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1.   Ansøgning til 10 % puljen fra Voersaa Borgerforening vedr. 

Naturlegeplads. 

 

Sagsfremstilling 

Voersaa Borgerforening og Fiskerleje ansøger om tilskud til etablering af 

Naturlegeplads ved lystbådehavnen på kr. 193.135,- excl. moms fra 10% puljen. 

Ansøgning vedlægges som bilag til udvalgets dagsorden.  

Legepladsens placering og udformning vil blive fremlagt på mødet.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 udvalget tager stilling til ansøgningen og evt. finansiering af denne  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Udvalget bevilger kr. 125.000 af 10% puljen, hvorefter ansøger henvises til øvrige 

fonde og finansieringsmuligheder. 

 

Bilag 

Ansøgning til 10% puljen om Naturlegeplads (dok.nr.23207/09) 

Voerså Havn.Kortbilag (dok.nr.31427/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4761 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 

 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 02. april 2009 Side 5 af 33 

 

 

2.   Nedlæggelse af privat fællesvej - Åkandevej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med gennemførelsen af Fredning af Skagen Gren er det besluttet, at 

en del af den private fællesvej, Åkandevej, Skagen skal nedlægges. Den del af 

Åkandevej der er besluttet nedlagt, er markeret på kortbilag, udsendt med 

dagsordenen til udvalgets medlemmer.  

  

De berørte grundejere med adresse til Åkandevej, har i dag vejadgang via den 

offentlige parkeringsplads på Grenen, og har således uændret vejadgang til deres 

ejendomme efter nedlæggelse af vejarealet. 

  

Udvalget skal i henhold til Privatvejslovens §54 tage stilling til nedlæggelse af det 

pågældende vejareal. 

  

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 

at fremkomme med indsigelser mod beslutningen.  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

         proceduren for vejens nedlæggelse igangsættes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Fredning af Skagen Gren - Uddrag.pdf (dok.nr.27009/09) 

Kortbilag - Nedlæggelse af privat fællesvej - Åkandevej  (dok.nr.6750/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1041 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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3.   Nedlæggelse af del af offentlig vejareal mellem Fallavej 4 og 

8, 9300 Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 4. december 2008, at  igangsætte 

procedure med henblik på at nedlægge del af vejarealet og efterfølgende lade areal 

udgå som færdselsareal.  

Der har været foretaget partshøring dels ved, at tilgrænsende lodsejere er blevet 

direkte tilskrevet og ved annoncering onsdag den 18. februar 2009 i Sæby 

Folkeblad, som husstandsomdeles i gl. Sæby Kommune.  

Høringsfristen udløb den 18. marts 2009. 

Der er modtaget 2 høringssvar og 4 telefoniske henvendelser fra ledningsejere:  

 der er ingen bemærkninger til nedlæggelse af del af vejarealet  

 en af de tilgrænsende grundejere ønsker, at erhverve hele arealet  

 ledningsejene har oplyst, at der af Dem bekendt ikke skulle være 
forsyningsledninger i vejarealet  

På baggrund af de indkomne bemærkninger finder forvaltningen at del af vejstykke 

kan nedlægges og udgår som færdselsareal og tilbydes de tilgrænsende 

ejendomme efter principperne for prisfastsættelse i forbindelse med afståelse af 

offentlige udlagte vejarealer i henhold til Teknisk udvalgs beslutning af  12. april 

2007. 

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk forvaltning indstiller, at 

 vejstykket nedlægges og udgår af færdselsarealet og tilbydes den 
interessede grundejer efter ovennævnte principper  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Nedlæggelse af del af  udlagt men ikke anlagt offentlig vej ved Fallavej 4/Ålborgvej, 9300 

Sæby (dok.nr.575322/08) 

Sammenfatning af høringssvar (dok.nr.30859/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15102 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hekn 

 Besl. komp: TU 
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4.   Nedlæggelse af del af privat fællesvej Hedestien, 9900 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den den 4. december 2008, at procedure 

med henblik på at del af den private fællesvej nedlægges og efterfølgende udgår af 

færdselsarelaet.. 

Der har været foretaget parsthøring dels ved, at tilgrændense lodsejere og I/S 

Hedestien er blevet direkte tilskrevet og ved annoncering onsdag den 18. februar 

2009 i Ugeavisen og Sæby Folkeblad som husstandsomdeles i henholdsvis i gl. 

Frederikshanv og Sæby Kommuner. 

Høringsfristen udløb den 18. marts 2009. 

Forvaltningen har modtage 4 hørinssvar: 

 4 har tilkendegivet, at være for omlægningen  

En har gjort gældende, at der er anbragt sten og andet materiale på Hjørnet af 

Ejendommen Hedestien 20 som bevirker, at den kørende færdsel trækker længere 

og længere over mod Hedestien 18.  

På baggrund af de indkomne bemærkninger vurderer forvaltningen at vejstykket 

kan nedlægges og efterfølgende udgår som frædselsareal, samt at  I/S 

Hedehusene opfordres til, at fjerne ulovlig anbragte genstande der er anbragt på 

vejen og vurdere om der er behov for en regulering af vejen på hjørnet af 

Hedestien 20.   

  

 

 

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 vejstykket nedlægges og udgår som færdselsareal  

 I/S Hedestien opfordres til, at fjerne ulovlig anbragte genstande på 
vejarealet samt vurdere om der er behov for en regulering af vejen på 
hjørnet af Hedestien 20   

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15092 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hekn 

 Besl. komp: TU 
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Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Nedlægelse af del af privat fællevej Hedestien, 9900 Fredcerikshavn (dok.nr.575321/08) 

Sammenfatning af høringssvar (dok.nr.31147/09) 
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5.   Omlægning af del af den private fællesvej ud for 

ejendommen Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

Landinspektør har på vegne af ejeren af Ovnstrupvej 6, 9352 fremsendt ansøgning 

om forlægning af del af private fællesvej ud for ejendommen Ovnstrupvej 6, 9352 

Dybvad.  

Ansøgningen er begrundet i at eksisterende vej ønskes flyttet længere væk fra 

ejendommens bygninger og for at skabe bedre til- og frakørselsforhold fra 

indvindingsområdet. 

Samtidig ønskes der tilladelse til, at der i indvindingsperioden etableres en 

interrimsvej, som kun skal benyttes i indvindingsperioden, som adgang til den 

private fællesvej og indvindingsområdet. Interrimsvejen vil blive fjernet efter endt 

grusgravning.  

Ejerne er indforstået med at afholder samtlige udgifter til etablering af ny veje og 

sløjfning af det evt. nedlagte vejstykke. 

Forvaltningen oplyser, at eksisterende private fællesvej i det væsentlige stemmer 

overens med matrikelkortet, vej er ud for ejendommen er udlagt i ca. 5-6 m bredde 

med en kørebanebredde (grus) på ca. 4,00 - 4,50 m.  

Forvaltningen foreslår, at det omlagte vejstykke udlægges i en min bredde på 6,00 

m med en kørebane på min. 5,50m. 

Der gøres opmærksom på, at jo breddere kørebanen er, jo større fart er der 

mulighed for at opnå, med støvgener m.m. til følge.   

I henhold til § 6 stk. 1 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage m.v. (814 af 13/7 2006) skal afstanden fra åbne eller 

lukkede beholdere til husdyrgødning til offentlig og private fællesveje være min. 15 

meter.  

 

Indstilling 

Teknisk forvaltning indstiller, at  

 procedure for omlægning af del af den private fællesvej ud for ejendommen 
Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad igangsættes 

  

 

Indstilling fra Teknisk Udvalg den 02-04-2009 

  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om omlægning af del af privat fællesvej ud for ejendommen Ovnstrupvej 6 (dok.nr.27543/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3422 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hekn 

 Besl. komp: TU 
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6.   Omlægning af del af den private fællesvej Ovnstrupvej - ved 

Skævevej, 9352 Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

Den private fællesvej Ovnstrupvej er på strækningen fra Skævevej til matr. nr. 6a, 

den mellemste Del Skæve er på matrikelkortet udlagt i en bredde på 6,00 m.  

  

I forbindelse med råstofindvinding på ejendommen Skævevej 104 er vejen ændret, 

så den i dag fremtræder som grusvej i en bredde på ca. 9-10 m med en kørebane 

(grus) i en bredde på ca. 8,00 m.  

  

Indvindingen på ejendommen Skævevej 104 er afsluttet og derfor har ejeren et 

ønske om at vejen reduceres til 6,00 m, som anført på matrikelkortet .  

  

Tidligere har grundejeren tilkendegivet, at der var krav om (indvindignstilladelsen), 

at vejens længdeprofil skulle ændres efter endt indvinding. Spørgsmålet er ikke 

aktuelt mere, idet grundejeren ikke ønsker ændringer ved vejens længdeprofil.  

  

Derimod ønsker ejeren af Skævevej 104, at reducere vejudlægget til 6,00 m, som 

anført på matrikelkortet.  Ejeren ønsker samtidig at forlægge vejen i forhold til den 

nuværende placering. Ejeren har i marken markeret den fremtidige vej og forhindret 

de vejberrettigede i at benytte den nuværende vej ved at henstille betonbrøndringe 

på den nuværende kørebane. Betonbrøndringene er anbragt, som ejeren af 

Skævevej fremover ønsker vejen, det betyder, at de vejberrettigede ikke kan 

passere, uden at skulle køre på arealer uden for den anlagte kørebane.   

  

Den bagvedliggende grundejer Ovnstrupvej 6 er påbegyndt råstofindvind af et areal 

og skal benytte Ovnstrupvej, som adgang til indvindingsområdet.  

  

Ejeren af Ovnstrupvej 6 og Skævevej 104 er ikke enige i den reguleringen, som 

ønskes gennemført.  

  

Ejeren af Skævevej 104 har efterfølgende henstillet betonbrøndringe på 

Ovnstrupvej umiddelbart ved udmundingen til Skævevej for at forhindre, at 

nuværende kørebane kan benyttes i den anlagte bredde. Teknisk Forvaltning  har 

anført, at det ikke er tilladt og meddelt ejeren , at Frederikshavn Kommune skal 

ansøges herom. 

  

Teknisk Forvaltning oplyser, at:  

 Frederikshavn Kommune som vejmyndighed skal godkende nedlægning, 

omlægninger af private fællesveje samt istandsættelse og vedligeholdelse 
af disse efter reglerne i Lov om private fællesvej nr. 433 af 22. maj 2008 § 

53.  

 ejeren af Skævevej 104 kan søge om at reducere kørebanebredden til  6,00 
m, som anført på matrikelkortet, 

 vejmyndighenden har mulighed for beslutte, at bibeholde kørebanen i dens 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3065 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hekn 

 Besl. komp: TU 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 02. april 2009 Side 12 af 33 

 

nuværende bredde (8 m) hvis bredden er af vigtighed for den færdsel der 

foregår på vejstrækningen,  

 forvaltningen vil ikke anbefale, at vejbredden og overkørslen  til Skævevej  
ændres, idet der er asfalteret ind bag ved skellinien og at der er er 

mulighed for at to biler kan passeres hinanden (ingen opstuvning af biler på 
Skævevej).  

 der må ikke ændres på overkørslen til Skævevej, uden tilladelse fra 

Frederikshavn Kommune.  

 der må ikke på kørebanen henstilles varige eller midlertidige genstande 
uden vejmyndighedsns tilladelse.  

 ønskes kørebanen/vejudlægget ændret, skal den grundejer, der har 

væsentlig interesse i ”flytning” af vejen, afholde samtlige omkostninger 
hertil.  

 Ejeren af Ovnstrupvej 6 ønsker at bibeholde en kørebane på min 6,00 m 
bredde på hele strækningen,  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 procedure for omlægning/indsnævring af den af den private fællesvej 

iværksættes og  

 ejeren meddeles, at der indtil der foreligger en afgørelse om forlægning og 
indsnævring af kørebanen, skal de på vejarealet henstillede 
betonbrøndringe fjernes  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Sagen genoptages.  

 

Bilag 

Kortbilag og foto bilag tu 02.04.09 (dok.nr.31606/09) 
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7.   Optagelse af offentlig sti på den private fællesvej "Jennetvej" 

Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 5 februar 2009 at igangsætte 

procedure med henblik på at den private fællesvej optages som offentlig sti. 

Der har været foretaget partshøring dels ved at berørte lodsejere er blevet direkte 

tilskrevet og ved annoncering onsdag den 18. februar  2009 i ugeaviserne, Skagen 

onsdag og Ugeavisen som husstandsomdeles henholdsvis i gl. Skagen og 

Frederikshavn Kommune.  

Høringsfristen er udløbet den 18. marts 2009  

Forvaltningen har modtaget 6 høringssvar  

 2 er for at den private fællesvej optages som offentlig sti  

 3 er imod at den private fællesvej optages som offentlig sti  
 1 er avist som part i sagen  

Indsigelserne er følgende: 

  

 Ønsker ikke ridning på vejen fra rideskoler  

 Optagelsen af offentlig sti er kun for, at tilgodese professionelle hesteejers 
interesse  

 Kan være medvirkende til, at flere private fællesveje ønskes optaget som 
offentlig vej eller sti  

 Vejen er ”blød” og meget sårbar i visse perioder af året  

 Hvem skal fjerne hestens efterladenskaber  

 Mener, at der passere flere heste end anført i landzonetilladelsen  

 Krænkelse af privat ejendomsret  

 Forskellig opfattelse af hvad der er private indkørsler og privat fællesvej  

 Napstjert Mosevej har spærret del af den private fællesvej ved hegning  
 Lysmaster endnu ikke fjernet  

  

Forvaltningen oplyser, at: 

  

 Problemer med blød bund i vejen kan løses ved istandsættelse og 

vedligeholdelse af vejen  

 Lodsejerne blander private fællesvej sammen med private indkørsler  

 Det er den ridende, der skal fjerne hestens efterladenskaber  

 Ved, at imødekomme ansøgningen fra Natstjert Mosevej 6 om omlægning 
af del af privat fællesvej kan det undgås, at det er nødvendigt, at passere 
gennem hestefolden  

Påbud om fjernelse af lysmaster er påklaget til Naturklagenævnet  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15132 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hekn 

 Besl. komp: TU 
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 den private fællesvej optages som offentlig sti 

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Udvalget ønsker ikke at foretage noget.  

Udvalget finder det helt utilstedeligt at forvaltningen i denne sag udsættes for 

injuriende påstande.  

 

Bilag 

Ridning på den private fællesvej Jennetvej Jerup/Ålbæk (dok.nr.10324/09) 

Sammenfatning af høringssvar (dok.nr.31313/09) 
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8.   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 

overdækket stald. 

For at kunne opfylde kravet, er del af den private fællesvej 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 hestevelfærd 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 hjulspor og rabatterne.  

Omlægningen af vejen sker til en anden privat fællesvej 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 efter 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 

fællesveje.  

  

  

  

  

  

 

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 samt at vejen på en del af strækningen forstærkes med 
stabilgrus  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 8. januar 2009 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14665 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hekn 

 Besl. komp: TU 
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Sagen udsættes. 

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 5. februar 2009 

Sagen genoptages.  

 

Indstilling fra Teknisk Udvalg den 02-04-2009 

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 - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om omlægning af del af privat fællesvej - Napstjert Mose Vej (dok.nr.569796/08) 
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9.   Omlægning af privat fællessti Strandgade 24, 9300 Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 4. december 2008, at procedure med 

henblik på at omlægge den private fællessti igangsættes. 

Der har været foretaget partshøring, dels ved at berørte lodsejere er blevet direkte 

tilskrevet og dels ved annoncering onsdag den 18. februar 2009 i  Sæby Folkeblad, 

som husstandsomdeles i gl. Sæby Kommune. 

Høringsfristen udløb den 18. marts 2009. 

Forvaltningen har modtaget 4 høringssvar: 

 1 har tilkendegivet, at være for omlægning af stien 

 3 har tilkendegivet at være mod omlægning af stien  

  

Indsigelserne mod omlægning af stien, er begrundet med:  

 ændrede forudsætninger for aftale og placering og udførelse af nødvendige 
arbejder,  

 stien placeres tættere på skel mod naboejendommen 
  

  

  

Det er forvaltningens vurdering på baggrund af de indkomne bemærkninger at 

ansøger meddeles, at stien ikke kan omlægges som ansøgt, men kan omlægges 

på egen grund, så stien følger skel mod naboejendommene (Strandgade 26 og 

24A), samt at ansøger afholder samtlige omkostninger i forbindelse med 

gennemførelse af omlægning af stien..  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk forvaltning indstiller, at: 

 der meddeles afslag på det ansøgte  

 stien kan omlægges på egen grund, så stien følger skel mod 
naboejendommene (Strandgade 26 og 24A)  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Omlægning af privat fællessti Strandgade 24, 9300 Sæby (dok.nr.575320/08) 

Sammenfatning af høringssvar (dok.nr.30540/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15054 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hekn 

 Besl. komp: TU 
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10.   Omlægning af del af Fylleledstien - 9900 Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg har på sit møde den 4. december 2008 besluttet, at stien fortsat 

skulle have status som almen sti og bibeholdes i sit nuværene t race. 

Der er foretaget partshøring dels ved, at berørte lodsejere og områdets 

grundejerforening er blevet direkte tilskrevet og ved annoncering onsdag den 18. 

februar 2009 i Ugeavisen som husstandsomdeles i Frederikshavn (gl. kommune).  

Høringsfrristen udløb den 18. marts 2009.  

Der er modtaget 17 indkomne høringssvar:  

 4 har tilkendegivet at være for omlægningen af stien  

 13 har tilkendegivet at være mod omlægningen af stien  

  

Modstand mod omlægning af stien, er dels begrundet med skarpe sving, manglen 

fast belægning og elhegn, der står tæt på stien. 

  

Indsigelserne indeholder følgende bemærkninger: 

 11 ønsker, svingene rettet ud til bløde kurver  

 6 mener, at stien er for smal  

 8 mener, at el-hegn står for tæt på stien 

 9 mener, at stien til dels er ufremkommelig specielt i regnvejr 

 2 ønsker, at kommunen overtager stien og etablere stien i en passende 
bredde og med fast belægning 

  

Forvaltningen vurderer på baggrund af de indkomne bemærkninger at den almene 

sti bibeholdes i det trace, den forefindes på nuværende tidpunkt på følgende vilkår, 

at: 

 svingene rettes ud (bløde kurver med max. 45
o)

 

 stiens belægning/bund skal være i samme stand som eksisterende sti  

 stien ud for heste/kreaturpassagen forstærkes, så den er fremkommelig til 
fods i almindeligt fodtøj  

 analogt med private fælles stier, meddeles brugerne, at vedligeholdelse er 
et fælles anliggende  

 alle udgifter til omlægningen afholdes af grundejeren  
  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         del af den almene sti kan bibeholdes i sit nuværende trace (omlagt) på 

ovennævnte vilkår 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2228 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hekn 

 Besl. komp: TU 
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Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om optagelse af almen sti fra Fylleledvej til Donbækvej som offentlig sti (dok.nr.575317/08) 

Sammenfatning af høringssvar (dok.nr.30645/09) 
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11.   Skovpolitik for Frederikshavn Kommunes skove. 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov fordelt på 16 områder. Skovene har 

stor økonomisk såvel som rekreativ værdi for kommunens borgere. I kraft af deres 

forskellige driftsforhold, danner kommunens skove grundlag for en bred vifte af 

friluftsaktiviteter, folkesundheden, livskvalitet, naturformidling, oplevelser, turisme 

samt udgør et væsentligt aktiv i kampen mod nedbringelse af CO2udledningen, 

grundvandssikring og bevaring af regionens biodiversitet.  

  

På baggrund af skovlovsændringerne i 1992 med princippet om flersidig skovdrift, 

udarbejdede Teknisk Forvaltning i 1993 et forslag om målsætningen for 

Frederikshavn Kommunes. Siden da er skovloven blevet revideret i flere omgange, 

hvor rekreative forhold og naturindhold i skovene vægtes særligt højt og intensiv 

træproduktion er nedtonet for offentlige skovejere.  

  

Regeringen udarbejdede desuden et Nationalt Skovprogram i 2005, hvor det blev 

anbefalet offentlige skovejere at drive skovene efter principperne for naturnær 

skovdrift og retningslinjerne for bæredygtig skovdrift i Danmark. Det te har resulteret 

i at Skov og Naturstyrelsen samt en lang række kommuner har valgt at bygge 

skovdriften på principperne for naturnær skovdrift  

  

Frederikshavn Kommune administrer efter kommunesammenlægningen en 

betragtelig skovressource, og der er stort behov for at samle hidtidige erfaringer, 

målsætninger og nyeste lovgivning og retningslinjer på et fremadrettet og 

udviklingsorienteret grundlag i en samlet skovpolitik.  

  

Vedtagelse af en skovpolitik, suppleret med en driftsplan, der operationaliserer 

visioner og hensigter, vil gøre skovene til et betragteligt aktiv med plads til 

rekreation, udvikling og oplevelser samt sikre nuværende og fremtidige 

generationer i Frederikshavn Kommune sunde og robuste skove med en varieret 

natur, der gør kommunen til et attraktivt sted at bosætte sig. 

  

Vedlagte forslag til skovpolitik er udarbejdet fra marts 2008 til februar 2009. 

Arbejdets påbegyndelse blev fremlagt kommunens grønne råd i maj 2008, hvorefter 

interesserede organisationer blev inviteret til et orienterende møde og debat hos 

Park og Vej omkring driften af skoven. Sideløbende er der blevet afholdt en række 

seminarer på tværs af Teknisk Forvaltning mellem Naturmyndighed, ledelse og 

ansatte i Park og Vejs grønne afdeling. Essensen af denne proces er siden blevet 

finpudset af Park & Vejs afdeling for Plan, Udvikling og Kommunikation i samar-

bejde med Center for Skov og Landskab, Københavns Universitet samt ledende 

aktører indenfor dansk skovbrug, og der er lagt vægt på at forslaget skulle rumme 

landspolitiske målsætninger på skovområdet. 

Til orientering er oversigtskort over kommunens skove vedlagt dagsorden. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4248 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 skovpolitikken godkendes med henblik på fremtidig drift af Frederikshavn 
Kommunes skove  

  

  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Skovpolitik_19_3_2009.pdf  (dok.nr.29462/09) 

Skovkortfolder_web.pdf (dok.nr.29585/09) 
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12.   Blå Flag  

 

Sagsfremstilling 

                

Status 2008  

  

Følgende strande har haft Blå Flag i 2008:  

  

Skiveren – flag nedtaget 14 dage før tid pga. for høje Coli bakterie værdier  

Kandestederne 

Gl. Skagen 

Skagen Sønderstrand 

Damstederne 

Bunken 

Ålbæk 

Bratten 

Strandby Nord 

Palmestranden – flag nedtaget en uge før tid pga. for høje Coli og Enterokokker  

Sæby Nordstrand (Fra Hedebo til Sæby å)  

Lyngså – flag nedtaget 14 dage før tid pga. for høje Coli og Enterokokker  

Voerså – flag nedtaget i starten af sæsonen pga. slam fra åen på stranden 

  

I forhold til 2007 er der i 2008 mistet følgende flag: 

Jerup 

Lyngså. ¾ af strækningen i Lyngså nedlagt som Blå Flag strækning i 2008. Gik 

tidligere fra Professorens Plantage til Lyngså (Sønderklit). Blev på dispensation 

nedkortet fra 4 til 1 prøvetagningsstation, da de 3 nordligste stationer faldt for 

grænseværdierne.  

  

Prøvetagninger i 2008  

Det er et lovkrav, at der tages minimum 10 badevandsprøver om året på alle 

badestrande. Dette er også minimumskravet på en Blå Flag strand, man har dog 

valgt på mange Blå Flag strande at gå op på 20 prøver. Dette fordi det er en 

procentsats af prøverne, der ikke må overstige en vis værdi. Hvilket giver et 

statistisk mere sikkert grundlag for vurdering af badevandskvaliteten. Vi tager i 

2009 stadig 20 prøver på de fleste af vores Blå Flag strande.  

  

  

Udsigter i 2009 

  

Der bliver i 2009 problemer flere steder på vores Blå Flag strande, da tildeling af 

Blå flag 2009 bygger på de prøver, der er taget i 2008. Følgende strande er ikke 

godkendt i 2009: Lyngså, Voerså og Jerup. Der er indsendt 

dispensationsansøgning, men denne blev afvist.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/163 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hlau 

 Besl. komp: TU 
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Lyngså 

Falder på alle 4 stationer. Dvs. også den sidste som vi har fået dispensation på i 

2008. Derfor ingen flag i hele Lyngså området i 2009. 

  

Voerså 

Falder på for høje Enterokok værdier. Desuden falder den på, at der hvert andet år 

lægges slam fra havnebassinet op på stranden.  

  

Jerup  

Vi har i 2008 taget prøver i Jerup, selv om det ikke har haft Blå Flag. Prøverne 

overholder ikke grænseværdierne. Så ingen flag i Jerup i 2009. 

  

  

Løsninger 

  

Generelt på de 3 strande arbejdes der pt. på at opspore kilderne til problemerne i 

områderne. Dette gøres i et samarbejde mellem Kloakforsyningen, Miljømyndighed 

og Park & Vejforsyningen. Desuden bistår konsulentfirmaet Amphi med 

prøvetagning på udvalgte steder. Resultatet af disse undersøgelser foreligger først 

i løbet af sommer sæsonen og får derfor først indflydelse på Blå Flag sæsonen 

2010. Langsigtede løsninger vil vi først se virkningen af langt senere.  

Det skal pointeres at badevandskvaliteten på de 3 badestrande generelt er god. 

Det er kun de strengere krav til Blå Flag, de ikke kan overholde. Det er altså stadig 

trygge badestrande.  

  

Lyngså 

Det er nødvendigt med en undersøgelse af udledningen i området. Der har også 

tidligere været problemer på denne strækning. Desuden skal der tages stilling til, 

om man ønsker Blå Flag på hele strækningen (4 prøvetagningsstationer – fra 

Professorens plantage til Lyngså) eller kun på den ved Lyngså (1 station som i 

2008). Opretholdelse af den lange strækning koster mere vedligehold, fjernelse af 

evt. tang, flere vandprøver mm. 

  

  

Jerup  

Der har i flere år været problemer ved Jerup. Derfor indgår Jerup strand også i 

kildesporingsarbejdet, selvom det nu er 3 år siden de sidst havde Blå Flag.  

  

Det skal dog tages med i betragtning, at der i følge kommunens spildevandsplan er 

ca. 20 ejendomme i oplandet til Jerup Å, der skal have lavet forbedret rensning af 

spildevand, der afledes til Jerup Å. Kommunen forventer at udsende påbud i foråret 

2009 med frist for at efterkomme påbud senest sommeren 2010. Det kan derfor 

ikke forventes, at en eventuel bedring af vandkvalitet i åen på baggrund af 

forbedret spildevandsrensning, kan ses før badesæson 2011.  

  

Der er ingen sikkerhed for, at forbedret spildevandsrensning vil medføre bedre 

badevandskvalitet ved Jerup Strand. Å-systemer er generelt belastet med 

bakterier, og badestrande nær å-udløb vil ofte blive påvirket af udløbet, især i 
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forbindelse med regnskyl. Bakterierne i å-vand kan stamme fra mange forskellige 

kilder: Overfladeafstrømning fra marker med dyr op til åen, fugle der opholder sig 

ved åen, dræn- og regnvandsudledninger, eventuelle fejlkoblinger på 

spildevandssystemer mv.   

  

Voerså 

Det undersøges pt. om det er muligt, at anbringe slammet et andet sted i  området.  

Der bliver taget prøver i Voerså i 2008.  

  

Prisoversigt 

  

Kildeopsporing: Udvalgte vandprøver taget af Amphi: 9.500 kr. + moms. Der kan 

komme yderligere udgifter til supplerende prøver.  

  

Når prøverne er analyseret, udarbejdes en økonomisk overs igt over mulige 

løsninger på de 3 strande. Denne forelægges til den tid for Teknisk Udvalg.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

  

 

Indstilling 

Teknisk forvaltning indstiller, at  

 vi får lavet de indledende prøvetagninger på de 3 strande  

 der på strækningen fra Professorens plantage til Lyngså foretages en 
nærmere undersøgelse af, hvad der er årsagen til prøveresultaterne  

  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Indstillingen tiltrædes. 
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13.   Genoptagelse af sagen om planlægning for flugtskydebane 

ved Kyllesbæk 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 3. marts 2009 sagen, hvor det blev besluttet at 

det meddeles jagtforeningen at kommunen vil afvente domstolsafgørelsen, inden 

arealet indrettes til flugtskydningsbane.  

Kommunen er den 20. marts 2009 blevet bekendt med at retten i Hjørring har 

forholdt sig til om søgsmålet mod naturklagenævnet kunne tillægges opsættende 

virkning.  

Retten har afgjort spørgsmålet således;  

Efter en vurdering af de foreløbige tilvejebragte oplysninger findes sagsøgerne ikke 

at have oplyst omstændigheder ved Naturklagenævnets afgørelse, som giver 

grundlag for at antage, at Nævnets afgørelse skulle være ugyldig. Udskrift af 

afgørelsen vedlægges som bilag. 

Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om den tidligere beslutning om at afvente den 

endelige domsafgørelse, skal fastholdes eller udvalget med baggrund i den 

afgørelse, der nu foreligger vil tillade at etablering af skydebanen påbegyndes samt 

at banen ibrugtages, når den er etableret. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 udvalget tager stilling til, om man på ovennævnte baggrund, vil give 
tilladelse til etablering af  flugtskydningsbanen  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Udvalget tiltræder at der meddeles en tilladelse, som dog tilføjes, at udnyttelse sker 

for egen risiko set i relation til den verserende sag.  

 

Bilag 

Planlægning for f lugtskydebane ved Kyllesbæk (dok.nr.20254/09) 

Udskrift af retten i Hjørring.pdf (dok.nr.30857/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 05/4048 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: TU 
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14.   Teknisk Udvalgs drift og anlægsregnskab 2008 

 

Sagsfremstilling 

Regnskab 2008 er nu afsluttet og der er lavet over/underskudsberegninger for drift 

og anlægsregnskabet jfr. bilag. 

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         Teknisk Udvalg tager regnskaberne til efterretning og fremsender disse til 

økonomiudvalget med anbefaling om overførsel som angivet for de enkelte 

områder 

  

  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

TU drift ØKD (dok.nr.30511/09) 

TU anlæg ØKD (dok.nr.30536/09) 

Bemærkninger TU regnskab 2008 (dok.nr.30754/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3879 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jekn 

 Besl. komp: TU 
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15.   Projektkoordinatorfunktion - Regional riderute i 

Nordvendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede i møde den 26. oktober 2006 at koordineringsfunktionen 

for den regionale riderute skal varetages på skift mellem de to kommuner med en 

kadence på 2 år. 

Hjørring Kommune har varetaget koordineringsfunktionen i 2007 og 2008. 

Frederikshavn Kommune er dermed principielt forpligtet til at varetage 

koordinatorfunktionen i 2009 og 2010.  

Der vil gå en del viden tabt, hvis koordinatorfunktionen skal skifte hænder. Der er 

derfor fremsat forslag om at Hjørring kommune i årene 2009 og 2010 varetager 

funktionen på vegne af Frederikshavn Kommune. Der vil blive orienteret nærmere 

om sagen på mødet. 

 

Økonomiske konsekvenser  

Er pt. ukendte.  

 

Personalemæssige konsekvenser 

Er. pt. ukendte. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller sagen 

 til drøftelse  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Udvalget er sindet at indgå en aftale med Hjørring omkring en ligelig finansiering. 

Koordinatorfunktionen overgår til Hjørring.  

 

Bilag 

Referat af tidligere politisk behandling (dok.nr.31489/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 00/345 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: TU 

 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 02. april 2009 Side 29 af 33 

 

 

16.   Orienteringssag - Koordinerede renoveringsopgaver 2009. 

 

Sagsfremstilling 

Under henvisning til orienteringen på udvalgets sidste møde pkt. 7. har 

koordineringsgruppen som forestår koordinering af renoveringsarbejder i vejarealer 

revideret oversigten over renoveringsopgaver for 2009.  

Der vedlægges dagsorden en revideret folder med de nu kendte og planlagte 

renoveringsopgaver. Revideringen skyldes som oplyst tidligere Kloakforsyningens 

ændrede økonomiske situation.  

Som angivet i folderen er denne ikke endelig idet ændringer i projektomfang, 

ændrede økonomiske muligheder eller uforudselige forhold kan bevirke at nogle 

projekter må udskydes, eller andre bliver prioriteret højere.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller sagen 

 til orientering 

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Til orientering.  

 

Bilag 

REVIDERET_Årets_projekter_marts 09.pdf (dok.nr.27011/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4741 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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17.   Orienteringssag - Aktivitetsplan 2009 for 

Trafiksikkerhedsudvalget  

 

Sagsfremstilling 

Trafiksikkerhedsudvalget har udarbejdet en aktivitetsplan for 2009 med 

hovedpunkterne: 

·         Konkrete vejprojekter fra trafiksikkerhedsplanen 

·         Landsdækkende og lokale kampagner 

·         Sortpletarbejde - løbende  

·         Trafiksikkerhedsudvalgets øvrige arbejde  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         udvalget tager aktivitetsplanen til orientering 

  

  

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Til orientering.  

 

Bilag 

Aktivitetsplan 2009 (dok.nr.573974/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4154 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: indi 

 Besl. komp: TU 
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18.   Orienteringssag - Udeservering mm. på Torvepladsen, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

En restaurant ved Torvepladsen, Skagen har ansøgt om tilladelse til udvidelse af 

udeserveringsareal på Torvepladsen. Udeserveringsarealets fremtidige omfang er 

vist på oversigtskort udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. Der 

ansøges samtidigt om tilladelse til etablering af sandkasse i pladsens nordøstlige 

hjørne, idet der ofte efterspørges aktivitets-/legemuligheder for børn i det centrale 

Skagen.  

  

Det har har ikke været muligt at udleje stadepladser i Torvepladsens nordlige ende, 

da disse ligger delvist skjult bag de øvrige stadepladser og skulpturen på pladsen. 

Forvaltningen er derfor indstillet på at udleje det på oversigtskortet viste 

udeserveringsareal til restauranten, samt tillade at der etableres en sandkasse i 

Torvepladsens nordøstlige hjørne. Det betinges, at restauranten etablerer 

sandkassen for egen regning efter forvaltningens anvisninger.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller,  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Sagen optages som punkt på næste udvalgsdagsorden.  

 

Bilag 

Udeservering mm på Torvepladsen Skagen - Bilag 1 (dok.nr.30977/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1039 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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19.   Efterretningssag - Status på diverse opgaver samt 10 % 

puljen. 

 

Sagsfremstilling 

Der vedlægges dagsordenen en oversigt over igangværende opgaver i perioden 2. 

april til 7. maj samt status over 10 % puljen efter udvalgets beslutninger på sidste 

møde.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller sagen 

 til efterretning 

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 2. april 2009 

Til efterretning.  

 

Bilag 

Orientering TU den 02.04 til 07.05 2009 (dok.nr.25988/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 03/50 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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