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1.   Koordinerede renoveringsopgaver 2009 

 
Sagsfremstilling 
Koordineringsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer har i 
samarbejde med Skagen og Sæby Varmeværker udarbejdet vedlagte forslag til 
koordinerede renoveringsarbejder i 2009. 
Opgaverne er ikke skitse- eller detailprojekteret, ligesom økonomioverslag er 
baseret på meget grove projektbeskrivelser. Det betyder, at kommende 
driftsmeldinger så som ledningsbrud eller ændringer i udviklingen af infrastrukturen 
samt den endelige projektering og økonomiberegning kan medføre, at opgaver 
udskydes og/eller andre kommer på listen.  
Som økonomisk grundlag for forslaget er anvendt de nu kendte midler på 
investeringsoversigten for 2009. 
Nogle opgaver vil eventuelt skulle etapeopdels som fx. Parallelvej i Frederikshavn, 
der er opstarten på etablering af nyt regnvandssystem fra Parallelvej til havet.  
Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen. 
  
  
  
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller sagen 

• at forslag til renoveringsopgaver i vejarealer godkendes.  

  
  
  
  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
Årets_projekter_lille.pdf (dok.nr.549400/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4741 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: joaa 
 Besl. komp: TU 
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2.   Brovandevej i Skagen 

 
Sagsfremstilling 
En række borgere fra Brovandevej i Skagen har rettet henvendelse til Borgmester 
Erik Sørensen med ønsker om en renovering af Brovandevej. Der har været afholdt 
besigtigelsesmøde på stedet den 30. juni 2008 for at afdække omfanget og det 
præcise indhold i de forhold, som vejens beboere har udtrykt utilfredshed med. På 
baggrund af besigtigelsesmødet er der sendt svar til beboerne på Brovandevej 
(Brevet fremgår som bilag). 
  
Forvaltningens svar indebærer, at Park & Vejforsyningen gennemgår vejen nu og 
udbedrer fortov samt oplapper vejbelægningen, hvor der samles vand grundet 
lunker og faldforhold til rendestensristene. Med baggrund i vejens generelle tilstand 
blev ønsket om en mere omfattende renovering af Brovandevej videresendt til 
koordineringsgruppen, som sørger for den samlede koordinering af 
renoveringsopgaverne i alle kommunens vejarealer. 
  
Behandlet i koordineringsgruppen 
Forvaltningen har dermed indstillet, at en renovering af Brovandevej, ifølge 
koordineringsgruppens vedtagne procedurer, herefter vil indgå som et ønske på 
lige fod med ønsker fra de andre forsyninger og således indgår i den samlede 
prioritering over vejstrækninger, som skal renoveres. Prioriteringen af 
renoveringerne sker her ud fra betragtningen om, hvor behovet er størst, hvor der 
er flest sammenfaldende ønsker fra forsyningerne samt i forhold til de 
tilstedeværende ressourcer. 
  
Pt. er der ingen ønsker om renovering på Brovandevej fra de øvrige 
forsyningsselskaber, og koordineringsgruppen vurderer således, at en renovering 
af Brovandevej ikke umiddelbart vil blive prioriteret indenfor den nuværende 
planlægningsperiode på 3 år. 
  
Beboerne fra Brovandevej har efterfølgende klaget over forvaltningens svar om en 
midlertidig oplapning indtil et samlet koordineret renoveringsprojekt kan finde sted.  
  
Politisk stillingtagen 
På den baggrund ønskes en politisk stillingtagen til, hvorvidt en renovering af 
Brovandevej skal fastholdes at indgå som et led i koordineringsgruppens øvrige 
planlægningsarbejde, eller om det prioriteres at give en særskilt bevilling til en 
renovering af Brovandevej.  
Der foreligger bilagsmateriale, hvoraf foto fra Brovandevej og det omkringliggende 
kvarter fremgår.  
Tidligere sagsbehandling foretaget i Skagen Kommune vedlægges som bilag. 
  
Forslag til beslutning 
Følgende forslag er udarbejdet og repræsenterer hver især forskellige 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9274 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: bibe 
 Besl. komp: TU 
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udgiftsniveauer: 
Eksempel 1:  
Renovering af Brovandevej indgår i koordineringsgruppens øvrige prioriterede 
planlægningsarbejde. Dette forslag repræsenterer ingen særskilte udgifter, dog 
skal det bemærkes, at en renovering på denne strækning ikke er prioriteret 
indenfor koordineringsgruppens nuværende 3-årige planlægningsperiode. 
  
Eksempel 2:  
Der fretages en mindre renovering af Brovandevej nu, hvor beplantningen fjernes 
og erstattes med fortov. Endvidere fjernes chikaner. Dette forslag repræsenterer en 
udgift på ca. 1. mio. kr. 
  
Eksempel 3: 
Der foretages en totalrenovering af Brovandevej nu, hvor den eksisterende 
kørebane bibeholdes. Dette forslag repræsenterer en udgift på ca. 1,8 mio. kr.  
  
Eksempel 4: 
Der foretages en totalrenovering af Brovandevej nu incl. etablering af ny 
kørebanebelægning. Dette forslag repræsenterer en udgift på ca. 3,1 mio. kr. 
  
  
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  

• renoveringen af Brovandevej i Skagen indgår som et led i 
koordineringsgruppens planlægningsarbejde.  

  
  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
- Brev fra besigtigelsesmøde.pdf (dok.nr.547335/08) 
- Foto fra Brovandevej mm..pdf (dok.nr.548249/08) 
Tidligere sagsbehandling Skagen Kommune.pdf (dok.nr.550195/08) 
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3.   Kystlivredning 2009 

 
Sagsfremstilling 
Teknisk Udvalg besluttede på møde af 7. februar 2008, at indgå aftale om 
kystlivredning på Skagen Sønderstrand, Palmestranden og Sæby Nordstrand. 
  
Livredningsindsatsen har fået megen positiv presseomtale og efter henvendelse fra 
Frederikshavn Turistbureau ønskes det således vurderet, hvorvidt ordningen med 
kystlivredning i kommunen skal fortsætte i 2009. Frederikshavn Turistbureau 
ønsker i givet fald at markedsføre området med livredningsfaciliteterne i 
turistmæssig henseende. Deadline for denne markedsføring i deres turistbrochure 
er 15. november 2008. 
  
En fortsættelse af aftalen om kystlivredning på de 3 udvalgte strande i en 5 ugers 
periode vil repræsentere en økonomisk udgift på 600.000,- kr. I dette beløb er bl.a. 
indeholdt transportomkostninger, lønomkostninger til 6 kystlivreddere samt materiel 
og dettes vedligeholdelse. Investeringen i 3 livreddertårne på ca. 150.00,- kr. blev 
afholdt i 2008 og vil derfor ikke figurere for 2009.   
  
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

• Teknisk Udvalg beslutter, hvorvidt aftalen omkring kystlivredning på 
Skagen Sønderstrand, Palmestranden og Sæby Nordstrand skal fortsætte i 
2009, og i givet fald indstilles det, at udgiften på 600.000,- kr. finansieres 
via 10%-puljen.  

  
  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
- Henvendelse fra Frederikshavn Turistbureau.pdf (dok.nr.547379/08) 
- Pressemeddelelse om livredning.pdf (dok.nr.547395/08) 
- Artikel fra Nordjyske om livredningsindsatsen.pdf (dok.nr.547552/08) 
- Livredder incidentrapport for 2008.pdf (dok.nr.548120/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10074 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: bibe 
 Besl. komp: TU 
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4.   Lukning af kommunevej - Østersøvej, Skagen 

 
Sagsfremstilling 
Ledelsen fra Hedeboskolen, Skagen har henvendt sig til kommunens 
trafiksikkerhedsudvalg med ønske om lukning af kommunevejen Østersøvej. 
  
Som følge af forskellige tiltag (etablering af signalanlæg og forbedring af 
vejbelægninger) har trafikmønstret i området ved Østersøvej, Kattegatvej, 
Hedebovej og Buttervej ændret sig, således at mange  lastbiler og 
entreprenørmaskiner kører ad Østersøvej/Hedebovej ved kørsel til og fra 
industriområdet ved Buttervej. Da disse veje også benyttes af mange bløde 
trafikanter opstår farlige situationer. Den øgede trafik af tunge køretøjer har 
desuden medført klager fra et boligområde ved Østersøvej vedrørende støj og 
rystelser. Situationsplan er udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 
  
Forvaltningen foreslår at Østersøvej lukkes umiddelbart syd for I. P. Thomsensvej, 
således at eneste adgangsvej til industriområdet bliver Buttervej. Østersøvej skal 
fortsat være åben for cykel- og knallerttrafik. Lukningen foreslås etableret med 
midlertidige foranstaltninger, således at konsekvenserne af en lukning kan 
undersøges inden en permanent lukning foretages. 
  
Der bør foretages en høring af de berørte parter inden der tages endelig beslutning 
om lukning af Østersøvej. 
  
  
  
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

• der foretages en partshøring med henblik på lukning af Østersøvej, 
Skagen.  

  
  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
Bilag 1 Situationsplan - Lukning af kommunevej, Østersøvej Skagen (dok.nr.549138/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9863 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: tovi 
 Besl. komp: TU 
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5.   Nedlæggelse af kommunevej - Egekratvej, Hulsig 

 
Sagsfremstilling 
I 2004 blev Egekratvej som følge af beslutning truffet af Vejdirektoratet og 
Nordjyske Jernbaner A/S efter forhandling med daværende Skagen Kommune 
nedlagt over jernbanen via ekspropriation, og fremstår nu som to adskilte dele som 
kun danner adgang til de få tilgrænsende ejendomme. 
  
  
Efter nedlæggelse af baneovergangen ved Egekratvej udgør den del af vejen 
som er beliggende umiddelbart øst for banen ikke nogen vej- eller stimæssig 
funktion.  På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt at nedlægge vejstykket. 
  
Der er et lokalt ønske om genåbning af overkørslen. Denne sag er senest blevet 
behandlet i Teknisk udvalg på mødet den 4. september 2008. Her fandt udvalget, 
at der ikke er formålstjenligt at forfølge sagen yderligere med henblik på 
genetablering af en baneovergang ved Egekratvej og besluttede at genoptage 
behandlingen af sag vedrørende nedlæggelse af del af Egekratvej. 
  
  
Egekratvej er i kommunens vejregister registreret som en kommunevej i forløbet fra 
Hulsigvej til Tranevej i en udstrækning på i alt ca. 951 m.  
  
  
Vejforløbet øst for jernbanen er ikke matrikulært udskilt og fremstår derfor 
umiddelbart som værende i privat eje. Egekratvej er en kommunevej og har 
angiveligt har været optaget i kommunevejsregisteret siden 1960´erne, og det 
er derfor i følge Vejdirektoratet kommunen som ejer vejarealet.  Det 
kommunevejsareal som ønskes nedlagt som offentlig vej skal kommunen ved 
nedlægning tilbyde til sammenlægning med de tilgrænsende ejendomme, delt 
efter vejens midtlinje. 
  
  
Forvaltningen har i henhold til forvaltningslovens almindelige regler om partshøring 
hørt de parter der har væsentlig interesse i sagen. Der er ved partshøringen 
indkommet 4 svar. Heraf er de 3 negative og 1 positiv i forhold til nedlæggelsen af 
del af Egekratvej. Forvaltningen har udsendt høringsnotat med dagsordenen til 
udvalgets medlemmer. 
  
I det der ved høringen ikke er fremkommet væsentlige argumenter i mod 
nedlæggelse af del af Egekratvej foreslås vejarealet nedlagt som offentlig vej efter 
reglerne i vejloven. 
  
Beslutningen skal offentliggøres i dagspressen samt meddeles ved brev til de 
parter der har særlig interesse i sagen. De vejberettigede gives en frist på 8 uger til 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1146 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: tovi 
 Besl. komp: TU 
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at fremkomme med indsigelser mod beslutningen. 
  
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  
·         vejarealet søges nedlagt som offentlig vej efter reglerne i  vejloven. 
  
  
  
  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Indstillingen tiltrædes. Peter Nielsen og Hanne Welander kan ikke tiltræde 
indstillingen. 
 
Bilag 
Bilag 1 - Høringsnotat - partshøring (dok.nr.550795/08) 
Bilag 2: Nedlæggelse af del af Egekratvej , Hulsig - Kortbilag (dok.nr.550846/08) 
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6.   Ønske til 10%-puljen fra Ålbæk Borgerforening 

 
Sagsfremstilling 
Ålbæk Borgerforening har henvendt sig med ønsker om en forskønnelse 
af Anlægget i Ålbæk.  
  
Park & Vejforsyningen har i samarbejde med Formand for Borgerforeningen, 
Margrethe Vejby, været ude at besigtige området og efterfølgende udarbejdet et 
forslag til forskønnelse af Anlægget. Forslaget er illustreret på bilagsmaterialet og 
repræsenterer et overdækket madpakke-/hvilested. I hovedtræk indeholder 
forslaget en 50m2 stor træterasse med 2 borde-/bænkesæt, der bliver overdækket 
af 2 sejl.  
  
Der ansøges i dette formål 10%-puljen om 165.000,- kr. i 2009. 
  
  
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

• der disponeres 165.000,- fra 10%-puljen i 2009 til gennemførelse af 
ovenstående ønske i foråret 2009.  

  
  
  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Det ønskede indgår i en samlet prioritering af 10 %-pulen i 2009, som forelægges 
udvalget primo 2009. 
 
Bilag 
- Brev fra Ålbæk Borgerforening.pdf (dok.nr.547417/08) 
- Illustreret forslag til forskønnelse af Ålbæk Anlæg.pdf (dok.nr.547406/08) 
- Oversigtskort Ålbæk Anlæg.pdf (dok.nr.548125/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10082 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: bibe 
 Besl. komp: TU 
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7.   Ansøgning til 10% puljen - Ændring af rundkørsel ved 
Toldbodvej - Sdr. Ringvej, Sæby 

 
Sagsfremstilling 
Med baggrund i flere henvendelser fra borgere ang. tryghed og sikkerhed i 
rundkørslen Toldbodvej - Sdr. Ringvej har Teknisk Forvaltning 
revurderet rundkørslens udformning. 
Færdselsikkerhedsudvalget og politiet har besigtiget rundkørslen og anbefaler, at 
der etableres en cykelbane. 
Teknisk Forvaltning foreslår, at der etableres cykelbane i rundkørslen Toldbodvej - 
Sdr. Ringvej for at sikre cyklisterne. For at få plads til cykelbanen skal rundkørslen 
udvides på 2 hjørner. 
På hjørnet ved Danish Crown er der en stor brønd, som gør at der ikke er plads til 
fortov. Teknisk Forvaltning har derfor lavet en aftale med Danish Crown, om at 
fortovet må ligge på deres areal. 
Der ansøges om 125.000 kr. fra 10% puljen til projektets udførelse. 
  
  
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

• der bevilliges 125.000 kr. af 10% puljen til at etablere cykelbane i 
rundkørslen  

  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Sagen genoptages på baggrund af et projektoverslag over en fuld separering. 
 
Bilag 
Oversigsplan Sæby (dok.nr.552364/08) 
Sdr. Ringvej plantegning (dok.nr.552365/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/2849 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: jaol 
 Besl. komp: TU 
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8.   Tilskud til børneguider i Skagen 2009 

 
Sagsfremstilling 
Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Skagen turistforening vedrørende tilskud 
til børneguider på ialt 196.625 kr. i 2009. 
  
  
 
Indstilling 
  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

•  ansøgningen oversendes til Erhvervs- og Turismeudvalget.  

  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Sagen oversendes til Økonomiudvalget. 
 
Bilag 
Tilskud til Børneguide ordning Skagen 2009 (dok.nr.551845/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10624 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: bibe 
 Besl. komp: TU 
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9.   Tilskud til julebelysning i Skagen, Sæby og Lyngså fra 10% 
puljen. 

 
Sagsfremstilling 
Af hensyn til harmoniseringen af julebelysningen i kommunen anbefales det, at der 
ydes et tilskud fra 10 % puljen til Skagen- og Sæby handelstandsforeninger på 
150.000 kr. til hver for etablering af julebelysning. 
Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Lyngså Borgerforeneing angående 
tilskud til sikring af julebelysningsinstallationerne i h.t. nyt Stærkstrømsregulativ. 
Det anbefales at der ydes et tilskyd til borgerforeningen på skønsmæssigt 20.000,- 
kr.  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller at  

• der fra 10% puljen bevilliges 2 x 150.000 kr. til hhv. Skagen- og Sæby 
handelstandsforeninger for etablering af julebelysning og 20.000-, kr. 
til Lyngså borgerforening. I alt 320.000,- kr.  

  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4761 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: joaa 
 Besl. komp: TU 
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10.   Havnevej Skagen 

 
Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune skal udføre koordineret renovering af Havnevej. Kloak og 
vandledning samt belægning skal udskiftes.  
Teknik og Miljøudvalget i Skagen Kommune besluttede d. 5. oktober 2005 at 
ensrette Havnevej fra Sct. Laurentii Vej til Østre Strandvej.  
Der har været afholdt borgermøde, ligesom Teknisk Udvalg på mødet d. 14. august 
blev orienteret om skitseprojektet. 
Frederikshavn Kommune har udarbejdet 2 forslag til ny belægning i Havnevej udfra 
de ønsker og bemærkninger som fremkom ved borgermødet og udvalgets 
behandling. Endvidere er fremkommet skriftlige bemærkninger, som er vedlagt 
dette punkt som bilag. 
På budgettet er der afsat 1.800.000 kr. til ny belægning i Havnevej. 
  
Forslag 1:  
Fortov med betonsveller. 
Udstillingbånd i sort betonbelægningssten. 
Kørebane i grå betonbelægningsten med bånd af sort betonbelægningssten. 
Sort betonbelægningssten som udligningsbånd mod ejendommene. 
Pris:1.750.000 kr. 
  
Forslag 2:  
Fortov med betonsveller 
Udstillingsbånd i grå betonbelægningssten 
Kørebane i asfalt med bånd af grå betonbelægningssten 
Grå betonbelægningssten som udligningsbånd mod ejendommene. 
Pris: 1.775.000 
  
På borgermøde afholdt d. 17. juni 2008 ønskede de handelsdrivende at Havnevej 
bliver sommergågade i samme periode som Sct. Laurentii Vej. Teknisk Forvaltning 
ønsker at igangsætte processen med at etablere sommergågade. 
Der afholdes borgermøde d. 7. oktober 2008 kl. 19.00 i kantinen på Skagen 
Rådhus, hvor ejere, lejere og forretningsdrivende orienteres om det valgte projekt 
og tidsplan for udførelsen.  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller,  at 

• forslag 1 udføres  
• processen med at etablere sommergågade igangsættes.  

  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4285 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: jaol 
 Besl. komp: TU 
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Indstillingen tiltrædes. Der er ikke taget stilling til sommergågade. 
 
Bilag 
VS: Sagsnummer 05/1204 eller 08/4285 - Renovering af Havnevej, Skagen (dok.nr.539973/08) 
Forslag til renovering af Havnevej, Skagen (dok.nr.536013/08) 
Mail fra ejer af ishjørnet (dok.nr.529672/08) 
Havnevej PDF forslag 2 (dok.nr.552201/08) 
Havnevej PDF forslag1 (dok.nr.552200/08) 
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11.   Flytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb for Teknisk 
Udvalgs budgetområde. 

 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med gennemgangen af investeringsoversigten for 2008 kan Teknisk 
forvaltning pege på at følgende anlægsbevilling og rådighedsbeløb flyttes fra budget 
2008 til budget 2009.  
  

  Korr. buget 

2008 
Ændring til 

budget 2008 

der skal 

flyttes til 

2009 

Korr. budget 

2008 

010010 
Offentlige toiletter 

  
1.272.200 kr. 

  
-400.000 kr. 

  
872.200 kr. 

038540 
Sandfordring 

  
  769.600 kr. 

  
-500.000 kr. 

  
269.600 kr. 

038542 Sandfordring 

Palmestranden 
  
  
500.000 kr. 

  
  
-400.000 kr. 

  
  
100.000 kr. 

240016 
Forundersøgel-se 

Havne-projekt Sæby 

  
  
  
500.000 kr. 

  
  
  
-250.000 kr. 

  
  
  
250.000 kr. 

015032 
Frederikshavn Midtby  

  
  
1.603.000 kr. 

  
  
-1.000.000 kr. 

  
  
603.000 kr. 

020102 
Bypark Sæby 

  
1.223.700 kr. 

  
-600.000 kr. 

  
623.700 kr. 

222460 Koordinerede 

belægningsrenoveringer 
15.821.600 kr. -4.000.000 kr. 11.821.600 kr. 

222920 
Matrikulære 

berigtigelser 

306.900 kr. -167.000 kr. 139.900 kr. 

222923 
Havnevej i Skagen 

  
900.000 kr. 

  
-500.000 kr. 
  

  
400.000 kr. 

222922  
Palm City, Infrastruktur 

mv. 

  
2.000.000 kr. 

  
-1.500.000 kr. 

  
500.000 kr. 

222927 jernbanebro i 

Kvissel 
  
  
1.285.600 kr. 

  
  
-1.285.600 kr. 

  
  
0 kr. 

I alt 26.182.600 kr. -10.601.600 

kr. 
15.311.400 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3131 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: mall 
 Besl. komp: TU 
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I budgetforslaget 2009, der er udsendt til 1. behandling er overførslerne på 
10.601.600 kr.indarbejdet. 
  
             
  
Uforbrugte midler på projekt 242002 Kystsikring Sæby Sydstrand på  257.800 kr. 
søges overfør til projekt 038540 Kystfordring i Skagen i 2008. 
  
Der vedlægges oversigt over de samlede anlægsbevillinger i 2008. 
  
  
  
  
  
  
  
 
Indstilling 
  
Teknisk Forvaltning indstiller overfor byrådet, at 

• ovenstående anlægsprojekter på i alt 10.871.200 kr. flyttes fra 2008 til 

2009.  

• at uforbrugte midler på projekt 242002 på 257.800 kr. flyttes til projekt 

038540 kystfodring i Skagen i 2008.  

  
  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
Revideret TU´s anlægs budget pr. 31.08.08  (dok.nr.552510/08) 
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12.   Orienteringssag - Rideruter i Nordjylland 

 
Sagsfremstilling 
Lars Møller vil give en orientering på mødet. 
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller  

• sagen til orientering 

 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Til orientering. Der udføres et brev til Hjørring Kommune. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 00/345 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: laen 
 Besl. komp: TU 
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13.   Grenen Camping 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/4025 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: toka 
 Besl. komp: TU 
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14.   Naturlegeplads Voerså Havn 

 
Sagsfremstilling 
Voerså Borgerforeningen har forespurgt om tilladelse til etablering af en 
naturlegeplads på et kommunal areal beliggende ved Voerså Havn. 
Der har tilsyneladende tidligere være en legeplads i området. Tidligere Sæby 
kommune har den 10. august givet tilladelse til, at der etablers en sådan legeplads 
på ejendommen matr. nr. 16 ar, Den Sydøstlige del, Albæk Sogn. 
Arealet, der er beliggende i byzone, er omfattet af lokalplan 10.04.0. Jvf denne 
lokalplan må området kun anvendes til rekreative formål, der holdes fri for 
bebyggelse, parkeringsplads samt træ- og buskbevoksning.  
Vilkår som bl.a. materialevalg, vedligeholdelse, legeperiode m.v. afklares i 
forbindelse med udarbejdelsen af lejekontrakten.   
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

• Naturlegepladsen kan etableres på det kommunale areal ved Voerså Havn, 
i overensstemmelser med gældende lokalplan.  

• Vilkår som bl.a. materialevalg, vedligeholdelse, lejeperiode m.v. afklares i 
forbindelse med udarbejdelsen af lejekontrakten.  

  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
 
Bilag 
kortbilag (dok.nr.553092/08) 
Ansøgning om naturlegeplads Voerså Havn (dok.nr.553091/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10811 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: toka 
 Besl. komp: TU 
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15.   Ansøgning om midler fra 10 % puljen til etablering af p-
plads Chr. X´s Vej 39. 

 
Sagsfremstilling 
Skagen Byråd besluttede i 2006 at et kommunalt ejet areal ved dykkerklubben skal 
indrettet til en blivende asfalteret parkeringsplads. P-pladsen skal være omfattet af 
betalingsparkering på linie med de øvrige større p-pladser i den central bydel, og 
der skal således opstilles en parkeringsautomat. Det blev samtidig besluttet, at 
anlægsarbejdet skal finansieres via midler i parkeringsfonden. Sagen var forelagt 
Teknisk udvalg den 12. april 2007 hvor sagen blev udsat for at få en afklaring af de 
bevillingsmæssige forhold. 
For at få frigivet midler fra p-fonden i Skagen, skal beløbet være afsat i budgettet.  
Der er ikke i anlægs budgettet for 2008 afsat midler til etablering af p-pladser.  
Pladsen er ca. 20 x 45 m og henlægger i dag som en grusbelagt plads, hvor en del 
af pladsen anvendes til parkering. 
Når pladsen bliver asfalteret og afstribet, forventes der at blive i alt 35-40 
parkeringspladser. 
Anlægsomkostningerne er overslagsmæssigt beregnet til ca. 500.000 kr. Hertil 
kommer opstilling af en parkeringsautomat til ca. 55.000 kr. 
Status for parkeringsfonden i Skagen er at der senest i 2008 skal etableres 13 
pladser, i 2009 skal der etableres 5 pladser og i 2010 4 pladser, 2011 er antallet 29 
pladser, og i 2012 13 pladser. 
Hvis p-pladserne ikke etableres skal de indbetalte beløb til p-fonden 
tilbagebetales.   
Det anbefales, at der anvendes 500.000 kr. fra 10% midlerne til finansiering af 
parkeringspladsen, og at der i 2009 bruges ca. 55.000 kr. til opstilling af 
parkeringsautomat. Finansieringen af parkeringsautomat skal ske ved hjælp af p-
indtægterne i Skagen. 
  
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

• der bevilliges 500.000 kr. i 2008 af 10% puljen til etablering af p-plads på 
Chr. X´s Vej i Skagen. At der i 2009 opstilles en parkeringsautomat som 
finansieres af p-indtægerne.  

 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4548 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: mall 
 Besl. komp: TU 
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16.   Efterretningssag - Status på diverse opgaver m.v. 

 
Sagsfremstilling 
Der vedlægges dagsordenen en oversigt over igangværende opgaver i perioden 2. 
oktober til 6. november 2008. 
Listen er tilføjet revideret oversigt over "Renoverings- og anlægsopgaver 2008" 
udleveret på udvalgets møde den 7. februar 2008 samt revideret oversigt over 10 
% puljen efter udvalgets godkendelser på sidste møde. 
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller sagen 

• til efterretning.  

  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Til efterretning. 
 
Bilag 
547820-08_v1_Orientering TU den 2.10 til 6.11. 2008.pdf (dok.nr.549595/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 03/50 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: joaa 
 Besl. komp: TU 
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17.   Efterretningssag - Budgetopfølgning for TU´s område pr. 
31.08.08 

 
Sagsfremstilling 
Teknisk Forvaltning har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2008 for Teknisk 
Udvalgs område. Forvaltningen orienterer i mødet om resultat af 
budgetopfølgningen. 
  
  
 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

• orienteringen tages til efterretning  

  
  
 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. oktober 2008 
Til efterretning. 
 
Bilag 
Budgetopfølgning TU 31.08.08 (dok.nr.549819/08) 
310808 TU anlæg budgetopfølgning (dok.nr.552647/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3131 
 Forvaltning: TF 
 Sbh: mall 
 Besl. komp: TU 
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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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