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1. Reduktion af Teknisk Udvalgs anlægsprojekter i 2009 og
tilsvarende forhøjelse i 2010.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2008 budgettet for 2009. På

Åben sag
Sagsnr: 09/376
Forvaltning: TF
Sbh: mall
Besl. komp: TU/ØU/BR

investeringsoversigten er angivet stednummer 222931 reduktion af anlægsbudget
med -5.064. 000 kr. i 2009 og en tils varende forhøjelse i 2010. Der vedlægges bilag
over Teknisk Udvalgs investeringsoversigt for 2009.
For at overholde anlægsrammen, skal der tages stilling til hvilke anlæ gsprojekter
der skal reduceres i 2009 og forhøjes i 2010.

Indstilling
Teknisk forvaltning indstiller til byrådet, at

stednummer 222922 Palm City, Infrastruktur og udvidelse af Flade Engvej
reduceres med 4.104.000 kr. i 2009 og forhøjes med tilsvarende beløb i
2010.

stednummer 222460 Koordinerede belægningsrenoveringer reduceres
med 960.000 kr. i 2009 og forhøjes med tilsvarende beløb i 2010.

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Teknisk Udvalgs anlægsbudget 2009 (dok.nr.3589/09)
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2. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for Teknisk
Udvalgs budgetområde 2009.
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2008 budgettet for 2009.

Åben sag
Sagsnr: 09/376
Forvaltning: TF
Sbh: joaa
Besl. komp: TU/BR

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.
Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 32.887.000 kr.
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb.
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2008 at udskyde en række af
Teknisk Udvalgs investeringer fra 2008 til 2009. Disse anlægsprojekter er allerede
bevilliget og givet rådighedsbeløb til. Af bilag fremgår hvilke anlæ gsprojekter, der er
overført til 2009.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at

byrådet bevilliger og frigiver samtlige rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs
område i alt 32.887.000 kr. til følgende anlægs arbejder:

021001 Aktivitetsområde Bangsbo 524.000 kr.
038540 Sandfodring, Skagen 1.051.000 kr.
240002 Anlægstilskud til Aalbæk Havn 350.000 kr.
015037 Områdefornyels e i Frederikshavn m. v. 608.000 kr.
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222460 Koordinerede belægningsrenoveringer 9.351.000 kr.
223014 Vejafvanding Bankeområdet i Skagen 321. 000 kr.
223013 Stenbelæ gninger Bankeområdet i Skagen 537.000 kr.
223010 Vej-fortovsr. efter kloaksanering i Sæby 642.000 kr.
223011 Vejvandsystem renover. efter kloaksanering i Sæby 427.000 kr.
223012 Gadelys efter kloaksanering i Sæby 300.000 kr.
222054 Gadebelysning i Sæby 247. 000 kr.
222051 Sideudvidelse Engvej, Lyngså 214.000 kr.
222920 Matrikulære berigtigelser 173.000 kr.
222923 Havnevej i Skagen 930. 000 kr.
222928 Renovering af k ørebaner 6.077.000 kr.
222930 Vejprojekter 10.128.000 kr.
364000 Offentlige formål: Knivholt Hovedgård 953.00 0 kr.
222006 Trafiksikkerhedskampagner 54.000 kr.
Endvidere indstilles en teknisk ændring således at nedenstående stednumre
samles under overskriften koordinerede belægningsrenoveringer under
stednummer 222460:
stednummer 223014 Vejafvanding Bankeområdet i Skagen kr. 321.000,
stednummer 223013 Stenbelæ gninger Bankeområdet i Skagen kr. 537.000,
stednummer 223010 Vej - og fortovs r. efter kloaksaneringer i Sæby kr. 642.000,
stednummer 223011 Vejvandssystem renovering efter kloaksanering i Sæby kr.
427.000, stednummer 223012 Gadelys eft er kloaksanering i Sæby kr. 300.000,
stednummer Gadebelysning i Sæby kr. 247.000 og stednummer 222051
Sideudvidelse Engvej Lyngså kr. 214.000

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Udskudte anlægsbevillinger fra 2008 til 2009 (dok.nr.9902/09)
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3. Principper for anvendelse af 10% puljen

Åben sag

Sagsfremstilling
10% puljen er et begreb, der stammer fra den gamle Frederikshavn Kommune.
Pulje er oprettet, for at Teknisk Udvalg kan håndt ere pludseligt opståede ønsker, som relaterer sig

Sagsnr: 07/4761
Forvaltning: TF
Sbh: erpe
Besl. komp: TU

primært til Park- og Vej´s driftsområde. Hvert år udtages således et beløb, der i størrelse s vare til 10% af
Park- og Vej´s samlede driftsbevilling.
Beløbet i puljen indgår således i Park- og Vejs driftsbudget og ligger dermed til grund for Park og Vejs
disponering af forbrug af mandskabs- og maskintimer hen over året.
10% puljen udgør i 2009

kr. 8.843.000

Hertil skal lægges uforbrugt e midler fra 2008

kr. 1.019.510

I alt til disponering i 2009

kr. 9.862.510

Til orient ering vedlægges status på 10% puljen pr. 29.1.09.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at
Som hovedprincip for fordeling af 10% puljens midler gælder:
1. 10% puljen anvendes til driftsopgaver i Park- og vej
2. Der forhåndsdisponeres 1 mio.kr. af puljen i 2009 til konkrete projekter vedrørende
trafiksikkerhed

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Indstillingen tiltrædes, således at der udarbejdes en halvårlig projektplan til forelæggelse incl. en fri
dispositionsramme. Herom træffes der beslut ning på næste møde.
Bilag
Teknisk Udvalgs 10 % 2009 (dok.nr.7124/09)
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4. Fastsættelse af åbningstider og billetpriser for Cloostårnet i
2009
Sagsfremstilling
Der skal fastsættes åbningstider og billetpriser for Cloostårnet i 2009.

Åben sag
Sagsnr: 09/707
Forvaltning: TF
Sbh: ginl
Besl. komp: TU

Åbningstider i 2008:
Påskehelligdagene og påskelørdag

Kl. 10-17

1. maj – 31. august, alle dage

Kl. 10-17

dog lørdage og søndage i juli

Kl. 10-18

Billetpriser i 2008:
Voksne

20 kr.

Børn

5 kr.

Årskort

50 kr.

Samlede selskaber på 10 personer og derover ydes 10% rabat.
Besøgstallet de seneste år ser således ud:
2008

8.356

2007

9.000

2006

8.251

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at
åbningstider og billetpriser fastsættes uændret i 2009.

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Besøgstal 1998-2008 (dok.nr.4493/09)
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5. Forlængelse af driftsaftale på Transportcenter Nord
Sagsfremstilling
Der har siden 01-01-1998 væ ret indgået en driftsaftale mellem Transport Center
Nord A/S (TCN) og kommunen vedrørende areal til parkering m.m. ved

Åben sag
Sagsnr: 08/15119
Forvaltning: TF
Sbh: ginl
Besl. komp: TU

transportcenteret i Vangen. Aftalen udløber 31-12-2008. Arealerne, som er omfattet
af driftsaftalen, er indkredset med rødt på vedlagte rids.
Aftalen vedrører ren- og vedligeholdelse af parkerings arealer inkl. beplantning,
tømning af rendestensbrønde, snerydning m.m. Kommunen har i 2008 betalt
204.243,21 kr. for TCNs ren- og vedligeholdelse ifølge driftsaftalen.
Der pågår administrative drøftelser med TCN og kommunen, om TCN kunne være
interesseret i at købe en del af arealet. Denne sag forelægges ØU, såfremt TCN er
interesseret i at købe. Forvaltningen foreslår, at ovennæ vnte driftsaft ale forlænges
med 1 år indtil 31-12-2009.

Økonomi ske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at
driftsaftalen forlænges på uændrede vilkår i 1 år indtil 31-12-2009.

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Luftfoto (dok.nr.573580/08)
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6. Ridning på den private fællesvej Jennetvej Jerup/Ålbæk
Sagsfremstilling
I forbindelse med landzonetilladelsen til benyttelse af ejendommen Napstjert
Mosevej 6, Jerup har Frederikshavn Kommune givet landzonetilladelse til at ændre

Åben sag
Sagsnr: 08/15132
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

ejendommens faciliteter fra stutteri til rideskole.
Ud fra hensynet til områdets natur, er der i landzonetilladelsen stillet krav, at ridning
ud i terræ net på eksisterende veje og stier, begræ nses til max. 10 heste ad
gangen, max 2 gange om dagen - dog således, at der herudover frit kan rides fra
ejendommen, hvis der er tale om højst 1-3 ryttere ad gangen.
På den private fælles vej som går over ejendommen Napstjert Mose Vej t il
Jennet vej blev spærret ved fysisk, at hindre passage, samt skiltet med ridning
forbudt. Sagen har været behandlet i Naturklagenæ vnet. Hindringen er retableret,
idet Naturklagenæ vnet har tilsidesat rideforbuddet.
Naturklagenæ vnets begrundelse er, at de n privat e fælles vej er eneste
gennemgående forbindelse mellem den østlige og vestlige del af mosen og til den
offentlige riderute. Desuden skulle kommunen efterfølgende indlede fornyede
drøftelser med de berørte lodsejere om økonomisk kompensation for
ekstraomkostninger som følge af ridningen.
Landzonetilladels en blev påklaget til Naturklagenæ vnet og en beboer i området.
Naturklagenæ vnt afgør i denne sag, at ridning som anført i landz onetilladelsen kan
foregå og henviser i øvrigt til denne afgørelse.
Forvaltningen har afholdt åstedsmøde med de berørt e parter for drøftelse af en
kompens ation for det slid som ridningen vil medføre.
Ikke alle af de berørte parter var bekendt med afgørelsen fra Nat urklagenæ vnet, og
ønsker ikke at indgå i en aft ale om kompensation for det ekstra slid, som ridningen
medfører.
En af de fremmødte parter ønskede ikke, at der var ridning tilladt på den private
fælles vej på hans ejendom og ønsker rideforbud på denne strækning.
Forvaltningen oplyser, at den private fælles vej, som vist på kortet er udlagt i
matriklen i en ca. bredde på 3,77m, vejen er i hovedtræk ikke anlagt, men er et
kørespor med grøn rabat i midten og i begge sider. Visse steder er der periodisk
blødt og enkelte steder lidt sumpet over kortere strækninger.
Det er ikke forvaltningens opfattelse, at der ad frivillighedens vej kan opnås
enighed om en kompens ation for det ekstra slid som ridningen vil medføre.
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Som alternativ til en kompensation, kan udvalget beslutte at:

optage del af vejen som offentlig sti fra skellet mellem matr. nr. 2a og 2b
begge Napstjært By, Elling til Milrimvej, resten af vejen kan der aftales, at
ridning er tilladt

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at
der iværksættes høringsprocedure med henblik på at vejen optages som
offentlig sti

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. december 2008
Sagen tages af dagsordenen.
Beslutning - Tekni sk Udvalg den 8. januar 2009
Sagen udsættes.
Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Indstillingen tiltrædes.
Indstilling fra Teknisk Udvalg den 05-02-2009
Teknisk Forvaltning indstiller, at
der ivæ rksættes høringsprocedure med henblik på at vejen optages som
offentlig sti

Bilag
Landzonetilladelse (2007-0058) af 18. januar 2008 (dok.nr.574345/08)
- Naturklagenævnets afgørelse om rideforbud af 8. juli 2008 (dok.nr.574342/08)
- Naturklagenævnets afgørelse om hestepension af 3. november 2008. (dok.nr.574335/08)
- Naturklagenævnets afgørelse om lysmaster af 3. november 2008 (dok.nr.574338/08)
- Notat fra mødet den 30. oktober 2008 (dok.nr.574327/08)
Rideforbud igen-igen (dok.nr.573476/08)
Jagtforbud og ridesti (dok.nr.573477/08)
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Kortbilag (dok.nr.573750/08)
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7. Omlægning af del af den private fællesvej på ejendommen
Napstjert Mosevej 6, Jerup
Sagsfremstilling
På grund af ændrede regler om ”hestevelfærd” skal alle heste have adgang til

Åben sag
Sagsnr: 08/14665
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

overdækket stald.
For at kunne opfylde kravet, er del af den private fælles vej på ejendommen spærret
med hegn. Stedet, hvor hegnet krydser vejen, er etableret således, at det er muligt
at åbne og lukke et led.
Det er en upraktisk løsning, særlig for andre brugere af vejen.
Ønsket om omlægning er begrundet i at kunne opfylde kravet om hestevelfæ rd og
at give andre brugere, mulighed for at kunne benytte vejretten, uden at skulle
passere hestefolden.
Forvaltningen oplyser, at vejstykket som ønskes nedlagt, er udlagt i matrikelkortet i
en bredde på ca. 3,77m og er en jordvej med 2 hjulspor med græsbevoksning
imellem hjuls por og rabatterne.
Omlægningen af vejen sker til en anden privat fælles vej på ejendommens jorder.
Vejen ønskes etableret langs med ejendommens skel og tilsluttes eksisterende vej
på ejendommen i den samme bredde som eksisterende vej 3,77 m.
Udvalget har tidligere vedtaget, at nye veje skal anlægges eft er vejreglernes krav
om sporbredder (min 5,00m kørebane).
Det vil betyde, at samme vejstykke på denne ejendom vil have 2 forskellige
bredder, hvis ikke der gives dispensation til kravet om sporbredder.
Det kan oplyses, at der er meget lidt kørende trafik på vejen, bibeholdes vejen i
samme bredde, vil det ikke medføre væsentlige gener for passage med traktor eller
lign., gående eller ridende.
En evt. omlægning kan gennemføres efter bestemmelserne i lov om private
fælles veje.

Indstilling
Teknisk forvaltning indstiller, at
procedure for omlægning af det på vedlagte kortbilag viste vejstykke
igangsættes,
der gives dispensation til at vejbredden kan bibeholdes i en udlagt bredde
på 3.77 m

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. december 2008
Sagen tages af dagsordenen.
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Beslutning - Tekni sk Udvalg den 8. januar 2009
Sagen udsættes.
Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Sagen genoptages.
Bilag
Ansøgning om omlægning af del af privat fællesvej - Napstjert Mose Vej (dok.nr.569796/08)
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8. Etablering af parkering forbudt på Sdr. Ringvej i Sæby
Sagsfremstilling
Forvaltningen har ønske om, at der på Sdr. Ringvej fra rundk ørs elen ved
Toldbodvej til rundk ørselen ved Solsbæk vej etableres parkering forbudt i begge

Åben sag
Sagsnr: 09/1389
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

sider af vejen.
Sdr. Ringvej er i hovedtræk fac adeløs på strækningen og skal tjene som
trafikafvikler til havnen, centrum, den nordlige og sydlige del af byen. Hvis Sdr.
Ringvej er vanskelig at passere kan det bevirk e, at trafikanterne vælger alternative
ruter.
Sdr. Ringvej blev i forbindelse med kloaksanering 2006/2007 ændret, så
kørebanen blev smallere og der blev etableret cykelsti i begge sider af vejen.
Sdr. Ringvej er ligesom Toldbodvej en del af centreringen. På Toldbodvej er der på
centreringen stands ning og parkering forbudt.
Ønsket er begrundet i, at der er en del park erede biler ud for Ringparken og Chr.
Pedersens Vej 29 (facade mod Sdr. Ringvej). Når der blot er parkerede biler (på
kørebanen) i vejens ene side, er der kun et kørespor til afvikling af trafikken. Det
sker, at der er parkerede biler i begge sider af vejen, hvilket er til st or gene for
afvikling af trafikken.
Nogle mere kreative bilister anvender både cykelstien og k ørebanen til parkering
for at give mere plads til den kørende færdsel, hvilket heller ikke er hensigten med
cykelstien. Cyklisterne kan så enten vælge at cykle på fortovet eller kørebanen.
Forvaltningen har henstillet til boligforening om, at lejerne benytter andre
muligheder på parkering. Effekten af forvaltningens henvendelser er kort varige.
Politiet har mundtligt tilkendegivet, at der kan opnås tilsagn om etablering af
parkering forbudt på strækningen. Skilteplan skal senere fremsendes til
godkendelse hos politiet.

Indstilling fra Teknisk Udvalg den 05-02-2009
Teknisk Forvaltning indstiller, at
arbejdet igangsættes

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
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Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Kortbilag (dok.nr.9749/09)
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9. Orienteringssag - Håndhævelse af påbud om fjernelse af
byggepladshegn og retablering af fortov
Sagsfremstilling
Frederikshavn K ommune har fremsendt påbud om retablering af

Åben sag
Sagsnr: 08/16300
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

fortovsbelægningen og flytning af byggepladshegn i Skolegade og Chr.
Pedersens vej. Fristen for fjernelse af byggepladshegnet udløber den 1. februar
2009.
I forbindelse med nedrivning af Sæby Gl. skole, blev en mindre del af det offentlige
areal udlånt. Fristen for udlån udløb den 16. september 2005.
Fjernelse af hegn og retablering af flisebelæ gningerne er ikke påbegy ndt.
I Skolegade skal byggepladshegn fjernes fra fortovet ved kloakbrønd og
fortovsbelægningen retableres.
På Chr. Pedersens vej mangler der retablering af flisebelæ gningerne i
overk ørslerne.
Grundejeren har fremsendt ans øgning om byggetilladelse til kommunen. Der
foreligger ingen konkret plan om, hvornår byggeriet påbegyndes.
I forbindelse med opførelse af byggeriet, ønsker bygherren at låne fortovsarealerne
som arbejdsareal i byggeperioden .
På nuvæ rende tidspunkt har Frederikshavn Kommune iværksat unders øgelser af
evt. forureningen af jordbunden på ejendomme ns planlagte parkeringsplads.
Forvaltningen oplyser, at den administrative praksis i forbindelse med påbud om
fjernelse af ulovlige anbragt e genstande er følgende:

påbud frems endes
efter fristens udløb fremsendes overslag over udgiften til evt. fjernels e af
genstande og evt. retableringsarbejder samt meddelelse om, hvornår
arbejdet igangsættes for grundejerens regning.

Forvaltningen følger praksis og fremsender overslag over udgifterne samt meddeler
grundejerne hvornår arbejdet påbegyndes for grun dejerens regning..
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Indstilling
Teknisk forvaltning indstiller,
sagen til orientering

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Til orient ering.
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10. Orienteringssag - Håndhævelse af påbud om fjernelse af
byggepladshegn
Sagsfremstilling
Frederikshavn K ommune har fremsendt påbud om fjernelse af byggepladshegn på

Åben sag
Sagsnr: 08/16301
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

offentlig vej og sti Vestergade/Peter Kjærs Gyde. Fristen for fjernelse af
byggepladshegnet udløber den 1. februar 2009.
Ejeren har ønsket, at nuværende byggepladshegn bliver stående på grund af
forventes opstart af byggeri som anført nedenfor.
Det af ejendommens ejer den 20. januar 2009 fremviste projekt, er ikke identisk
med tidligere skitseprojekter, hvis det fremviste projekt ønskes gennemført, kan det
kræ ve yderligere dis pensation.
Grundejerens ønske om lån af arealer i forbindelse med byggeriet og
forvaltningens forslag til lån af arealer kan ses på sagen.
Færdigt projekt forvent es fremsendt til myndighederne om ca. 4 uger (omkring den
20. februar 2009).
Opstart afhængig af varighed af myndighedernes byggesagsbehandling.
Forventet byggeperiode ca. 8 måneder.
Forvaltningen oplyser, at den administrative praksis i forbindelse med påbud om
fjernelse af ulovlig anbragte genstande er følgende:
påbud frems endes
efter fristens udløb fremsendes overslag over udgiften til fjernelse og evt.
retablering samt meddelelse om, hvornår arbejderne igangsættes for
grundejerens regning

Forvaltningen følger praksis og fremsender overslag over udgifterne samt meddeler
grundejerne, hvornår arbejderne påbegyndes for grundejerens regning.
Indstilling
Teknisk forvaltning indstiller,
sagen til orientering

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
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Til orient ering.
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11. Orienteringssag - Ny offentlig adgang til Lyngså Strand
Sagsfremstilling
Orientering om sagens stade.

Åben sag
Sagsnr: 07/452
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller,
sagen til orientering

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Til orient ering.
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12. Orienteringssag - Teknisk Forvaltnings tilpasning til budget
2009
Sagsfremstilling
På mødet vil forvalt ningsledelsen give en orientering om de ivæ rksatte tiltag.

Åben sag
Sagsnr: 08/3113
Forvaltning: TF
Sbh: mall
Besl. komp: TU

Til orient ering vedlægges bilag over besparelser der er indregnet i budget 2007,
2008 og 2009.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller,
sagen til orientering

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Til orient ering.
Bilag
Besparels er der er indregnet i budget (dok.nr.9757/09)
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13. Efterretningssag - Status på diverse opgaver
Sagsfremstilling
Der vedlægges dags ordenen en oversigt over igangværende opgaver i perioden
den 5. februar til 5. marts 2009.

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

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller,
sagen til efterretning

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 5. februar 2009
Til efterretning.
Bilag
Orientering TU den 5.02 til 5.03 2009 (dok.nr.3020/09)
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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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