
Referat Teknisk Udvalg 

10-04-2008 

Dato  10. april 2008

Tid  12:00

Sted  Rådhuset i Skagen

NB. 

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. Kystbeskyttelse - Kattegatkysten  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1729 
Sbh: TF/hajo 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Af hensyn til fremtidig kystbeskyttelse skal målsætninger fastlægges. 
De af Skagen Kommune vedtagne målsætninger for de enkelte 
delstrækninger på Kattegatkysten er; 

•          Grenen – naturlig kystudvikling 
•          Øst for det Grå Fyr – sikring af kunstig klit samt Fyrvej. 

Bunkers opfattes ikke som bevaringsværdige. 
•          Grå Fyr – kulturhistorisk bygning 
•          Vest for det Grå Fyr – områdets vigtigste badestrand. 

Eksisterende konstruktioner reduceres så vidt muligt i størrelse 
og omfang. Kystlinie fastholdes. 

•          Sønderstrand – naturlig kystudvikling. 
•          Havnen til Klitgården – fastholdelse af kysten. Nuværende 

beskyttelse er hensigtsmæssig i forhold til situation og behov. 
Bagland på strækningen uden bebyggelse ønskes afsluttet med 
mindre klitpartier. 

•          Damstederne – badestrand. Nuværende konstruktioner og 
bastante fodring er ikke attraktiv i den henseende. 
Konstruktionerne reduceres så vidt muligt i størrelse og omfang. 
Fastholdelse af kysten 

  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  
•        de eksisterende målsætninger fastholdes. Dog således, at der 
ikke udføres mindre klitter mellem havne og Klitgården på den 
ubebyggede strækning 
  

Beslutning - Teknisk Udvalg den 10. april 2008 
Sagen genoptages. 

Fraværende:  
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2. Kystbeskyttelse i Gl. Skagen  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 6. marts 2008 at 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. 
  
Forvaltning har på baggrund af møde med Kystdirektoratet og 
kommunens tekniske rådgiver udarbejdet et nyt forslag til afgrænsning af 
området med bidragspligt. Ligeledes er udarbejdet et forslag til fordeling 
af bidragspligten indenfor dette område. Forslaget vil blive fremlagt på 
udvalgsmødet. 
  
Forvaltningen har ligeledes gennemført forhandling med ejeren af Højen 
Fyr og direktøren for Skagen Nordstrand K/S om finansieringen af den 
østlige del af projektet. Forvaltningen vil på udvalgsmødet præsentere et 
forslag til finansieringsmodel for denne del af kystbeskyttelsesprojektet. 
  
Den privatfinansierede beskyttelse af Fellen er på nuværende tidspunkt 
under behandling i Kystdirektoratet. Såfremt der foreligger en udtalelse 
inden udvalgsmødet, vil denne blive forelagt Teknisk Udvalg. 
  
Det videre forløb:  
De berørte grundejere skal indkaldes til et nyt orienteringsmøde, 
hvorefter udvalget på ny skal beslutte om projektet skal fremmes. 
Herefter vil der være 4 ugers frist til at påklage afgørelsen til 
Transportministeriet. Såfremt der kommer klager vil disse have 
opsættende virkning, og i de tilfælde vil det være vanskeligt at få 
projektet gennemført i indeværende år. En forsinkelse som følge af 
påklage vil formentlig medføre at Kystdirektoratets økonomiske bidrag 
(500.000 kr.) vil bortfalde. 
  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget på baggrund af det nu foreliggende materiale beslutter 
at fremme sagen, således at der kan afholdes nyt møde med 
grundejerne medio maj 2008 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 2 B1 Kystsikring Gl. Skagen - Forslag til fordeling af anlægs- og 
driftsudgifter.pdf 

 Pkt. 2 B2 Kort over bidragsområdet.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Kystsikring Gl. Skagen – Forslag til fordeling af 

anlægs- og driftsudgifter – 562187-08 
TU 

2. Kort over bidragsområdet TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 10. april 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
Borgermødet afholdes den 23.5.08. 
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Fraværende:  
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3. Trafikforhold i Volstrup  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/2059 
Sbh: TF/indi 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog i møde den 10. oktober 2007 Lokalplan SAE.9.26.01 
Volstrup Teglværk endeligt. Lokalplanen omfatter arealer omkring det 
eksisterende teglværk og er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af 
teglværket mod øst.  
  
Frederikshavn Kommune har i forbindelse med lokalplanforslagets 
offentliggørelse modtaget bemærkninger og indsigelser vedrørende de 
afledte trafikale forhold. Med henvisning til byrådets beslutning i møde 
den 10. oktober 2007 fremsendes sagen til behandling i Teknisk Udvalg, 
for så vidt angår forslaget om renovering og nedsættelsen af hastigheden 
på Volstrupvej og stillingtagen til forslaget om en omfartsvej uden om 
Volstrup by.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der iværksættes en undersøgelse af behovet og mulighederne for 
nedsættelse af hastigheden på Volstrupvej gennem Volstrup by 

  
•          en omfartsvej uden om Volstrup by fra Ålborgvej til 

Volstruphedevej ikke findes fornøden 
  

  
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. december 2007 
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Ingen 
  
Sagsfremstilling den 10. april 2008 

Teknisk Forvaltning har foretaget undersøgelse af behovet og 
mulighederne for nedsættelse af hastigheden på Volstrupvej gennem 
Volstrup by. 
  
Teknisk Forvaltning har udarbejdet 2 forslag til forbedring af 
trafiksikkerheden på Volstrupvej, Volstrup: 

•          Forslag 1: 4 indsnævringer til ét spor med passage midt på vejen 
og cykelsluse i begge vejsider 

•          Forslag 2: 4 indsnævringer til ét spor med helle og cykelsluse i 
én vejside. 

  
Begge forslag med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t gennem 
Volstrup. De 4 foranstaltninger placeres med passende afstande. Ny 
belysning skal etableres ved de 4 foranstaltninger. 
  
En hastighedsbegrænsning på 60 km/t foreslås mellem Syvsten og 
Volstrup samt ca. 200 m nord for Volstrup 
  
Anslået ca. udgift: 150.000 kr. Der er tale om et standardoverslag, som 
kan ændre sig ved efterfølgende detailprojektering. 
De 2 forslag blev behandlet i Færdselssikkerhedsudvalget den 7. februar 
2008. Udvalget anbefaler forslag 1 som den mest trafiksikre løsning for 
de bløde trafikanter. 

Bilag   Fordeling 
1. Indsigelsesnotat TU 
2. Skrivelse af 31. oktober 2007 fra Volstrup-beboeres 

vegne vedr. lokalplan - 621111 
TU 
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Der har været afholdt møde den 8. februar med repræsentanter for 
beboerne på Volstrupvej og den 11. marts med Volstrup Teglværk, hvor 
begge forslag blev præsenteret. 
  
Beboerne på Volstrupvej ønsker forslag 2 gennemført. 
  
Volstrup Teglværk kan acceptere begge forslag, men er enig med 
Trafiksikkerhedsudvalget omkring sikring af de bløde trafikanter ved 
forslag 1. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          forslag 1 gennemføres som den mest trafiksikre for de bløde 
trafikanter, og 

  
•          finansiering sker ved disponering indenfor givne rammer 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 3 B1 Oversigtskort.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 10. april 2008 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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4. Efterretningssag - Status på diverse opgaver samt 
ændring i plan over renoverings- og anlægsopgaver 
2008. 
  
  

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

Der vedlægges en oversigt over igangværende opgaver i perioden 10. 
april til 8. maj 2008. 
  
På baggrund af fjernvarmeforsyningers ændrede renoveringsønsker er 
revideret oversigt over ”Renoverings- og anlægsopgaver 2008” tilføjet 
oversigten. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

•          sagen til efterretning 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 4 B1 Orientering Teknisk Udvalg den 10. april - 8. maj 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Orientering Teknisk Udvalg den 10. april – 8. maj 

2008 - 357249-08 
TU 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 10. april 2008 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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5. Ansøgninger til 10% puljen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/4761 
Sbh: TFjujn 
  
Besl.komp: TU 

Sagsfremstilling 

Søsportshavnen i Frederikshavn ansøger om midler til legeplads på 
Søsportshavnen i Frederikshavn, blandt andet til en kravletunnel, 
sandkasse, og godkendt ”fald sand”. Der er anslået, at ønsker koster ca. 
75.000 kr. 
  
Bangsbo Botaniske Have har 10 års fødselsdag i år. I den anledning 
søges om gave i form af grus. Gaven anslået til at beløbe sig til 45.000 
kr. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der af 10 % puljen afsættes 120.000,- kr. til ovenstående 
projekter 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 10. april 2008 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:00 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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