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1. Redegørelse for Grenen-projektets baggrund og økonomi
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune overtog ved kommunesammenlægningen den 1. januar
2007 et projekt og en anlægsbevilling på Grenen projektet i den formening, at der

Åben sag
Sagsnr: 07/554
Forvaltning: TF
Sbh: mall
Besl. komp: TU

forelå et godkendt detailprojekt med tilhørende bevillinger.
Teknisk Forvaltning har konstateret, at der aldrig er taget stilling til et detailprojekt
og at der således ikke foreligger et godkendt projekt med tilhørende budgetoverslag
samt at der ikke er indhentet de fornødne myndighedstilladelser.
Sagen har været forelagt på Skagen Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs møde den
9. november 2005. Protokollat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9.11.05 ,
Byrådets møde den 6. november 2006 samt skiftseforslag og anlægsbudget fra
september 2005 vedlægges. Af sagsfremstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget
møde den 9. november 2005 fremgår endvidere, at der i projektet skal indarbejdes
en ny toiletbygning. Dette er ikke sket.
Til projektet blev afsat følgende beløb:
2006

2007

2008

I alt
2006-08

Anlægs
bevillinger

1000

Af drift blev der
budgetteret

1.021

1.043

3.064

2.425

1.900

4.325

7.389

med
I alt

1.000

3.446

2.943

Korr. budget
efter overførsler

1.000

3.900

1.782

Der blev forbrugt følgende beløb

Forbrug anlæg

2006

2007

2008

546

1.430

1.088

3.064

3.630

6.870

10.500

-1.160

- 6.175

Forbrug drift
Over/underskud

454

I alt 2006-08

Til færdiggørelse af projektet forventes følgende udgifter:
Tilretning af rundkørslen: 700.000 kr., som skyldes manglende
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Myndighedsgodkendelse i 2006.
Skiltning, samt diverse udbedring 100.000 kr.
I alt til færdiggørelse ca. 800.000 kr.
Tilretningen af rundkørslen, skiltning mm. udskydes indtil videre.
Hertil kommer renovering af toilet i østgavl af museumsbygning der
overslagsmæssigt er anslået til 1,14 mio.kr, jf. i henhold til byggemøde nr. 6 af
31.08.07.
For at imødekomme det manglende budget til Grenen projektet i 2008 på i alt 6,325
mio. kr. foreslås at følgende arbejder udskydes til 2009.

Driftsbudgettet til
strandrensning
Driftsbudgettet til generel vejdrift, udskydelse

800.000 kr.
1.575.000 kr.

af digitalisering mm.
Driftsbudgettet til
slidlag

1.100.000 kr.

Overskud på bidrag til

1.000.000 kr.

kloakværket

Det anbefales, at midlerne til kontoen turistområde i 2009 og efterfølgende år skal
dække underskuddet på Grenen projektet, og at underskuddet afdrages over de
næste 4 år.
Restbeløbet på 1,85 mio. kr. 2008 foreslås finansieret via 10% puljen som et lån fra
kontoen turistområde som afdrages over de næste 4 år.
Ovenstående konstruktion kan gennemføres med mindst mulig gener for borgerne
og den daglige drift.
Det udmeldte slidlagsarbejder som er besluttet af udvalget er/bliver gennemført
som planlagt i 2008.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at

•
•

manglende budgetdækning ved Grenen projektet finansieres på
ovenstående måde og afdrages over 4 år af kontoen for turistområde
der bevilliges 1,85 mio. kr. af 10% puljen til projektet som gives som et lån
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•

og afdrages over 4 år af kontoen for turistområde
den øvrige færdiggørelse af Grenen projektet udskydes indtil videre

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. november 2008
Indstillingen tiltrædes dog således, at udvalget finder budgetopfølgningen på dette
projekt for dybt kritisabel.
At forvaltningen undersøger et evt. rådgiveransvar.
At der tages stilling til færdiggørelsesarbejder i 2009.
Bilag
Skitseprojekt-niveaukurveplan.pdf (dok.nr.563029/08)
Skitseprojekt-rev.forslag 1.pdf (dok.nr.563032/08)
Skitseprojekt-rev.forslag 2.pdf (dok.nr.563036/08)
Anlægsbudget_080905.xls (dok.nr.563073/08)
Ny parkering Skagen Gren.pdf (dok.nr.563080/08)
Anlægsbevilling.pdf (dok.nr.563459/08)
Anlægsbudget_etapeindelt.xls (dok.nr.563467/08)
Bilag til TU - Grenen den 06.11.08.pdf (dok.nr.563469/08)
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2. Ansøgning om tilskud til julebelysning fra Ålbæk Handels- &
Håndværkerforening
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 07/4761
Forvaltning: Teknisk Forvaltning
Sbh: joaa
Besl. komp: Teknisk Udvalg

Ålbæk Handels- & Håndværkerforening ansøger om tilskud til julebelysning på
8.000,- kr. excl. moms.
Julebelysningen består af 125 juletræer på 2,5-4 meters højde belyst med 18
pærer på hver.
Den samlede udgift til julebelysningen var i 2007 på 18.773,- kr. excl. moms.
Kopi af ansøgningen vedlægges dagsordenen som bilag.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at
•

udvalget tager stilling til ansøgningen og i givet fald ydes der tilskud fra
10% puljen på 8.000.- kr. excl. moms i 2008.

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. november 2008
Petr Nielsen deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
Ansøgning om tilskud til julebelysning fra Ålbæk Handels og Håndværkerforening. (dok.nr.559984/08)
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3. Ansøgning om kørsel med tivolitog - Gågaden,
Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/12085
Forvaltning: TF
Sbh: tovi
Besl. komp: TU

Civitan Club, Sæby søger om tilladelse til kørsel med tivoli-tog i gågaden i
Frederikshavn. Ansøgning er udsendt med dagsordenen til udvalgets
medlemmer. Der ansøges for perioden ultimo november til 23. december 2008.
Ruten forventes at være: Start Havnegade v. Turistkontor - Søndergade - vende for
enden af Søndergade - Søndergade - Danmarksgade - vende for enden af
Danmarksgade - tilbage ad Danmarksgade/Havnegade til Turistkontor.
Der forventes at skulle køres 2-3 ture i timen i tidsrummet 12 -17 (eller til
butikkernes lukketid)
Toget kører 10 km/t når der køres med passagerer.
Nordjyllands Politi er hørt i sagen og har udtalt, at politiet generelt er imod kørsel i
hele gågaden i Frederikshavn medmindre særlige forhold taler herfor, idet
kørselsarealet er smalt når butikkerne har udstilling stående i selve gågaden.
Politiet vil dog ikke modsætte sig kørslen med "tivolitoget", såfremt kommunen
ønsker at imødekomme ansøgningen.
Forvaltningen har ligeledes hørt Handelsstandsforeningen Frederik som udtaler, at
man håber, at ansøgningen bliver imødekommet og ser frem til denne nye aktivitet i
gågaden.
Der bør i forbindelse med eventuel tilladelse stilles krav til, at toget skal kunne
vende i gågadeområdet, således at kørsel undgås på tilstødende veje med
almindelig færdsel med motorkøretøjer.

Kørsel i den nordlige del af Danmarksgade er ikke mulig, da der ikke er den
fornødne plads til passage af "skibet".

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at
•

ansøgningen imødekommes med følgende betingelser:
o at Nordjyllands Politi godkender det ansøgte
o at toget skal kunne vende i gågadeområdet
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Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. november 2008
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Ansøgning om kørsel med Tivoli-tog i november-december 2008 (dok.nr.558446/08)
Bemærkninger fra handelsstandsforeningen "Frederik" (dok.nr.562712/08)
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4. Ansøgning til 10% puljen om trappe til vinterbaderne i Sæby
Sagsfremstilling
Vinterbaderne i Sæby søger om en trapppe for vinterbaderne i Sæby. Trappen skal
opsættes i inderhavnens nordvestlige hjørne ved Service bygningen. Trappen skal

Åben sag
Sagsnr: 08/13482
Forvaltning: TF
Sbh: mall
Besl. komp: TU

fastgøres således, at den let kan fjernes i sommerperioden. Ansøgeren vedlægger
tilbud på trappen på 34.000 kr. ex. moms. Yderligere ansøges om lån af en
skurvogn som omklædnings/Servicevogn.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at
•
•

der bevilliges 34.000 kr. af 10% puljen.

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. november 2008
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Tilbud på trappe (dok.nr.563643/08)
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5. 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.

Åben sag
Sagsnr: 08/10624
Forvaltning: TF
Sbh: bibe
Besl. komp: TU

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at
•

der bevilliges 196.625 kr. i 2009 af 10% puljen til børneguider i Skagen.

Supplerende sagsfremstilling
Tilskud til børneguideordningen i Skagen har hidtil været finansieret vha. af midler i
forbindelse med ”turisttiltag i Skagen” som er et kontoområde under Teknisk
Udvalg.

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. november 2008
Indstillingen tiltrædes.
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6. Orienteringssag - Risikovurdering af strande
Sagsfremstilling
Justitsministeriet har ændret bekendtgørelse nr. 511 vedr. politiets sikring af den
offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoner pr. 1. juni 2008. Ifølge reglerne

Åben sag
Sagsnr: 08/10081
Forvaltning: TF
Sbh: bibe
Besl. komp: TU

skal politiet nu samarbejde med kommunerne om at gennemføre en vurdering af, i
hvilket omfang det skønnes nødvendigt at fastsætte lokale regler for
badesikkerhed, så det sikres, at sådanne regler fastsættes under hensyntagen til
de lokale forhold.
Beredskabet har på Beredskabskommisionens møde af 15. august 2008 behandlet
sagen, hvor det indstilles, at Teknisk Udvalg i form af Park & Vejforsyningen
forestår de videre drøftelser med politiet, og herunder udarbejder de
risikovurderinger af badestrandene i kommunen, som måtte blive aftalt.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller
•

sagen til orientering.

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. november 2008
Til orientering.
Bilag
- Lovtidende.pdf (dok.nr.547524/08)
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7. Efterretningssag - Status på diverse opgaver, "Renoveringsog anlægsopgaver 2008" og status på 10% puljen.
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 03/50
Forvaltning: Teknisk Forvaltning
Sbh: joaa
Besl. komp: Teknisk Udvalg

Der vedlægges dagsordenen en oversigt over igangværende opgaver i perioden
den 6. november til den 4. december 2008.
Listen er tilføjet revideret oversigt over "Renoverings- og anlægsopgaver 2008"
udleveret på udvalgets møde den 7. februar samt status over 10 % puljen efter
udvalgets møde den 6. oktober.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller sagen
•

til efterretning.

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. november 2008
Til efterretning.
Bilag
558749-08_v1_Orientering TU den 6.11. til 4.12 2008.pdf (dok.nr.561000/08)
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8. Efterretningssag - Budgetopfølgning for TU´s område pr.
30.09.08
Sagsfremstilling

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

Teknisk Forvaltning har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 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. november 2008
Til efterretning.
Bilag
557363-08_v1_Budgetopfølgning TU 300908.DOC (dok.nr.562980/08)
TU anlæg 300908 (dok.nr.562957/08)
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9. Ansøgning fra Vorså Borgerforening om tilskud til
julebelysning fra 10 % puljen.
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 07/4761
Forvaltning: TF
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

Vorså Borgerforening ansøger med vedlagte brev af. 29. oktober 2008 (Modtaget
4. november) om tilskud fra 10 % puljen til sikring af julebelysningsinstallationer
med HPFI-relæ i henhold til nyt Stærkstrømsbekendtgørelse.
Borgerforeningen ansøger om tilskud på ca. 2.000 kr. pr. mast for ca. 25 stjerner,
samlet udgift ca. 50.000 kr.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at
•

udvalget tager stilling til ansøgningen og det anbefales, at der ydes et
tilskud på 20.000.- kr. excl. moms i lighed med tilskud til Lyngså
Borgerforening.

Beslutning - Teknisk Udvalg den 6. november 2008
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Ansøgning fra Voerså Borgerforening om tilskud til julebelysning fra 10% puljen.pdf (dok.nr.565268/08)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Jens Hedegaard Kristensen

Hans Rex Christensen

Bruno Müller

Anders G. Mikkelsen

Peter E. Nielsen

Lars M. Møller

Hanne Welander
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