Referat

Teknisk Udvalg
Ordinært møde

Dato

13. august 2009

Tid

15:00

Sted

Fasanvej 1, udvalgslokalet

NB.
Fraværende

Ingen

Stedfortræder
Medlemmer

Jens Hedegaard Kristensen (A) Formand
Hans Rex Christensen (V)
Bruno Müller (A)
Anders G. Mikkelsen (A)
Peter E. Nielsen (C)
Lars M. Møller (V )
Hanne Welander (A )

Indholdsfortegnelse
Side
1.

Ansøgning om vejbelysning på Havstokken, Voersaa .......................................................................... 4

2.

Omlægning af del af den private fælles vej over ejendommen Napstjert Mosevej 6, Jerup ....................... 5

3.

Parkering på parkeringsplads ved Grenen. .......................................................................................... 7

4.

Tilslutning af julebelysning til vejbelysningsanlæg. ............................................................................... 9

5.

Frederikshavn K ommunes solpolitik .................................................................................................... 11

6.

Teknisk Udvalgs budgetforslag 2010 .................................................................................................. 13

7.

Orienteringssag vedrørende sandfodring ved Skagen. ......................................................................... 14

8.

Orienteringssag - Elfiskeri efter moderfisk i Sæby Å på Sæby markjorder med kommunen som ejer ....... 15

9.

Efterretningssag - Budgetopfølgning Teknisk Udvalgs område pr. 30. juni 2009 ..................................... 16

10. Efterretningssag - Status på diverse opgaver samt 10 % puljen. ........................................................... 17
Underskrifter: ............................................................................................................................................ 18

Teknisk Udvalg - Referat - 13. august 2009

Side 2 af 18

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

1

26840/09

Åben

Ansøgning om gadebelysning på Havst okken, Voerså

1

72007/09

Åben

Miljøministeriets tilladelse til vejbelysning på Havstokken
Voersaa, pdf

2

76709/09

Åben

sammenfatning af høringss var med forvatlningens
bemærkninger

2

61182/09

Åben

Ingen bemærkninger fra Napstjert Mosevej 6

2

29356/09

Åben

Omlægning af del af den private fælles vej på ejendommen
Napstjert Mosevej 6, Jerup

2

82628/09

Åben

Partshøring retur Naspstjert Mose Vej 8

3
5

73718/09
54362/09

Åben
Åben

Brev til kommunen ang P-Plads.doc
Udkast til Frederikshavn Kommunes solpolitik

6

82049/09

Åben

Referat Økonomiudvalget 050809

6

82042/09

Åben

81858-09_v1_Udmelding af budgetrammer pr den 6 august
2009(1). XLS X

6

82344/09

Åben

Fagudvalgene.pdf

7

71041/09

Åben

66758-09_v1_A nsøgning sandtransport fredningsnæ vn
2009(1)_ekskl_bilag. pdf

9

81206/09

Åben

Budgetopfølgning pr. 30. 8.09.xlsx

10

66631/09

Åben

Orientering TU den 13.8 til 3.9 2009

Teknisk Udvalg - Referat - 13. august 2009

Side 3 af 18

1.

Ansøgning om vejbelysning på Havstokken, Voersaa

Sagsfremstilling
Voersaa Borgerforening ans øger med vedlagte brev om vejbelysning på
Havst okken fra Østkystvejen til Voersaa Havn.
Siden modtagelsen af ansøgningen har sagen væ ret forelagt Miljøcenter Aalborg
med ans øgning om tiladelse i medfør af naturbeskyttelsesloven.
Miljøministeriet, Miljøcenter Aalborg, giver med brev af 8. juli 2009 dispensation til
opsætning af gadebelysningen på ans øgte strækning på vilkår, at den et ableres
med samme type master og samme afstand mellem masterne som den

Åben sag

eksisterende belysning ud langs molen.

Sagsnr: 07/4460
Forvaltning: TF
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

Tilladelsen kan ikke anvendes før 4. ugers klagefrist er udløbet, og hvis der bliver
klaget over afgørelsen, kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er
færdigbehandlet, medmindre Naturklagenæ vnet konkret bestemmer andet.
Tilladelsen bortalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, efter den er meddelt.
Ifølge Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S vil belysningen overslagsmæssigt
kunne et ableres for ca. 305.000,- kr. excl. moms for 21 stk. master placeret med
en afstand på 30 meter og en lyspunkthøjed på 3 m.

Miljømæssige konsekvenser
Er afklaret med Miljøcenter Aalborgs dispensation.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
da der ikke er afsat anlægsmidler på budgettet til nyanlæg af vejbelysning
indstilles dette til afslag.

Beslutning Tekni sk Udvalg den 13. august 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Ansøgning om gadebelysning på Havstokken, Voerså (dok.nr.26840/09)
Miljøministeriets tilladelse til vejbelysning på Havstokken Voersaa, pdf (dok.nr.72007/09)

Teknisk Udvalg - Referat - 13. august 2009

Side 4 af 18

2.

Omlægning af del af den private fællesvej over ejendommen

Napstjert Mosevej 6, Jerup
Sagsfremstilling
Forvaltningen har fremsendt forslag til omlægning af del af den private fælles vej
over Napstjert Mosevej i partshøring hos 2 parter, som har en særskilt individuel
interesse i sagen, foruden annoncering i ugeavisen Skagen, onsdag den 10. juni
2009.
Der er indkommet 2 høringss var. Sammenfat ning af høringss var og Teknisk

Åben sag

Forvaltnings bemæ rkninger er vedlagt, som bilag til sagen.
Det er forvaltningens opfattelse, at den færdsel, som vil foregå ad den evt. omlagt e
vej, hovedsagelig vil bestå af ridende til og fra Napstjert Mosevej 6 og øvrige
ridende i området samt gående, cyklende og i meget begrænset omfang k ørende

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

færds el.
Napstjert Mosevej 6 er vejejer og kan derfor give tilladelse til ny adgang til
eksisterende private fælles vej under forudsætning af godkendelse af Frederikshavn
Kommune.
Den eventuelle omlagte vej vil ikke på noget tidspunkt tjene som adgangs vej til
Napstjert Mosevej 6, som fortsat skal benytte eksisterende adgang.
Teknisk Forvaltning vil anbefale, at vejstykket omlægges som ans øgt under
forudsætning af, at ansøger afholder samtlige udgifter til matrikulære berigtigelser
og anlæ ggels e af ny vej m.m.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
vejstykket omlægges som ans øgt og samtlige udgifter hertil afholdes af
ans øger

Beslutning Tekni sk Udvalg den 13. august 2009
Sagen udsættes.
Bilag
sammenfatning af høringssvar med forvatlningens bemærkninger (dok.nr.76709/09)
Ingen bemærkninger fra Napstjert Mosevej 6 (dok.nr.61182/09)
Omlægning af del af den private fællesvej på ejendommen Napstjert Mosevej 6, Jerup (dok.nr.29356/09)
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Partshøring retur Naspstjert Mose Vej 8 (dok.nr.82628/09)
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3.

Parkering på parkeringsplads ved Grenen.

Sagsfremstilling
Under henvisning til vedlagte brev fra Råbjerg Mile Camping, formand for
"Campingpladser i Skagen gl. Kommune" angående parkering på
parkeringspladsen ved Grenen, anmodes om udvalgets holdning til parkeringen.
Til orient ering kan det oplyses, at parkeringspladsen på Grenen er indrettet med
parkering for både personbiler, autocampere og busser.
I perioden fra 1. april til og med uge 42 er der bet alingsparkering fra kl. 09 -18,
ligesom på flere andre parkeringspladser i Skagen by.

Åben sag

I år er afmærkningen ændret på den parkeringsplads, der er forbeholdt busser,

Sagsnr: 06/928
Forvaltning: TF
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

således at der også kan holde autocampere og personbiler på denne, på grund af
at det har vist sig, at buspladserne ikke bliver brugt i det omfang, man havde
indrettet pladsen eft er. Dette vil så give flere muligheder for at besøge Grenen.
Der er en del misforståelser omkring parkering og overnatning i Autocampere.
Det er uvidenhed eller misforståelse af loven, når pressen og campingpladsejere
postulerer, at aut ocampister ikke må overnatte i eller parkere på offentlige P
pladser.
Der findes ikke bestemmelser i færdselsloven eller vejlovgivningen, der forbyder at
vejarealerne benyttes til parkering af indregistrerede køret øjer, selvom park eringen
har nogen varighed heller ikke, at et parkeret køret øj benyttes til en længere
hvilepause, herunder overnatning.
Et skiltet med teksten "CAMPING FORB UDT” kan opsættes for at understrege, at
rastepladsen ikke kan benyttes til campingophold, men alene til ophold i
overensstemmelse med rastepladsens formål. Skiltet "CAMPING FORB UDT" retter
sig mod aktiviteten og ikke hvilket transportmiddel der anvendes.
Opsætning af skilte på færdselsarealer kræ ver Politiets og Vejmyndighedens
godkendelse.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
henvendelsen bes vares med en forklaring om, at park ering af de næ vnte
køret øjer ikke er i strid med færdselsloven eller vejlovgivningen
der vil, blive opstillet skilt med "Camping forbudt" under forbehold af
politiets godkendelse
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Beslutning Tekni sk Udvalg den 13. august 2009
Indstillingen tiltrædes dog således, at der ikke sættes skilt op. Der tages kontakt til
campingpladser og turistchefer.
Bilag
Brev til kommunen ang P- Plads.doc (dok.nr.73718/09)
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4.

Tilslutning af julebelysning til vejbelysningsanlæg.

Sagsfremstilling
I forbindelse med salg af de kommunale vejbelysningsanlæg i tidligere Skagen og
Sæby kommuner til Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, foreslår Forsyningen E.
A/S, at der ved fremtidige tilslutninger af julebelysningsanlæg i henhold til
Sikkerhedsstyrelsens krav, etableres sikringsanlæg ved alle tilslutningssteder for
ca. 1.800 kr. pr. stk.
Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S foreslår, at installationerne bliver udført som
anlæg og afskrevet over 25 år. Der vil blive udarbejdet en allonge til
vejbelysnings aftalen med Frederikshavn Kommune på de beløb, der bliver
anvendt.

Åben sag
Sagsnr: 09/1269
Forvaltning: TF
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

Kopi af Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S´s bes lutningsprot okol indsat
nedenunder til orientering.
Det skal bemærkes at Teknisk Udvalg fra 10 % - puljen i 2008 gav tilskud til
følgende Borgerforeninger til sikringsanlæg:
Lyngså Borgerforening 20.000, - kr.
Ålbæk Handels- & Håndværkerforening 8.000,- kr.
Vorså Borgerforening 20.000,- kr.
Herudover fik Skagen og Sæby Handels forening hver et tilskud på 150.000, - kr.

Sagsfremstilling,Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S 18. juni 2009
Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S har overtaget ejerskabet af vejb elysningen i
de tidligere Sæby og Skagen Kommuner og dermed ans varet for, at anlæggene
sikkerhedsmæssigt er i orden.
Det bevirker, at muligheden for at tilslutte julebelysningen til vejbelysningen og
samtidig overholde Sikkerhedsstyrelsens krav ikke er muligt, uden at der bliver
foretaget nogle ændringer af installationen på vejbelysningsanlæggene.
Julebelysningen i Skagen by og Sæby by holdes uden for denne løsning, da disse
byer modtager et tilskud fra Teknisk Forvaltning.
Ved henvendelse om julebelysning vil selskabet efter vurdering af omfanget af
julebelysningen og mulighederne for at tilslutte på eksisterende belysning tilbyde at
lovliggøre vejbelysningen, så handelsstands-/ erhvervs -/borgerforeningerne kan
tilslutte deres julebelysning.
Strømforbruget betales af vejbelysningen. Ophængning og nedtagning er selskabet
uvedkommende.
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Omkostningerne til installationerne på vejbelysningsanlæggene beløber sig til ca.
1.800 kr. pr. tilslutningssted. Disse installationer bliver udført som anlæ gsarbejde
og afskrives over 25 år.
Efterfølgende vil der blive udarbejdet en allonge til vejbelysningsaftalen med
Frederikshavn K ommune på de beløb, der bliver anvendt (afskrivninger).
Indstilling
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at
§ omkostningerne til installationerne på vejbelysningsanlæ ggene, der beløber
sig til ca. 1.800 kr. pr. tilslutningssted, bliver udført som anlæ gsarbejde og
afskrevet over 25 år
§ eventuelle ønsker om tilslutning af julebelysning sker, så strømforbruget
betales af vejbelysningen, og at ophængning og nedtagning er selskabet
uvedkommende
§ der bliver udarbejdet en allonge til vejbelysningsaftalen med Frederikshavn
Kommune på de beløb, der bliver anvendt (afskrivninger)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S 18. juni 2009
Godkendt, dog således at sagen tillige sendes til behandling i Teknisk Udvalg.
Fraværende: Peter E. Nielsen og Hans Rex Christensen m/afbud.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
omkostningerne til installationerne i forbindelse med tilslutning af
julebelysningsanlæg til vejbelysningsanlæggene, der beløber sig til ca.
1.800 kr. pr. tilslutningssted, bliver udført som anlægsarbejde og afskrevet
over 25 år
eventuelle ønsker om tilslutning af julebelysning sker, så strømforbruget
betales af vejbelysningen, og at ophængning og nedtagning er selskabet
uvedkommende
der bliver udarbejdet en allonge til vejbelysnings aftalen med Frederikshavn
Kommune på de beløb, der bliver anvendt (afskrivninger)

Beslutning Tekni sk Udvalg den 13. august 2009
Indstillingen tiltrædes.
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5.

Frederikshavn Kommunes solpolitik

Sagsfremstilling
Efter henvendels e fra Kræft ens Bekæmpelses lokalafdeling i
Frederikshavn blev der den 12. september 2008 afholdt et møde, hvor
Kræftens Bekæmpelse orienterede om forebyggende indsatser mod den
stigende forekomst af hudk ræft og modermærkek ræft i Danmark. På
mødet deltog repræsentanter fra Kræ ftens Bekæmpelse i Region
Nordjylland, formanden for Sundhedsudvalget samt repræsentanter fra
Børne- og Kulturforvalt ningen og Sundheds- og Handicapafdelingen i
Frederikshavn K ommune.
Danmark har en af de højeste forekomster af både hudkræft og
modermærkekræ ft i verden. Kræft i huden skyldes i langt de fleste

Åben sag

Sagsnr: 09/3055
Forvaltning:
Sbh: cheg
Besl.
komp: SOU/BUU/KFU/SUU/AMU/TU/PMU/ØU/BR

tilfælde, at man har væ ret udsat for overdreven UV -stråling.
Unders øgelser fra Kræftens Bekæmpelse vis er, at kræft i huden er den
mest hyppige kræ ftsygdom i Danmark. Især unge er i en stor risiko for at
udvikle modermærk ekræft, hvilket blandt andet skyldes deres høje forbrug
af solarier og solbadning.
Kræft i huden er imidlertid en af de kræftformer, som kan forebygges.
Således kan omkring 85% af alle tilfælde af hudkræft og
modermærkekræ ft forebygges ved færre solskoldninger, mindre UV -docis
og fornuftige solvaner tidligt i livet. På mødet blev det derfor besluttet,
at der skulle udarbejdes et forslag til en overordnet solpolitik for
Frederikshavn K ommune, som kan indgå i kommunens samlede
sundhedspolitik og, at Afdelingen for Sundheds fremme og Forebyggelse
skulle væ re tovholder for processen.
På baggrund af dette har Afdelingen for Sundhedsfremme og
Forebyggelse i samarbejde med lederen af sundheds plejen og
repræsentanter fra B ørne- og K ulturforvaltningen udformet et udkast til en
solpolitik for Frederikshavn Kommune.
Det overordnede formål med solpolitikken er at få solbeskyttelse gjort til
en vigtig bestanddel af borgernes og medarbejdernes hverdags - og
arbejdsliv. Omdrejningspunktet for indsatsen på området er ”Vi har brug
for solen – men med omtanke”. I tråd med dette forslås følgende
operationelle mål:

At øge borgernes og medarbejdernes opmæ rksomhed på
solbeskyttelse
At øge borgernes viden om forebyggelse og udvikling af hudkræ ft
At opmuntre borgere og medarbejdere til at tage ans var for deres
egen og andres solbeskyttelse
At sikre muligheden for solbeskyttelse i kommunale anlæg og
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institutioner
At afskaffe solarier i kommunale anlæ g og institutioner

Beslutning MED Hovedudvalget den 11. juni 2009
MED Hovedudvalget anbefaler, at solpolitikken godkendes med de faldne
bemærkninger.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at

udkast til Frederikshavn Kommunes solpolitik fremsendes til
Byrådet med anbefaling om at foreslaget godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009
Godkendt som indstillet.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. august 2009
Brian Peders en delt og ikke i behandlingen af dette punkt.
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Tekni sk Udvalg den 13. august 2009
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Udkast til Frederikshavn Kommunes solpolitik (dok.nr.54362/09)
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6.

Teknisk Udvalgs budgetforslag 2010

Sagsfremstilling
På baggrund af vedlagte beslutninger i Økonomiudvalget den 5.8.09, har
forvaltningen iværksat en genberegning af sit administrative drifts - og
anlægsbudget 2010-13. Dette materiale vil blive eftersendt og udleveret så snart
som muligt. Dette omfatter også teknisk direkt ørs indstilling.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
sagen drøftes og afgøres med henblik på videresendelse til
økonomiudvalget

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

Beslutning Tekni sk Udvalg den 13. august 2009
Det meddeles Økonomiudvalget at Teknisk Udvalg vil udarbejde et forslag i
overensstemmelse med den udmeldte ramme.
Bilag
Referat Økonomiudvalget 050809 (dok.nr.82049/09)
81858-09_v1_Udmelding af budgetrammer pr den 6 august 2009(1).XLSX (dok.nr.82042/09)
Fagudvalgene.pdf (dok.nr.82344/09)
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7.

Orienteringssag vedrørende sandfodring ved Skagen.

Sagsfremstilling
I forbindelse med kystsikring i Skagen har forvaltningen ansøgt Fredningsnæ vnet
om tilladelse til sandtransport fra Skagen Nordstrand. Kopi af ans øgningen er
vedlagt dagsodenen.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller
sagen til orientering

Åben sag
Sagsnr: 08/14658
Forvaltning: TF
Sbh: shob
Besl. komp: TU

Beslutning Tekni sk Udvalg den 13. august 2009
Til orient ering.
Bilag
66758-09_v1_Ansøgning sandtransport fredningsnævn 2009(1)_ekskl_bilag.pdf (dok.nr.71041/09)
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8.

Orienteringssag - Elfiskeri efter moderfisk i Sæby Å på

Sæby markjorder med kommunen som ejer
Sagsfremstilling
Teknisk Forvaltning har på kommunens vegne meddelt Lystfiskerforeningen for
Frederikshavn og Omegn tilladelse til at færdes i og ved Sæby Å på kommunens
jorder langs Sæby Å på strækningen fra Frederikshavns vej til udløbet i havet for at
elfiske. Elfiskeriet sker for indfangning af moderfisk af havørred, der flyttes forbi
opstemningen ved Sæby Vandmølle og genudsættes i åen ovenfor opstemningen.
Formålet er at øge gydebestanden af havørred forud for den forventede etablering
af faunapassagen ved Sæby Vandmølle. Herved kan der spares et par år i
ophjælpningsarbejdet og der kan forventes en meget hurtig effekt af etableringen af

Åben sag
Sagsnr: 09/11016
Forvaltning: TF
Sbh: kekv
Besl. komp: TU

faunapassagen. Myndighedsafdelingen hilser derfor initiativet velkomment og Park
og Vej har meddelt sin tilladelse som repræsentant for kommunen som lodsejer.
Elfiskeri kræ ver tilladels e fra Fiskerikontrollen. Elfiskeriet ventes fortrins vis at ske i
oktober/ november måned.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller

sagen til orientering

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. august 2009
Brian Peders en delt og ikke i behandlingen af dette punkt.
Til orient ering.
Beslutning Tekni sk Udvalg den 13. august 2009
Til orient ering.
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9.

Efterretningssag - Budgetopfølgning Teknisk Udvalgs

område pr. 30. juni 2009
Sagsfremstilling
Teknisk Forvaltning har foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 for Teknisk
Udvalgs område. Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af
budgetopfølgningen.

Åben sag
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
orienteringen tages til efterretning.

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

Beslutning Tekni sk Udvalg den 13. august 2009
Til efterretning.
Bilag
Budgetopfølgning pr. 30.8.09.xlsx (dok.nr.81206/09)
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10. Efterretningssag - Status på diverse opgaver samt 10 %
puljen.
Sagsfremstilling
Der vedlægges dags ordenen en oversigt over igangværende opgaver i perioden
den 13. august til 3. september 2009 samt en status over 10 % puljen efter
udvalgets beslutninger på møde den 4. juni.

Åben sag
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller
sagen til efterretning

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

Beslutning Tekni sk Udvalg den 13. august 2009
Til efterretning.
Bilag
Orientering TU den 13.8 til 3.9 2009 (dok.nr.66631/09)
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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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