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1.   Kystsikring ved Gl. Skagen - Fremme af projektet 

 
Sagsfremstilling 
Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmødet 10. april 2008 at er revideret 
projektforslag skulle udsendes til de berørte grundejere, samt at der skulle afholdes 
et nyt borgermøde d. 23. maj 2008.  
Mødet er nu afholdt, og som bilag findes et kortfattet referat af mødet. Ligeledes er 
der før og efter borgermødet indkommet et antal skriftlige indsigelser til projektet. 
Vedlagte notat opsumerer de skriftlige indsigelser til projektet. 
På baggrund af mødet og de indkomne indsigelser er det forvaltningens vurdering, 
at der skal arbejdes videre ud fra det projektoplæg som er udsendt til grundejerne, 
dog med mindre justeringer som konsekvens af den  tekniske løsning der nu er 
valgt for fremtidig sikring af Rævehulevej 34 (Fellen). Samlet set vurderes disse 
ændringer at medføre en reduktion i omkostningerne til løbende vedligehold af 
kystbeskyttelsesanlægget, og på den baggrund udgår Fellens særbidrag til 
vedlighold. Ændringerne vurderes ikke at have betydning for størelsen af de bidrag 
grundejerne i området pålægges i forbindelse med anlæg og vedligehold. Et 
revideret oplæg til bidragsfordeling er vedlagt som bilag 3. 
Det videre forløb for projektet omfatter fornyet orientering af de grundejere som 
bliver pålagt bidragspligt, ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse hos 
Kystdirektoratet samt etablering af kystbeskyttelseslag. Beslutninger om projektet 
kan indankes til Transportministeriet, og vil som udgangspunkt have opsættende 
virkning. På den baggrund forventes anlægsarbejdet først at kunne gennemføres i 
2009. Det overvejes dog om vi i løbet af 2008 skal indkøbe sten til kystsikringen, og 
derefter lade disse indgå i projektet som en bygherreleverance. 
  
 
Økonomiske konsekvenser 
Frederikshavn Kommunes økonomiske bidrag til projektet sker fra en driftsbevilling 
på 2008-budgettet. Fra denne konto trækkes i år omkostninget til konsulentbistand 
mv., samt eventuelle indkøb af sten til kystbeskyttelsesprojektet. Det kan blive 
nødvendigt at søge en del af driftsbevillingen overført til budgetåret 2009.  
Udvalget har tidligere besluttet at Frederikshavn Kommune ikke skal stå i forskud 
med udgifterne til projektet, og opkrævning af bidrag fra bidragspligtige grundejere 
må derfor iværksættes når de formelle rammer er på plads. 
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

• projektet fremmes, således at de bidragspligtige grundejere orienteres og 
der er søgt om tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet hos Kystdirektoratet.  

  
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/31 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: hald 
 Besl. komp: Teknisk Udvalg 
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Fraværende: 
Ingen  
 

Bilag 
 
Indsigelsesnotat (dok.nr.518358/08) 
Projektbeskrivelse og bidragsfordeling - revideret 280508 (dok.nr.518350/08) 
Referat af borgermøde 230508 (dok.nr.518361/08) 
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2.   Ekspropriation til Bøjlevejens forlængelse 

 
Sagsfremstilling 
Bøjlevejens tilslutning til Fyrvej (statsvej) er sidste del af en større trafikregulering 
nord om Skagen by (fra Frederikshavnsvej, Kattegatsvej, Buttervej, Bøjlevejen til 
Fyrvej). Vejen har til formål dels at fungere som vejforbindelsen til Skagen Gren og 
campingpladserne i området, dels at fungere som vejforbindelse til 
byudviklingsområderne i Skagen Nordby. Vejen vil afhjælpe de meget betydelige 
trængsels og fremkommelighedsproblemer der i perioder er på vejnettet gennem 
Skagen, og vil samtidig forbedre trafiksikkerheden generelt og mindske den 
trafikskabte miljøbelastning. Tilslutningen til Fyrvej udføres som et fælles projekt 
med staten (Vejdirektoratet). 
  
I henhold til beslutning i Teknisk udvalg den 28. juni 2007 blev åstedsforretning 
gennemført den 15. august 2007, og endelig beslutning om ekspropriation blev 
truffet i Byrådet den  19. september 2007. 
  
En af de berørte grundejere, Batterivej 10 har gjort indsigelse mod ekspropriationen, idet 
vedkommende er af den opfattelse, at ekspropriationen ikke kræves af almenvellet. 
Vejdirektoratet har fremsendt afgørelse vedrørende indsigelsen den 16. maj 2008. 
Vejdirektoratet finder at kommunen har fulgt de korrekte procedurer i forbindelse med 
ekspropriationen og finder derfor ikke at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens 
beslutning om at ekspropriere. 
  
Idet der ved åstedsforretningen ikke kunne indgås forlig med ovennævnte grundejer 
er erstatningsspørgsmålet blevet indbragt for Taksationskommisionen. Efter besigtigelse den 
23. april 2008 har Taksationskommisionen den 21. maj 2008 fremsendt afgørelse vedrørende 
erstatningsspørgsmålet. 
  
Taksationskommisionen har besluttet at fastsætte erstatningen som følger: 
  
Arealerstatning 710 m2 á 30 kr:    21.300 kr. 
Ulempeerstatning:   250.000 kr. 

I alt:   271.300 kr. 
                                                                                                                                              
  
Kommunens oprindelige tilbud er som følger: 
  
Arealerstatning: 710 m2 á 12 kr.:  8.520 kr. 
Erstatning for hegn og beplantning:  20.480 kr. 

Grundtakst:  1.000 kr 

Ulempeerstatning:  50.000 kr. 

I alt  80.000 kr. 
                              

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4343 
 Forvaltning: TKF 
 Sbh: tovi 
 Besl. komp: ØU 
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                                                                                        . 
Alternativt tilbyder kommunen: 
Areal- og ulempeerstatning: 59.520 kr. 
samt etablering af klitter mod Bøjlevejen. 
  
Ejeren af Batterivej 10 har pr. telefon oplyst, at han ikke vil anke afgørelsn såfremt 
kommunen udbetaler den af taksationskommissionen fastsatte erstatning samt 
etablerer klitter langs ejendommen mod Bøjlevejen. 
  
Kommunen har mulighed for indbringe taksationskommsionens kendelse for 
overtaksationskommissionen inden 4 uger fra modtagelsen af 
taksationskommissionens kendelse. Dvs. at sagen skal indbringes for 
overtaksationskommissionen inden udgangen af uge 25, såfremt dette ønskes. 
  
Det vurderes, at overtaksationskommissionen sandsynligvis vil fastsætte en 
erstatning på samme niveau som taksationskommissionen. 
 
Juridiske konsekvenser 
  
 
Økonomiske konsekvenser 
Der ikke er finansieret dækning i budgettet for erstatningen ud over de oprindeligt 
tilbudte 80.000 kr.  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

• taksationskommissionens afgørelse indbringes for 
overtaksationskommissionen  

• klitter langs ejendommen Batterivej 10 mod Bøjlevejen tilbydes etableret for 
grundejerens regning 

  
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Fraværende: 
Ingen  
 

Bilag 
 
Bilag til Taksationskommissionen samt udkast til følgeskrivelse. (dok.nr.2236/08) 
Svar på klage (dok.nr.515070/08) 
Udskrift af kendelsesprotokollen for taksationskommissionen (dok.nr.515997/08) 
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3.   Ansøgning om tilskud til færdiggørelse af 
Naturgenopretningsprojekt 

 
Sagsfremstilling 
Dybvad Borgerforening søger om et ekstratilskud på 20.000 kr. til dækning af 
merudgifter ved Leader+ projektet Naturgenopretning ved Dybvad Søpark, Sæby.  
Det godkendte projekt omfattede: 1. P-plads, 2. Slyngning af vandløb, 3. 
Udgravning af sø, 4. Plantning af hæk, 5. Plantning af 200 træer, 6. Stier, 7. Bro, 8. 
Fårehegn. Budgettet for projektet var på 695.840 kr. Projektet blev godkendt med 
et kommunalt tilskud på 307.920 kr. samt et tilsvarende tilskud fra EU’s Leader+ 
midler på 307.920 kr.  
Den lokale projektgruppe har gennemført projektet med enkelte ændringer 
herunder fisketrappe og gydegrus i vandløbet. Ekstratilskuddet skal dække 
merudgifter, der er opstået blandt andet på grund af langvarig sagsbehandling ved 
offentlige instanser og dermed stigninger i entreprenørudgifterne samt uforudsete 
udgifter til reetablering af dræn fra naboejendom og offentlig regnvandsledning.  
Borgerforeningen har fremsendt et revideret budget for projektet. Budgettet viser en 
merudgift på 132.550 kr. Heraf er 37.000 kr. fremkommet ved uforudsete krav fra 
Frederikshavn Forsyning, og 23.500 kr. ved anlæg af fisketrappe og ifyldning af 
gydegrus i vandløbet - se bilag. 
Teknisk Forvaltning bemærker, at projektet blev godkendt i maj 2003 som et af de 
første Leader+ projekter i Sæby Kommune, og var planlagt gennemført i 2004. 
Direktoratets endelige godkendelse af projektet tog godt 7 mdr., og amtets 
behandling af sagen tog ca. 1 år. Lokalplanen blev derefter godkendt i juni 2005. 
Projektet har i øvrigt været forfulgt af utallige udfordringer såsom 
kommunesammenlægning, sygdom, skiftende projektledere og en regnvåd 
sommer. Det bemærkes, at projektet er et af de Leader+ projekter fra Sæby, som 
har fået meget positiv opmærksomhed andre steder – også i direktoratet. 
Tekninsk Forvaltning oplyser, at projektet har søgt og fået bevilliget et tilskud på 
20.000 kr. fra Distriktsudvalget. Det søgte tilskud fra Teknisk Udvalg til projektet 
kan finansieres fra 10 %´s puljen.. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  

• teknisk udvalg bevilliger et tilskud på 20.000 kr. Tilskuddet finansieres via 
10 %´s puljen. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2652 
 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 
 Sbh: IBHA 
 Besl. komp: Teknisk Udvalg 
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Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Fraværende: 
Ingen  
 

Bilag 
 
Ansøgning ekstratilskud TU færdiggørelse af Dybvad Søpark.pdf (dok.nr.516489/08) 
Budget søpark ULT 0308.pdf (dok.nr.520584/08) 
Illustrationsplan.pdf (dok.nr.520586/08) 
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4.   Ansøgning om udeserveringsareal - Kallsvej, Frederikshavn 

 
Sagsfremstilling 
Restauranten beliggende Amaliegade 2 ansøger om tilladelse til at 

benytte et areal på 6o m2 på Kallsvej til udeservering. Arealet er 

placeret umiddelbart overfor ansøgende restaurant. Arealets placering er 

vist på situationsplan udsendt med dagsordenen til udvalgets 

medlemmer. 
Udeserveringsarealet tænkes udført som et trædæk direkte udlagt på 

eksisterende flisebelægning. Der etableres en kørestolsrampe i dækkets 

vest ende, mens øst enden af dækket afsluttes med 2 trin. Dækket øst 

ende udformes således at adgang for kørende trafik til og 

fra ejendommen Danmarksgade 75 fortsat kan ske frit. 
Der bør stilles krav om afgrænsning af dækket med rækværk eller 

lignende. 
Antallet af borde der kan opstilles på dækket aftales med restauranten 

efter etablering af dækket. 
Dækket etableres uden omkostning for kommunen. 
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  

• ansøgning vedrørende udeserveringsareal på Kallsvej 
imødekommes.  

  
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Fraværende: 
Ingen  
 

Bilag 
 
Udeservering Kallsvej/Kalls Torv (dok.nr.513963/08) 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4136 
 Forvaltning: TKF 
 Sbh: tovi 
 Besl. komp: Teknisk Udvalg 
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5.   Byggemodning af areal ved Energivej - forlængelse af 
Energivej, Sæby 

 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med salg af grunde ved Energivej skal Energivej forlænges med 2 
x 40 m, da grundene skal have vejadgang til Energivej. 
Vejene anlægges med 7 m kørebane og 3 m rabat i begge sider, i alt 13 m 
vejudlæg. 
Overslagsmæssigt kan byggemodningen etableres for: 
  

·       Projektering  45.000 kr. i 2008.  
·       Byggemodning, vejanlæg for 425.000 kr. opdelt med 375.000 kr. i 2008 

og 50.000 kr. i 2009 (Asfaltslidlag).  
·       I alt 470.000 kr.  

  
Teknisk Forvaltning søger om at beløbet finansieres af de uforbrugte midler, som 
tidligere er bevilliget til byggemodning af parceller ved Hans Dyres Vej, konto nr. 
FFF 002070 Udstykning af 25 parceller ved Holger Pachs Vej/Hans Dyres Vej. 
  
Forlængelse af Energivej etableres som privat fællesvej. 
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

• byrådet anmodes om bevilling og frigivelse af følgende 

rådighedsbeløb  

• projektering  45.000 kr. i 2008  

• byggemodning, vejanlæg for 425.000 kr. opdelt med 375.000 kr. 

i 2008 og 50.000 kr. i 2009 (Asfaltslidlag). I alt 470.000 kr.  

  
Teknisk Forvaltning søger om at beløbet finansieres af de uforbrugte 

midler, som tidligere er bevilliget til byggemodning af parceller ved Hans 

Dyres Vej, konto nr. FFF 002070 Udstykning af 25 parraceller ved Holger 

Pachs Vej/Hans Dyres Vej. 
           
Forlængelse af Energivej etableres som privat fællesvej. 
  
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Fraværende: 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3628 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: jaol 
 Besl. komp: Teknisk Udvalg 
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Ingen  
 

Bilag 
 
Oversigtsplan energivej (dok.nr.515328/08) 
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6.   Ønske til 10 % puljen på baggrund af møde med Sæby 
Handelsstandsforening 

 
Sagsfremstilling 
På Baggrund af afholdt møde med Sæby Handelsstandsforening, (notat vedlagt 
som bilag) ønskes disponeret ca. 200.000 kr. fra 10 % puljen til gennemførelse af 
opgaverne 1, 2, 5, 6, 9 og 12 fra notatet. 
Pkt. 1. Ønske om banner/træstative ved indkørselsvejene til Sæby iværksættes 
efter samme model som i Frederikshavn. Park & Vej leverer og nedgraver 2x4 rør 
til opsætningen af Bannerstativerne og Handelsstandsforeningen leverer og 
opsætter stativer og bannere efter godkendt ansøgning til Vejmyndigheden. 
Handelsstandsforeningen ansøger endvidere om den endelige placering ved 
Vejmyndigheden. 
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

• der disponeres 200.000,- kr. fra 10% puljen til gennemførelse af 
ovenstående opgaver. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Fraværende: 
Ingen  
 

Bilag 
 
520541-08_v1_Notat fra møde med Sæby Handelsstandsforening, den ..2008.PDF (dok.nr.520545/08) 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5376 
 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 
 Sbh: joaa 
 Besl. komp: Teknisk Udvalg 
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7.   Orienteringssag - Udvidelse af Sæby Havn 

 
Sagsfremstilling 
Forvaltningen har gennemført fase 1 (interviewrunden) af processen for en 
havneudvidelse, som godkendt på Plan- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 
2008. Som opsamling på interviewrunden er der udarbejdet vedlagte rapport, 
hvoraf de principielle synspunkter fremgår. Der drages desuden en række 
konklusioner ud fra en betragtning af, hvad der er en generel opfattelse blandt 
hovedparten af de adspurgte.  
  
Med udgangspunkt i interviewundersøgelsen vil der nu blive udarbejdet et udkast til 
en helhedsplan for hele havnen. Helhedsplanen suppleres med et antal alternative 
forslag til selve havneudvidelsen og dele af den gamle havn. 
  
Forvaltningen vil gennemgå rapporten på mødet. 
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 

• sagen til udvalgets orientering  

  
 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2008 
Orientering taget til efterretning. 
 
Fraværende: 
Ingen Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Til orientering. 
 
Fraværende: 
Ingen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3129 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: SUOS 
 Besl. komp: Frederikshavn Byråd 

 



 
 
 

Teknisk Udvalg - Dagsorden - 12. juni 2008 Side 19 af 27 
 

 



 
 
 

Teknisk Udvalg - Dagsorden - 12. juni 2008 Side 20 af 27 
 

8.   Orienteringssag om status i arbejdsgruppen vedrørende 
faunapassage ved Sæby Vandmølle 

 
Sagsfremstilling 
Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 7. juni 2007: 

• der bevilges 150.000 kr. til detailprojektering og visualisering mv. af 
arbejdsgruppens skitse til et kompromisforslag (serpentinestryg mellem 
stemmeværk og vejbro). Arbejdsgruppens endelige indstilling forelægges 
udvalget til godkendelse i henhold til vandløbslovens §37a stk. 1 

  
Der har siden været afholdt 2 møder i arbejdsgruppen og et møde med 
mølleejeren. På møderne har der været drøftedes tre væsensforskellige 
løsningsmodeller. På første arbejdsgruppe møde drøftedes en visualisering af 
serpentinestryg løsningen og to andre løsningsmodeller med en stryg hhv. 
opstrøms gennem Møllesøen og et stryg fra stemmeværket og nedstrøms i 
sydsiden. Mødet endte med, at serpentinestryg løsningen blev forkastet som et for 
voldsomt indgreb i det kulturhistoriske anlæg. Ole Helgren blev bedt om at 
viderebearbejde de to andre løsningsforslag og lave mere detaljerede 
visualiseringer af disse to løsningsforslag. Visualiseringerne blev fremlagt på 
seneste arbejdsgruppemøde den 15. maj. De vil blive vist på udvalgsmødet.  
  
Løsningsforslag 1 består af et 150 meter langt stryg langs sydsiden af Sæby Å fra 
stemmeværket og ned forbi broen ved Søndergade og et stykke ned i parken. 
Stryget starter ved stemmeværket helt inde ved kanten og inddrager 3 sluseporte. 
Der skal etableres et ret kompliceret og vedligeholdelseskrævende bygværk til at 
styre indstrømning til stryget fra møllesøen, og der vil teknisk være nogle 
vanskeligheder med at sikre en afgitring af ”den døde å” strækning mellem 
stemmeværket og udløbet fra det nye stryg. Denne løsning vil formentlig kræve, at 
den nuværende modstrømstrappe bevares for at give de fisk, der forvilder sig 
herind har en passagemulighed. Driftsudgifterne til tilsyn og drift og vedligeholdelse 
ved denne løsning vil være væsentligt højere end ved løsningsforslag 2 (i 
størrelsesorden 100.000 kr. pr år). Prisoverslag uden erstatning og 
detailprojektering 3,0 - 3,5 mio. kr. 
  
Løsningsforslag 2 består af et stryg etableret i sydsiden af møllesøen helt op i 
Sæby Å ovenfor møllesøen. Stryget afskærmes fra møllesøen med en 
betonspunsvæg, der om ønsket kan beklædes med forskellige materialer. selve 
Møllesøen afskæres fra åen under normal afstrømning via en spuns eller en lille lav 
dæmning med et mindre dykket rør igennem. Ved store afstrømninger ledes en 
betydelig vandmængde gennem møllesøen og dele af stemmet skal trækkes. 
Stryget vil ved stemmeværket have et strømleje, der ligger ca 1,5 meter under 
vandspejl i møllesøen ved stemmeværket. I det visualiserede forslag stod det som 
en lodret væg i afgrænsningerne til haven, dog med antydning af nogle terrasser 
anlagt ud over som låg. Der blev nævnt forskellige muligheder for at overdække 
renden evt lægge låg på renden hele vejen og lave en promenade. Prisoverslag 
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uden detailprojekt og erstatninger ca. 2. mio. kr. 
  
På mødet tilkendegav Kulturarvsstyrelsens repræsentant og Sæby Museum at de 
kunne leve med begge visualiserede løsningsforslag. tilsvarende sagde 
Turistforeningens repræsentant. Lystfiskerne ser helst løsning 2 realiseret og det 
samme gør DN. 
  
Lodsejerne ved sydsiden så helst løsning 1 realiseret. De frygter et meget 
skæmmende rende lige forbi deres grund og en afskæring fra møllesøen. Der var 
behov for at visualisere løsningsforslag bedre set fra haverne på sydsiden. Det blev 
aftalt, at der tages nye billeder og laves visualiseringer set fra sydsiden, således 
lodsejerne kan få et klarere indtryk af indgrebets art for dem, herunder hvilke 
muligheder, der er for at begrænse disse gener. 
  
På den baggrund blev det aftalt, at der til et afsluttende møde i arbejdsgruppen 
fremlægges visualisering af forskellige afhjælpende foranstaltninger vedrørende 
løsning 2 samtidig med et udkast til forvaltningens indstilling til PMU vedrørende de 
to løsningsforslag og de supplerende modifikationer. Mødet ventes afholdt efter 
sommerferien, når visualiseringerne er udarbejdet. 
  
Det indebærer, at udvalget kan forvente arbejdsgruppens indstilling i august eller 
september, hvorefter næste fase, hvis kommunalbestyrelsen vælger at fremme et 
af projekterne, vil være at igangsætte den vandløbsretlige behandling af sagen og 
hyre et rådgivende konsulentfirma til at forestå detailprojektering og licitation af 
arbejdet til udførelse i sommeren 2009 eller 2010. 
  
Rådgiver har givet et overslag over prisen på de to løsningsforslag. Forvaltningen 
har brug for, at kommunens andel af udgifterne til at gennemføre projektet tages på 
anlægsbudgettet i 2009/ -10 (ca. halvdelen af skønnet + det løse), og der afsættes 
midler til detailprojektering i 2008. Beløbet kendes ikke p.t.  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 

• sagen til udvalgets orientering  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2008 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Fraværende: 
Ingen Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Tiul orientering. 
 
Fraværende: 
Ingen  
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9.   Orienteringssag - Sæby Bypark 

 
Sagsfremstilling 
På mødet gives der en kort orientering om stadiet for projektet Sæby Bypark. 
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 

• sagen til orientering 

  
 
Supplerende sagsfremstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
sagen til orientering 
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Til orientering. 
 
Fraværende: 
Ingen  
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10.   Efterretningssag - havnetakster indregnet i budget 2008 

 
Sagsfremstilling 
Til efterretning  vedlægges takstblad fra budget 2008, hvoraf det fremgår hvilke 
takster, der er indregnet i budgettet samt takster Aalbæk Havn 2008 og 
Rønnerhavnen. 
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
•         sagen til efterretning  
  
  
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Til efterretning. 
 
Fraværende: 
Ingen  
 

Bilag 
 
Rønnerhavnen priser.pdf (dok.nr.520952/08) 
Takster budget 2008 (dok.nr.517502/08) 
Takster Aalbæk havn 2008.pdf (dok.nr.520907/08) 
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11.   Efterretningssag - Status på diverse opgaver samt 
"Renoverings- og anlægsopgaver 2008" 

 
Sagsfremstilling 
Der vedlægges en oversigt over igangværende opgaver i perioden 12. juni til 14. 
august 2008. 
Yderligere er listen tilføjet revideret oversigt over "Renoverings- og anlægsopgaver 
2008". 
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller  

• sagen til efterretning  

  
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Til efterretning. 
 
Fraværende: 
Ingen  
 

Bilag 
 
514853-08_v1_Orientering TU den 12.6. til 14.8. 2008.pdf (dok.nr.518196/08) 
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12.   Efterretningssag - Status på 10 % puljen 2008 samt 2007. 

 
Sagsfremstilling 
Der vedlægges en oversigt over godkendte 10% projekter 2008 samt status for 
projekter fra 2007. 
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller  

• sagen til efterretning  

  
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 
Til efterretning. 
 
Fraværende: 
Ingen  
 

Bilag 
 
513465-08_v1_Teknisk Udvalgs 10 procent pulje 2008. Revideret 8-5-2008.pdf (dok.nr.518265/08) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
Jens Hedegaard Kristensen 

   

      
Anders G. Mikkelsen 

   

      
Hanne Welander 

   
 

      
Hans Rex Christensen 

   

      
Peter E. Nielsen 

   
 

      
Bruno Müller 

   

      
Lars M. Møller 
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