansøgningen er begrundet med, at folk der kommer i bil ikke ser 
eksisterende vendeplads. 
  
Forvaltningen oplyser, at 
  

•          Som vist på vedlagte kortbilag er der 2 ejendomme, der er 
beliggende vest for eksisterende vendeplads. 

•          Lokalplan 4.87.0 samt kommuneplantillæg nr. 34 er gældende 
for området, 

•          Vejen er kommunevej og er udlagt i 7,0 m bredde med 2,5 m 
rabat i hver side, eksisterende vendeplads indgår som en del af 
lokalplanområde (endeligt vejudlæg)  

•          Ønsket om ny vendeplads er (udenfor vejudlægget) inden for 
lokalplanens delområde II udlagt til beplantningsbælte og 
rekreative formål (området må ikke bebygges). 

  
Forsyningen Park- og Vej vurderer, at en fjernelse af den nuværende 
vendeplads samt etablering af ny ved enden af vejen er en driftsmæssig 
god løsning. Omkostningerne ved denne ændring vil næppe stå i et 
rimeligt forhold til de vejmæssige trafikale fordele. Benyttelse af 
eksisterende vendeplads vil næppe medføre væsentlige trafikale gener. 
  
Det foreslås, at der opsættes en orienteringstavle umiddelbart før 
vendepladsen for, at henlede opmærksomheden på vendepladsens 
nuværende placering. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltnings indstilling vil foreligge på mødet. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 4873-08_v1_ TU den 4.3.08.pdf 
 4875-08 TU 4.3.08.pdf 
 4879-08_v1_ -TU 4.3.08.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra ansøger af 14. januar 2008 TU 
2. . Yderligere bemærkninger fra ansøger TU 
3. Kortudsnit fra kommuneplantillæg nr. 

34/lokalplan 4.87.0 

TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. marts 2008 
Det ansøgte kan tillades, hvis ansøger afholder samtlige udgifter til etablering. 
Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

Fraværende: Hans Rex Christensen. 
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4. Teknisk Udvalgs drift og anlægsregnskab 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/719 
Sbh: mall 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Regnskab 2007 er nu afsluttet og der er lavet 
over/underskudsberegninger for drift og anlægsregnskabet jfr. bilag. 
  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          teknisk udvalg tager regnskaberne til efterretning og fremsender 
dem til økonomiudvalget 

  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 5609-08_TU 6.3.08.pdf 
 5603-08_TU 6.3.08.pdf 
 5613-08_ TU 6.3.08.pdf 
 5597-08_TU 6.3.08.pdf 
 5615-08_v1_TU 6.3.08.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. 5609-08 Samlet over/underskud 

  
TU 

2. 5603-08 samlet regnskabsbemærkninger –  TU 
3. 5613-08 samlet underskud Renovationen drift 

og anlægsregnskab 2007 

TU 

4. 5597-08 Regnskab renovationen TU 
5. 5615-08 Samlet over/underskud  TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. marts 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

Fraværende: Hans Rex Christensen. 
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5. Orienteringssag - Planlagte asfaltarbejder 2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/4643 
Sbh: joaa 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Under henvisning til udvalgets behandling af sag vedrørende 
asfaltbelægninger den 3. januar 2008, pkt. 8, har forvaltningen ved 
hjælp af vejforvaltningsprogrammet RoSy genereret en plan for 
vejvedligeholdelsen for 2008. 
  
På mødet forelægges en oversigt over hvilke veje, der på nuværende 
tidspunkt er planlagt asfalteret ud fra de på nuværende tidspunkt 
budgetterede midler, samt hvilke veje der herefter vil blive igangsat hvis 
yderligere midler budgetteres. Oversigtskort indeholder endvidere 
oversigt over, hvilke veje der blev asfalteret i 2007. 
  
Ud over de i den på mødet udleverede oversigt anførte veje vil der også 
blive udskiftet asfaltbelægning på vejarealer, som renoveres i henhold 
til orienteringen herom på sidste møde. 
  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller  
  

•          sagen til orientering 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. marts 2008 
Til orientering. 
Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

Fraværende: Hans Rex Christensen. 
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6. Efterretningssag - Status på diverse opgaver - 
  
  

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

Sagsfremstilling 

Der vedlægges en oversigt over igangværende opgaver i perioden den 6. 
marts til den 10. april 2008. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

•          Sagen til efterretning 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 4351-08_v1_Orientering TU den 6.3. til 10.4.2008..pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Orientering TU perioden 6. 3. til 10. 4. 2008. - 

4351-08 
TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. marts 2008 
Til efterretning. 
Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

Fraværende: Hans Rex Christensen. 

Page 9 of 11

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Teknisk_Udvalg_670_06-03-2008_787.htm



 
 

        

7. Bevilling af 10% puljen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/1025 
Sbh: TF/erpe 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen forelagde sag om bevilling af 650.000 kr. af 10% puljen 
til harmonisering af græsklipning i kommunen. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der bevilges 650.000 kr. af 10% puljen 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. marts 2008 
Udvalget godkendte bevillingen. 
Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

Fraværende: Hans Rex Christensen. 
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Mødet hævet, oplæst kl. 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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