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1. Ansøgning om tilskud til legeplads fra Grundejerforeningen
Elling Vest.
Sagsfremstilling
Grundejerforeningen Elling Vest ansøger med vedlagt e ans øgning om tilskud til
etablering af legeplads på kommunal ejendom ved Lomanshaven.
Den samlede udgift til etablering af legepladsen er i henhold til tilbud 431. 055, - kr.
incl. moms.
Foreningen har planlagt at udføre nogle af tingene selv og dermed spare en del

Åben sag

penge.
Det er tanken, at legepladsen skal etableres i samarbejde med Elling Borger og
Grundejerforening, og iflg. korrespondance med Borgmesteren, som er vedlagt
ans øgningen, vil kommunen sikre, at alle lovk rav bliver opfyldt.

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

Af vedlagte finansieringsplan fremgår det, at der er fundet finansiering af 115.500
kr., hvortil der skal lægges værdi af frivilligt arbejde, evt. tilskud fra LAG Vendsyssel
og Frederikshavn Kommune.
Det pågældende areal som grundejerforeningen lejer vederlagsfrit med 3 måneders
opsigelse er i lokalplan udlagt til boligformål. På grund af salgsudviklingen i Elling
kan det ikke udelukkes, at det pågældende areal bliver udstykket inden for en
overskuelig fremtid, hvorfor legepladsen vil skulle flyttes. Forvaltningen har været i
dialog med Grundejerforeningen med henblik på at finde et mere permanent sted til
opførelse af legepladsen i Elling. E ventuelt salg af arealet afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
der af 10% puljen ydes tilskud på kr. 150. 000, - forudsat fastlæggelse af
legeplads ens endelige placering.

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Ansøgning til Teknisk Udvalg - legeplads i Elling (dok.nr.51931/09)
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2. Ansøgning til 10% puljen - Ændring af rundkørsel ved
Toldbodvej - Sdr. Ringvej, Sæby
Sagsfremstilling
Med baggrund i udvalgets beslutning på mødet den 8. januar 2009 har Teknisk
Forvaltning k øbt jord og er klar til at sætte projektet igang.
Der er beregnet et nyt overslag, på kr. 525.000, altså en merpris på kr. 115.00.
Denne udgift skyldes ændringer i belysningsforholdene, som der ikke var forudset i
det første budgetoverslag.

Åben sag

Ændringerne er nødvendige, da belysnings anlægget ikke blev ændret, da man
ændrede krydset til rundk ørsel i sin tid, men valgte at bibeholde det eksisterende.

Sagsnr: 07/2849
Forvaltning: TF
Sbh: jaol
Besl. komp: TU

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
der bevilliges yderligere 115.000 kr. af 10% puljen til nyt belysningsanlæg i
rundk ørslen

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Udgiften afholdes inden for det ordinære budget.
Bilag
Ansøgning til 10% puljen - Ændring af rundkørsel ved Toldbodvej - Sdr. Ringvej,
Sæby (dok.nr.581440/08)
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3. Ansøgning til 10% puljen - hastighedsdæmpning i Øster
Holmen
Sagsfremstilling
Borgergruppen i Øster Holmen, som er talsmænd for de 38 husstande i
byen, ønsker at få forbedret sikkerheden for de gående skolebørn, forbedret
forholdene omkring afvanding samt at få fornyet deres trafikchikaner.
Borgergruppen har etableret en legeplads for byens børn på det markerede areal.
I 2001 blev der i Øster Holmen etableret sideheller med cykelsluser på K visselvej

Åben sag

og Tuenvej.
Det var et af de første steder hvor der blevet etableret denne type sideheller. Der er
en stor driftsmæssig udgift forbundet med disse heller, da bilerne k ører ud og
ødelægger kanten af vej. Denne erfaring gør at vi ikke længere etablerer sideheller

Sagsnr: 01/75
Forvaltning: TF
Sbh: jaol
Besl. komp: TU

med cykelsluser uden kantstensafgrænsning.
Teknisk Forvaltning foreslår, at:
der foretages en sideudvidelse på 1 m på den vestlige del af Tuenvej,
således at der vil kunne afmærkes et gangareal.
sideheller på den vestlige del af Tuenvej udskiftes med hæ vede flader
afvandingsforhold på den vestlige del af Tuenvej forbedres
der et ableres en hæ vet flade i krydset Tuenvej - K visselvej. Der foretages
en opretning af kantstenene på hjørnerne og de eks. heller på Tuenvej
fjernes
der et ableres fortov på K visselvej frem til den nye legeplads
Overslagsmæssigt kan ændringerne udføres for:
Projektering 100.000 kr.
Sideudvidels e på Tuenvej for 350. 000 kr.
Forbedring af afvanding på Tuenvej for 70.000 kr.
Etablering af 2 hæ vede flader på Tuenvej og fjernelse af eks.
sideheller for 100.000 kr.
Etablering af hæ vet flade i kryds inkl. udskiftning af kantsten for
170.000 kr.
Etablering af fortov på K visselvej for kr. 200.000 kr.
I alt 990.000 kr.

Indstilling
Teknisk direktør indstiller, at
der bevilliges 350.000 kr. fra 10% puljen til at etablere:
en sideudvidelse på 1 m på den vestlige del af Tuenvej, således at der vil
kunne afmæ rkes et gangareal.
De øvrige projekter tages med i budgetlægningen for 2010.
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Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
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4. Trafikforhold omkring Ankermedet skole og Brovandeskolen,
Skagen
Sagsfremstilling
Teknisk forvaltning har afholdt møde med repræsentanter fra Ankermedet skole og
Brovandeskolen samt beboere fra området.
I den forbindelse fremkom flere problemstillinger i området:
skoleelever til Brovandeskolen fra Bankek varteret benytter B øjlevejen som
skolevej
rundk ørslen Skarpæs vej - Ankermedet er udformet forkert
der er ikke etableret fortov langs Ankermedet og Cronborgvej i forbindelse
med de nye udstykninger

Åben sag
Sagsnr: 09/3596
Forvaltning: TF
Sbh: jaol
Besl. komp: TU

Teknisk forvaltning foreslår, at
der et ableres en ny skolesti fra P. Anthonisens Vej til Ankermedet i Nordre
Ringvej tracéet. Denne sti vil kunne bruges af begge skolers elever
midterøen i rundk ørslen Skarpæs vej - Ankermedet flyttes, så den ligger i
centrum af krydset og der et ableres et overk ørselsareal
der et ableres fortov lange Ankermedet og Cronborgvej
Overslagsmæssigt kan ændringerne udføres for:
Etablering af skolesti 880.000 kr.
Ændring af rundkørsel 260.00 kr.
Etablering af fortov 825.000 kr.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
der bevilliges 260.000 kr. fra 10% puljen til udførsel af ændring af
rundk ørslen Skarpæs vej – Ankermedet
de øvrige projekter tages med i budgetlægningen for 2010

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Oversigtsplan, rundkørsel Skarpæsvej - Ankermedet (dok.nr.53275/09)
Oversigtsplan, skolesti i Nordre Ringvej tracé (dok.nr.53271/09)
Oversigtsplan, fortov langs Ankermedet og Cronborgvej (dok.nr.53268/09)

Teknisk Udvalg - Referat - 04. juni 2009

Side 8 af 32

Referat fra møde med skoler (dok.nr.36867/09)
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5. Tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse
med byggemodning af Søndergårdvej, Ålbæk
Sagsfremstilling
I forbindelse med lok alplan SKA.233B, Boligområde S øndergårdvej i Ålbæk, skal
området byggemodnes og S øndergårdvej etableres, for at kunne udbyde grundene
til salg.
Vejen anlægges som lege- og opholdsareal med 6 m kørebane. Der udlæ gges i
alt 15 m vejudlæg.

Åben sag

Søndergårdvej tilsluttes statsvejen, Skagens vej.
Der etablers støjafskærmning som klitter mod Skagens vej.
Forsyningsledninger etableres af eksterne ledningsejere. Ved etablering af
naturgas skal kommunen betale for hovedledningen, og ved etablering af kloak, el

Sagsnr: 09/8603
Forvaltning: TF
Sbh: jaol
Besl. komp: TU/ØU/BR

og vand skal kommuen betale tilslutningsbidrag, og derved stå i forskud til købere
af grundene.
Overslagsmæssigt kan byggemodningen etableres for:
P rojektering 400.000 kr.
Byggemodning:
vejanlæg for 3.650. 000 kr.
støjafskærmning for 200.000 kr.
I alt 4.250.000 kr.
Lednings anlæg
naturgasledning for 110.000 kr.
tilslutningsbidrag, vand for 385.000 kr.
tilslutningsbidrag, kloak for 1.365.000 kr.
tilslutningsbidrag, el for 345. 000 kr.
I alt 2.205.000 kr.
Vejen S øndergårdvej udskilles som privat fælles vej
Oversendes til kloakforsyningens foranstaltning:
udledningstilladelse, større regnvandsmængde
spildevandsplantillæg

Økonomi ske konsekvenser
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Byrådet anmodes om tillægsbevilling og frigivelse af følgende rådighedsbeløb:
4.455. 000 kr. i 2009
2.000. 000 kr. i 2010
Beløbet foreslås finansieret af de lik vide midler.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
byrådet anmodes om tillægsbevilling og frigivelse af følgende
rådighedsbeløb
projektering og byggemodning, vejanlæg for 4. 250. 000 kr. opdelt
med 2.250.000 kr. i 2009 og 2.000.000 kr. i 2010
tilslutningsbidrag, ledningsanlæ g for 2.205.000 kr. i 2009
Søndergårdvej udskilles som privat fælles vej
Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes som værende i overensstemmelse med økonomiudvalgets
beslutning.
Udvalget noterer med tilfredshed, at der hermed sker en ændring af
finansieringsprincip for forsyningens ledningsanlæg.
Bilag
Oversigtsplan, Søndergårdvej (dok.nr.53114/09)
Beslutning fra ØU 13.05.2009 (dok.nr.53881/09)
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6. Rabatter på stikveje ved Bornholms Allé, Fr-havn
Sagsfremstilling
En række grundejere i Bornholmsk varteret har underskrevet en ans øgning om, at
der gives tilladelse til etablering af privat flisebelægning på rabatarealerne ved
stikvejene ved Bornholms Allé. Ansøgningen er udsendt med dagsordenen til
udvalgets medlemmer.
Ansøgningen er foranlediget af at en grundejer på kommunevejen Gudhjemvej har
etableret flisebelægning på rabatarealet ud for sin ejendom. Rabatarealet er en del

Åben sag

af vejarealet, og derfor kræ vet dette forudgående tilladelse fra vejmyndigheden.

Sagsnr: 08/7043
Forvaltning: TF
Sbh: tovi
Besl. komp: TU

Der er ikke givet tilladelse til det pågældende arbejde, og forvaltningen har derfor
anmodet grundejeren om at fjerne flisebelægningen og retablere græsrabatten.
Grundejerforeningen for området har meddelt, at man ikke ønsker at der gives
mulighed for etablering af private flisebelægninger i rabatarealerne. Man ønsker
rabatterne bibeholdt med græsbevoksning. Man er som grun dejer i området pligtig
til at være medlem af grundejerforeningen.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at

ans øgningen ikke imødekommes
krav om fjernelse af allerede udlagt flisebelægning i græsrabat fastholdes.

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes, idet de konkrete forhold vurderes.
Bilag
Bilag 1 - Rabatter på stikveje i Bornholmskvarteret - kortbilag (dok.nr.54229/09)
Bilag 2 - Foto - Gudhjemvej 2 - Før og efter udlægning af fliser (dok.nr.54238/09)
Ændring af deklaration for Bornholmerkvarteret (dok.nr.581581/08)
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7. Ændring af tværprofil på privat fællesvej - Damsgårdsvej 14 24, Fr-havn
Sagsfremstilling
Nogle grundejere på Damsgårds vej 14 - 24 har ansøgt om tilladelse til ændring af
stikvejens t værprofil. I forbindelse med renovering af vejen efter ledningsarbejder
ønsker man asfaltbelægning i hele vejens udlægsbredde. I dag er der græsrabat
på dele af vejen, som er forsynet med pullerter, der har til hensigt at virke
hastighedsdæmpende. Kopi af ans øgning udsendt med dagsordenen til udvalgets

Åben sag

medlemmer.
Damsgårds vej er etableret med fartdæmpning med en anbefalet maksimal
hastighed på 30 km/t. I henhold til færdselsloven skal kørebanen væ re indrettet

Sagsnr: 08/6752
Forvaltning: TF
Sbh: tovi
Besl. komp: TU

således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne.
Stamvejen på Dams gårds vej er kommunevej mens de enkelte stikveje er privat
fælles vej. I henhold til privat vejslovens §44 må der ikke foretages forandringer ved
en privat fælles vejs indretning eller anlæg uden vejmy ndighedens og politiets
samtykke.
Forvaltningen har i samråd med politiet meddelt grundejerne, at fjernels e af de
eksist erende chikaner ikk e umiddelbart k an tillades, og at der inden en
event uel tilladelse k an gives, sk al frems ende et projekt for alt ernativ
hastigheds dæmpning til polit iets og k ommunens godk endels e. Grundejerne har
ikke frems endt alternativt projekt.
Grundejerne har på ny henvendt sig og meddeler at has ighedsdæmpende
foranst alt ninger på vejen er unødvendige da vejen er relat ivt kort. De ønsk er
derfor en ny vurdering af ans øgningen.
På flere af stik vejene i området er der tidligere sket ændringer af t væ rprofilet
uden politiets og k ommunens godk endels e.
Forvalt ningen har sammen med politiet foret aget en ny vurdering af behovet
for hastigheds dæ mpende foranst alt ninger på stik vejene ved Dams gårds vej.
Politiet vurderer at de eks isterende græs - og flis ebelagt e rabatt er på
stik vejene kan have en vis hastigheddæ mpende effekt. Men da stik vejene er
relativt k orte vurderer politiet, at den evt. t rafiksikk erhedmæssige forringelse,
der sk er s om følge af en evt. fjernels e af diss e rabat arealer, vil væ re
fors vindende. Politiet vil derfor ikk e sætt e sig imod en event uel udlæ gning af
as falt på det areal på stik vejene hvor der i dag er græs/st enbelæ gning, og
dermed en udvidels e af k ørebanen.

Der er i forbindelse med næ rvæ rende ans øgning indk ommet indsigelse fra en
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grundejer på stik vejen Dams gårds vej 14 - 24. V edk ommende ønsk er at
fast holde græs rabatt er med pullert er og evt. t ræ bevoksning. Dett e
ønsk es både af æst etisk e årsager og af t rafiksikk erhedsmæssige års ager. K opi
af indsigelse uds endt med dagsordenen til udvalgets medlemmer.
De ans øgte vejprofilæ ndringer er ikk e nødvendige for vejens normale funkt ion
og koomunen bør derfor fast holde, at en godk endelse af projektet k un k an ske
under forudsæt ning af enighed blandt ejerne af de t ilst ødende ejendomme om
udførels e af projekt et. Alt ernat ivt k an grundejeren, der ikk e ønsk er projekt et
udført, accept ere projekt ets udførelse under forudsæ tning af at denne
friholdes for delt agels e i finansieringen af anlæ gs arbejdet.
Forvalt ningen anbefaler, at der t ræ ffes en generel beslut ning vedrørende
hastigheds dæmpende foranst alt ninger på stik vejen e ved Dams gårds vej, idet
der har væ ret fores pørgsel fra flere grundejere i området vedrørende æ ndring
af stik vejenes t væ rprofil.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at

der ikke stilles krav om hastigheds dæmpende foranstaltninger på
stikvejene ved Damsgårds vej.
ans øgningen vedrørende Damsgårds vej 14 - 24 godkendes under
forudsætning af enighed blandt ejerne af de tilstødende ejendomme om
projektets udførelse og finansiering.

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Ansøgning om ændring af vejprofil på Damsgårdsvej 14-24 (dok.nr.527084/08)
Bilag 2 - Vejtværprofil Damsgårdsvej 14 -24 - Kortbilag (dok.nr.54428/09)
Bilag 3 - Vejtværprofil Damsgårdsvej - Foto. (dok.nr.54528/09)
Indsigelse mod vej-ændringer (dok.nr.526200/08)
Supplerende bemækninger fra ejeren af Damsgårdsvej 22 (dok.nr.52748/09)

Teknisk Udvalg - Referat - 04. juni 2009

Side 14 af 32

8. Omlægning af del af den private fællesvej Ovnstrupvej - ved
Skævevej, Dybvad
Sagsfremstilling
Den private fælles vej Ovnstrupvej er på strækningen fra Skæ vevej 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 Skæ vevej 104 er vejen ændret,
så den fremstod som grus vej i en bredde på ca. 9-10 m med en k ørebane (grus) i

Åben sag

en bredde på ca. 8,00 m.
Indvindingen på ejendommen Skæ vevej 104 er afsluttet og derfor har ejeren et
ønske om at vejen reduceres til 6,00 m, som anført på matrikelkort et .

Sagsnr: 09/3065
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

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, og
forvaltningen har vurderet at den ikke er nødvendigt.
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
nuvæ rende placering, således at den vil være i overensstemmelse med
matrikelkortet. Ejeren har i marken markeret den fremtidige vej og forhindret de
vejberrettigede i at benytte den nuvæ rende vej ved at henstille betonbrøndringe på
den nuvæ rende k ørebane. Betonbrøndringene er anbragt, som ejeren af Skæ vevej
fremover ønsker vejen, det betyder, at de vejberrettigede ikke kan passere, uden at
skulle køre på arealer uden for den anlagte k ørebane. Ejeren af Skæ vevej 104 har
ligeledes ændret på t væ rprofilet ved udk ørslen til Skævevej uden tilladelse.
Den bagvedliggende grundejer Ovnstrupvej 6 har s øgt om tilladelse til råstofindvind
af et areal og skal benytte Ovnstrupvej, som adgang til indvindingsområdet.
Ejeren af Ovnstrupvej 6 og Skæ vevej 104 er ikke enige i den reguleringen, som
ønskes gennemført.
Ejeren af Skæ vevej 104 har eft erfølgende henstillet betonbrøndringe på
Ovnstrupvej umiddelbart ved udmundingen til Skævevej for at forhindre, at
nuvæ rende k ørebane kan benyttes i den anlagte bredde. Teknisk Forvalt ning har
anført, at det ikke er tilladt og meddelt ejeren , at Frederikshavn Kommune skal
ans øges herom.
Teknisk Forvaltning oplyser, at:
Frederikshavn K ommune som vejmyndighed skal godkende nedlægning,
omlægninger af private fælles veje samt istandsættelse og vedligeholdelse
af disse efter reglerne i Lov om private fælles vej nr. 433 af 22. maj 2008 §
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53.
ejeren af Skæ vevej 104 kan s øge om at reducere k ørebanebredden til 6,00
m, som anført på matrikelkortet,
vejmyndighenden har mulighed for beslutte, at bibeholde k ørebanen i dens
nuvæ rende bredde (8 m) hvis bredden er af vigtighed for den færdsel der
foregår på vejstrækningen,
forvaltningen vil ikke anbefale, at vejbredden og overk ørslen 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 overk ørslen til Skævevej, uden tilladelse fra
Frederikshavn K ommune.
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,
Udvalget udsatte behandling af punktet på mødet den 2. april 2009 og indkaldte
efterfølgende parterne for en drøftelse på stedet. På mødet blev det konkluderer at
der ikke umiddelbart kunne opnås enighed og at ejeren og ny indvinder på
Ovnstrupvej 6 inden for en frist på 14 dage havde mulighed for at finde en løsning.
Indvinder har meddelt, at der ikke er mulighed for en fælles løsning og ønsker vejen
i den bredde og stand som vejen henlå før ejeren påbegy ndte regleringer af
vejbredden.
Ejeren af Skæ vevej 104 har anmodet kommunen om, at igangsætte
retableringsarbejdet igen til 6,00 m.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
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den private vej Ovnstrupvej bibeholdes i den bredde som den er anlagt i
forbindelse med indvinding på Skæ vevej 104 og
ejerene af Skæ vevej 104 skal :
o
fjerne ulovlig anbragte betonbrøndringe og
o
retablere k ørebanen i den fulde bredde og
fjerne ulovlige et ablerede indsnæ vnringer, og
o
genet ablere as falt der er opbrudt ved Overk ørselen til Skævevej

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 2. april 2009
Sagen genoptages.
Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Sagen udgår.
Bilag
Kortbilag og foto bilag tu 02.04.09 (dok.nr.31606/09)
Notat fra mødet den 28 april 2009 (dok.nr.52799/09)
Ønsker, at kommunen igangsætter indsnvæning af vejen (dok.nr.51068/09)
Ønsker vejen bibeholdt som den er, da der ikke kan opnås enighed om ændring af
vejforløb (dok.nr.51813/09)
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9. Ansøgning om lukning af Gittesvej ved Havnepladsen Skagen
Sagsfremstilling
Ejeren af Havnepladsen 8 har ans øgt om at lukke den privat e fælles vej Gittes vej
ved Havnepladsen.
Begrundelsen for ønsket er, at der i nattetimerne foregår handel med narkotika
og en del larm, når gæster forlader dansestederne.
Ansøger oplyser, at øvrige beboere på vejen er interesseret i lukning af Gittes vej

Åben sag

ud mod Havnepladsen
Forvaltningen oplyser at Gittes vej er en privat fælles vej, der forløber fra
Kappelborgvej til Havnepladsen, udlagt i ca. 4,50 m bredde med en grusk ørebane
i ca. 3,00 m.

Sagsnr: 09/5791
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

Gittes vej tjener som adgangs vej for Kappelborgvej 12 og 14, Gittes vej 4 og
Havnepladsen 6, 6F og 8.
Ønskes vejen lukket mod Havnepladsen, vil det betyde ejendomme, som har
adresse til Havnevej og som ikke længere har ad gang til ejendommen fra
Havnepladsen, skal have adressen ændret til Gittesvej.
Der vil ske mindre ændring af trafikmønsteret, idet al fæ rdselen skal foregå fra
andre adgange til området.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at:
procedure for lukkning af Gittes vej ved Havnepladsen igangsættes

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
VS: Ansøgning for lukning af Gittesvej mod havneplads - skagen. (dok.nr.36801/09)
Kortbilag (dok.nr.53477/09)
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10. Ønske om køb af vejarel ud for Liljevej 10 - 9750 Østervrå
Sagsfremstilling
Teknisk forvaltning har i 2007 modtaget en henvendelse fra ejeren af Liljevej 10,
9750 Østervrå der ønsker, at erhverve vejareal ud for han ejendom. Grundejeren
blev bedt om skriftligt at tilkendegive, om der var interesse i, at erhverve vejarealet
til den anslåede ca. pris.
Efterfølgende har Teknisk Service telefonisk modtaget henvendelse fra ejeren a f
Liljevej 10, 9750 grundejeren som ønske at køb af vejarealet.
Liljevej 10 var tidligere stationsbygning og vejen var adgang til stationspladsen.

Åben sag

Banestrækningen blev nedlagt 1950 og herefter har arealet fået direkte adgang til

Sagsnr: 07/4352
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

Brønderslevvej (evt. først i forbindelse med et ablering af genbrugsplads på
arealet).
Vejen blev spærret da der på banearealet blev indrette genbrugsplads,
hovedsagelig for at forhindre unødig trafik og gennemkørsel (smut vej) til
Brønderslevvej og genbrugspladsen
Forvaltningen oplyser, at ovennæ vnte vejstykke er offentlig vej og omfattet af
kommuneplanens (Kommuneplan 2005-2017 for Sæby Kommune) område B.5.01
og er udlagt til boligformål samt fællesanlæ g institutioner m. v. til dækning af
bydelens behov.
I Sæby Kommune blev der arbejdet på et forslag om at udstykke parcellen i 3
boligparc eller hvor 2 skulle have vejadgang til Brønderslevvej og 1 til Liljevej. På
grund af vejbyggelinien på 20,0 m er vanskeligt at udnytte grundene optimalt og
udstykningen blev s at i bero.
Forureningsgraden er uafklaret i henhold jordforureningsloven.
Teknisk Service har oplyst, at der ikke er noget til hinder for, at arealet sælges og
efterfølgende udgår som færds elsareal.
Hvis vejarealet sælges vil Teknisk forvalt ning anbefale, at der etableres
vendeplads for enden af Liljevej.
I henhold til lov om offentlige veje skal vejarealet hvis det nedlægges tilbydes de
tilgrænsende ejendomme i henhold til de af Frederikshavn
Byråd vedtagne "principper for prisfastsættelse i forbindelse med afståelse af
offentlige udlagt e vejarealer".

.

.
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Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
procedure for nedlæ ggelse af kommuneveje ivæ rksættes,
om der skal etableres vendeplads hvis vejstykket nedlægges og
om Lilievej 10 vedlerlagsfrit skal afstå areal til vendeplads og
hvem der skal afholde udgiften til etablering af vendeplads

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Ovetagelse af del af Liljevej, Østervrå (dok.nr.149421/07)
Eventuel salg af vejareal ud for Liljevej 10 i Østervrå (dok.nr.149423/07)
Kortbilag (dok.nr.53894/09)
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11. Vejsyn adgang til Napstjert Mose fra Milrimvej
Sagsfremstilling
Forvalt ningen har modtaget 2 anmod ninger om vejsyn fra 2 ejere med
lodder i Napstjert Mos e. St ræk ningen er vist på vedlagt e oversigtsk ort.
Forvalt ningen oplys er, at vejen er på mat rik elkort et og forvalt ningen har
tidligere i forbindels e med en Nat urklagenæ vnss ag ant aget at vejen er
enest e adgangs vej ud t il lodderne i Napst jert Mose.
Nat urk lagenæ vnet beslutt ede at vejen k unne benytt es for ridende
(begræ ns et omfang fra ejendommen Napstjert Mos evej 6).
Vejen er t ilgroet, s å det er umuligt , at k øre (med t rakt or eller anden
terrængående mot ork øret øj) ud til moselodderne. Der er s por i landsk abet
som anty der vejens placering.

Åben sag
Sagsnr: 09/9742
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

Nat urmyndigheden har oplyst, at vejen ikk e må ist andsætt es (grus, flis
eller andet mat eriale) men at vejens må ry ddes for s elvgroet beplant ning
så vejen er farbar.
Forvalt ningen foreslår, at Lands ins pekt ørfirmaet LE 34 gennemfører
vejsy net for Frederiks havn K ommune
Udgift erne til vejsyn sk al fordeles blandt de vejberrettigede i henhold til
parts fordelingen.
Det k an oplys es, at der i forbindelse med jordfordelingss ag i Napstjert
Mos e, at en anden grundejere s om har påt alt, at vejen ikk e er farbar og
derfor ønsk er ny adgang til mos elodderne.

Indstilling
Tek nisk Direkt ør indst iller, at

Landins pekt ørfirmaet LE 34 anmodes om at forest å vejsy n på den
private fælles vej ud til lodderne i Napstjert Mos e.

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
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Anmodning om vejsyn (dok.nr.51764/09)
vejsyn Napstært Mose, 9981 Jerup (dok.nr.53239/09)
kortbilag (dok.nr.53263/09)
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12. Ansøgning om kommerciel sejlads fra Palmestranden
Sagsfremstilling
Forvaltningen har modt aget henvendels e og ansøgning om tilladelse til at sejle
kommerciel speedbådssejlads fra Palmestran den. Ans øgning er vedlagt
dagsordenen.
Park & Vejforsyningen har ved første henvendelse givet sin accept, under
forudsætning af politisk godkendels e og de nødvendige tilladelser fra andre
offentlige myndigheder, samt at de forsikringsmæssige forhold er i o rden jf.
vedlagte s varbrev.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at

Åben sag
Sagsnr: 08/10401
Forvaltning: TF
Sbh: sthe
Besl. komp: TU

det ans øgte tillades under forudsætning af at de nødvendige tilladelser kan
indhentes

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes, således at tilladelse n gives for foreløbig ét år.
Bilag
Ansøgning og konceptbeskrivelse om kommerciel sejlads fra Palmestranden (dok.nr.40772/09)
Brev Bruno Bulow.doc (dok.nr.549670/08)
Politi tilladelse - Politi tilladelse.pdf (dok.nr.55644/09)
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13. Tiltrædelse af International Traktat for Fodgængere
Sagsfremstilling
Dansk Fodgænger Forbund har henvendt sig til Frederikshavn kommune med
ønske om, at Frederikshavn Kommune tilslutter sig ordlyden i en International
Traktakt for Fodgængere. Med Borgmesterens underskrift på
traktaten tilkendegiver Frederikshavn kommune opmærksomhed på fodgæ ngernes
behov.

Åben sag
Indstilling
Teknisk Dirtektør indstiller, at
borgmesteren ved underskrift på International Traktat for Fodgængere
tilkendegiver, at Frederikshavn Kommune er opmæ rksom på
fodgængernes behov.

Sagsnr: 08/15524
Forvaltning: TF
Sbh: indi
Besl. komp: TU

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Sagen udgår.
Bilag
International traktat for fodgængere (dok.nr.576222/08)
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14. Orienteringssag - Delafgørelse af Miljøklagenævnets
angående Skydebane på Troldkærvej, Ålbæk
Sagsfremstilling
Miljøklagenæ vnet har afgjort at klagerne over miljøgodkendelse af skydebanen på
Troldkærvej Ålbælk, ikke tillægges opsættende virkning.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller

sagen til orientering

Åben sag
Sagsnr: 05/4048
Forvaltning: TF
Sbh: laly
Besl. komp: TU

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Til orient ering.
Bilag
Delafgørelse MKN-100-00468.pdf (dok.nr.54023/09)
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15. Orienteringssag - Udvidelse af Sæby Havn
Sagsfremstilling
Styregruppen for udvidelse af Sæby Havn udsender debat folder i for offentlighedsfase i august-september 2009. Hermed vil den egentlige planproces
iht. planloven blive igangsat. Debat folderen indeholder forskellige alternativer for
hvorledes arealerne kan udlægges. Der vil i for-offentlighedsfasen være mulighed
for at indsende generelle synspunkter og forslag til havneudvidels en.
Folderen vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller

Åben sag
Sagsnr: 07/3129
Forvaltning: TU
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

sagen til orientering.

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Til orient ering.
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16. Orienteringssag - Strandfest på Palmestranden, Fr-havn
Sagsfremstilling
Ambitionsfabrikken, Skolegade 6 -8, 9900 Frederikshavn afholder strandfest på
Palmestranden den 1. august 2009 fra kl. 12.00 til 02.00. Arrangementet sker i
samarbejde med fa. Cencius Aps.
Arrangement et ønskes afholdt på hele Palmestranden, som indhegnes. Der
forventes ca. 1.500 deltagere.
Der vil være følgende aktiviteter:
musisk underholdning hele dagen
diskotek om aftenen
salg af mad og øl og vand
telt, toiletfaciliteter
løbende konk urrencer
der opkræ ves entre

Åben sag
Sagsnr: 09/9886
Forvaltning: TF
Sbh: hekn
Besl. komp: TU

E vt. overskud: 1/3 til Cencius Aps og 2/3 til ungdomsudvikling i Frederikshavn
Kommune.
Teknisk Forvaltning oplyser, at det ans øgte ikke er foreneligt med
Naturbeskyttelseslovens kap. 4, offentlighedens adgang til stranden og aktivitet er
kræ ver dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinien i Naturbeskyttelseslovens
§15 (Miljøcenteret Aalborg). Miljøcenteret har oplyst, at det ikke er praksis, at der
gives dispensation til det ans øgte.
Hvis de relevante tilladelser til arrangementet gives, udlånes standen til
ovenstående formål med vilkår som for lignende arrangementer.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller
ovenstående til orientering

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Til orient ering. En konkret ansøgning b ehandles af forvalt ningen efter de gæ ngse
retningslinjer.
Bilag
Ansøgning om afholdelse af strandfest på Palmestranden den 1. august 2009 (dok.nr.53934/09)
foreløbig ansøgning fra arrangør (dok.nr.54535/09)
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17. Efterretningssag - Status på diverse opgaver samt 10 %
puljen.
Sagsfremstilling
Der vedlægges dags ordenen en oversigt over igangværende opgaver i perioden 4.
juni til 13. august 2009 samt en status over 10 % puljen efter udvalgets
beslutninger på møde den 7. maj.
Indstilling

Åben sag

Teknisk Forvaltning indstiller sagen
til efterretning

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

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Til efterretning.
Bilag
Orientering TU den 4.6 til 13.8 2009 (dok.nr.52046/09)
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18. Ulovlig vareudstilling på Kallstorvet (Frederikshavn)
Sagsfremstilling
Restaurat ør har henvendt sig til formanden for Teknisk Udvalg om en
forret ningsdrivendes vedvarende ulovlig udstilling af varer på Kalls vej/Kallstorvet.
Den forretningsdrivendes udstilling af varer sker ikke blot på det umiddelbart ud for
butikken beliggende facadebånd, men strækker sig helt til og i Danmarksgade –
rundt om ”årets by 1987 søjlen” og foran det nye offentlige t oilet. Det omfatter alt fra
fakler og parasoller til halve buster til bukser os v. Borgere må kante sig igennem
udstillingen for at passere Kallstorvet.
Teknisk Forvaltning har gentagne gange ved breve og personligt fremmøde i
butikken henstillet til den forret ningsdrivende om at indskrænke sin udstilling til

Åben sag
Sagsnr: 08/208
Forvaltning: TF
Sbh: mome
Besl. komp: TU

facadebåndet ud for butikken, men hidtil uden succes..
Udover de uholdbare forhold for fodgængerne er vareudstillingen til gene for Park &
Vejforsyningen i forbindelse med snerydning, glatførebekæmpels e og renholdelse.
Det til offentlig vej hørende areal må ikke uden vejbestyrelsens tilladelse anvendes
til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande,
skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende, jf. lov om offentlige
veje § 102, stk. 1.
Såfremt nogen uden tilladelse anbringer næ vnte genstande m. v., og den
pågældende ikke eft erkommer et påbud om at fjerne disse, er vejbestyrelsen
berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. Er det anbragte til
ulempe for fæ rdslen, er vejbestyrelsen og i påtrængende tilfælde politiet berettiget
til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning, jf.
§ 102, stk. 2.
I den aktuelle sag vurderes yderligere påbud til den forretningsdrivende efter § 102
ikke at ville føre til en acceptabel løsning.
Den sidste udvej er anmeldelse af det retsstridige forhold til politiet. Bliver et påbud
om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommet, kan det ved dom pålægges
inden en fastsat tidsfrist under t vang af fortløbende bøder at berigtige det ulovlige
forhold.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
Teknisk Forvaltning bemy ndiges til at anmelde den forretningsdrivende til
politiet, såfremt et nyt påbud ikke efterkommes inden for en fastsat kort
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tidshorisont

Beslutning - Tekni sk Udvalg den 4. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
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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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