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1. Omlægning af del af den private fællesvej Ovnstrupvej - ved 

Skævevej, 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 fremstod 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 ti l 6,00 m, som anført på matrikelkortet .  

  

Tidligere har grundejeren t ilkendegivet, at der var k rav om 

(indvindignst illadelsen), 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 

nødvendig.  

  

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 ti l den nuværende placering, således at den vi l være i 

overensstemmelse med matrikelkortet. Ejeren har i marken markeret den 

fremtidige vej og forhindret de vejberrettigede i at benytte den nuværende vej i 

den anlagte bredde ved at henstil le betonbrøndringe på den nuværende 

kørebane. Betonbrøndringene er anbragt, som ejeren af Skævevej fremover 

ønsker vejen, det betyder, at de vejberrett igede ikke kan passere, uden at 

skulle køre på arealer uden for den anlagte kørebane.  Ejeren af Skævevej 104 

har ligeledes ændret på tværprofilet ved udkørslen til Skævevej uden til ladelse.  

Den bagvedliggende grundejer Ovnstrupvej 6 har søgt om t illadelse til 

råstofindvinding af et areal og skal benytte Ovnstrupvej, som adgang t il 

indvindingsområdet.  

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

ønskes gennemført.  

Ejeren af Skævevej 104 har efterfølgende henstil let betonbrøndringe på 

Ovnstrupvej, umiddelbart ved udmundingen t il Skævevej, for at forhindre at 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3065 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hekn 

 Besl. komp: TU 
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nuværende kørebane kan benyttes i den anlagte bredde. Teknisk 

Forvaltning har anført, at det ikke er ti lladt  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 fællesveje 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 og flyttet til andet  trace,    

 vejmyndighenden har mulighed for at beslutte, at  bibeholde kørebanen 

i dens nuværende bredde (8 m), hvis bredden er af vigtighed for den 
færdsel, der foregår på vejst rækningen, (vejsyn)    

 forvaltningen vil ikke anbefale, at vejbredden og overkørslen til 
Skævevej ændres, idet der er as falteret ind bag ved skellinien og at der 
er mulighed for at to biler kan passere hinanden (ingen opstuvning af 

biler på Skævevej).  

 der må ikke ændres på overkørslen til  Skævevej, uden ti lladelse fra 

Frederikshavn Kommune.   

 der må ikke på kørebanen henst illes varige eller midlertidige 
genstande   

 ønskes kørebanen/vejudlægget ændret, skal den grundejer, der har 
væsentlig interesse i ”flytning” af vejen, afholde samtlige omkostninger 

hert il.  

 Ejeren af Ovnstrupvej 6 ønsker at bibeholde en kørebane på min 6,00 

m bredde på hele st rækningen,  

Udvalget udsatte behandling af punktet på mødet den 2. ap ril 2009 og 

indkaldte efterfølgende parterne for en drøftelse på stedet. På mødet blev det 

konkluderet, 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 påbegyndte 

regleringer af vejbredden.  

Ejeren af Skævevej 104 har anmodet kommunen om, at igangsætte 

retableringsarbejdet igen t il 6,00 m.  

Frederikshavn Kommune har flere gange anmodet ejeren af Skævevej 104 om 

at fremsende materiale, der beskriver de ændringer, som ejeren ønsker. 

Forvaltningen har den 27. august 2009 endnu ikke modtaget noget projekt for 

ændring og flytning af vejen fra ejeren af Skævevej 104. Nordjysk Landbrug fra 
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fremsendt redegørelse for udvidelse af vejen. Af redegørelsen fremgår det 

ikke, at vejen ønskes flyttet, men, at der blot ønskes fjernet det, som vejen er 

udvidet med i forbindelse med råstofindvindingen.  

Teknisk Forvaltning oplyser, at spørgsmålet t il løsning af vejsag på 

Ovnstrupvej har været drøftet med Vejdirektoratet. Hvis ikke vejejeren, der 

ønsker vejen omlagt/ flyttet, fremsender ansøgning og projekt, der viser, hvad 

der ønskes foretaget, er eneste løsning, at kommunen i henhold ti l Lov om 

private fællesveje (nr. 433 af 22. maj 2008 § 15 stk. 2), indkalder til vejsyn og 

fastlægger vejens bredde og stand,  herunder også fjernelse af anbragte 

genstande og fremtidig vedligeholdelse.  

Ved vejsynet kan Vejmyndigheden beslutte,  at vejen skal have den anlagte 

bredde, indt il der ved dom er fast lagt en anden vejbredde.  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at 

         ejeren af Ovnstrupvej endnu engang anmodes om at fremsende projekt for 

omlægning af den private fællesvej inden 14 dage  

         og hvis ikke der er indkommet noget projekt, at 

         Frederikshavn Kommune umiddelbart herefter igangsætter procedure for 

afholdelse af vejsyn, som anbefalet af Vejdirektoratet for at fastlæggelse 

del af Ovnstrupsvejs bredde og istandsættelse, herunder eventuelt også 

fjernelse af anbragte genstande og retablering af påbegyndte 

indsnævringer af vejen.  

o  

  

  

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Kortbilag og foto bilag tu 02.04.09 (dok.nr.31606/09) 

Bemærkninger til brevveksling mellem kommunen og borger vedr. indsnævring af kørebanen på privat 
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fællesvej (dok.nr.82783/09) 

fra Vejdirektoratet (dok.nr.90265/09) 
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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 fællesvej 

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 høringssvar. Sammenfatning af høringssvar og Teknisk 

Forvaltnings bemærkninger er vedlagt, som bilag til sagen. 

Det er forvaltningens opfattelse, at den færdsel, som vil foregå ad den evt. omlagte 

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 kørende 

færdsel. 

Napstjert Mosevej 6 er vejejer og kan derfor give tilladelse til ny adgang til 

eksisterende private fællesveje under forudsætning af godkendelse af 

Frederikshavn Kommune.  

Den eventuelle omlagte vej vil ikke på noget tidspunkt tjene som adgangsvej til 

Napstjert Mosevej 6, som fortsat skal benytte eksisterende adgang.  

Teknisk Forvaltning vil anbefale, at vejstykket omlægges som ansøgt under 

forudsætning af, at ansøger afholder samtlige udgifter til matrikulære berigtigelser 

og anlæggelse af ny vej m.m. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at 

  

·         vejstykket omlægges som ansøgt og samtlige udgifter hertil afholdes af 

ansøger  

  

  

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. august 2009  

Sagen udsættes. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Der er ikke sket yderligere i sagen siden sidst. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14665 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hekn 

 Besl. komp: TU 
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Indstilling - Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Teknisk Direktør indstiller, at 

 vejstykket omlægges som ansøgt og samlige udgifter hertil afholdes af 
ansøger 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Indstillingen tiltrædes. 

Peter Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen.  

 

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) 

Partshøring retur Naspstjert Mose Vej 8 (dok.nr.82628/09) 
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3. Godkendelse af "Regulativ for vintervedligeholdelse m.v."  

 

Sagsfremstilling 

Det med dagsorden udsendte ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af 

veje, stier og pladser” er udarbejdet på baggrund af de tidligere års regulativer og 

fastlægger retningslinjerne for det planlagte arbejde i henholdsvis vinterperioden og 

sommerperioden.  

Regulativet angiver endvidere hvilke forskrifter grundejere har til, at rydde sne, 

glatførebekæmpe og renholde grunde samt tilstødende fortove, stier og andet.  

  

Vinterperioden: 

Vintervedligeholdelse omfatter retningslinjer for glatførebekæmpelse og 

snerydning. Vinterperioden strækker sig fra 1. november til 31. marts, men særlige 

forhold kan forlænge perioden.  

  

Sommerperioden:  

For sommerperioden beskriver regulativet omfanget af renholdelse af veje, stier og 

pladser. Renholdelsen omfatter hovedsageligt fejning af veje, torve og pladser samt 

tømning af affaldskurve.  

  

Revisionen er udarbejdet af Park & Vejforsyningen, og den indebærer ikke 

væsentlige ændringer i forhold til det tidligere godkendte regulativ af september 

2008. 

  

Politiets samtykke: 

Politiet har givet samtykke til regulativet. 

  

Offentliggørelse:  

Regulativet offentliggøres via annonce i Nordjyske Stiftstidende den 27. september 

og i Lokalavisen den 30. september 2009. Desuden er regulativet tilgængeligt for 

borgerne på kommunens biblioteker og kan downloades fra kommunens 

hjemmeside.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at 

  

 det foreliggende ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, 

stier og pladser” i Frederikshavn Kommune godkendes.   

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/8511 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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Beslutning Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Vinterregulativ2009.pdf  (dok.nr.89602/09) 
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4. 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 direktørs indstilling.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at 

 sagen drøftes og afgøres med henblik på videresendelse til 
økonomiudvalget  

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. august 2009 

Det meddeles Økonomiudvalget at Teknisk Udvalg vil udarbejde et forslag i 

overensstemmelse med den udmeldte ramme.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

På baggrund af beslutning på Teknisk Udvalgs møde den 13.08.09,  vedlægges 

revideret sparekatalog. Herudover vedlægges de specielle budgetbemærkninger til 

godkendelse. Budgetbemærkningerne vil efterfølgende blive tilrettet i forhold til 

beslutningerne omkring sparekataloget.  

 

Indstilling - Teknisk Udvalg den 3. september 2009 

Teknisk Direktør indstiller, at 

 sagen drøftes og afgøres med henblik på videresendelse til 
økonomiudvalget  

         de specielle bemærkninger tages til efterretning  

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Forvaltningens indstilling tiltrædes incl. takstoversigten. 

 

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) 

81653-09_v1_Bemærkninger TU budget2010.DOC (dok.nr.89898/09) 

Forslag til besparelse.docx (dok.nr.91094/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3113 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jekn 

 Besl. komp: TU 
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5. Erstatning i forbindelse med beskyttelse af levested for 

Hedepletvinge 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg behandlede d. 8. januar 2009 en orienteringssag videresendt fra 

PMU vedrørende erstatning i forbindelse med sikring af levesteder for 

sommerfuglen Hedepletvinge. 

Forvaltningen bad på baggrund af den politiske behandling, lodsejer om at anmelde 

de aktiviteter han ønskede at iværksætte efter naturbeskyttelseslovens §19 b. 

Kommunen modtog herefter anmeldelse om tilplantning af et areal på 2,1 ha. 

Forvaltningen meddelte medio februar, j f. naturbeskyttelseslovens §19b, at 

aktiviteten ikke kunne iværksættes, men skulle nærmere undersøges.  

Herefter indledte kommunen forhandlinger med lodsejer og dennes advokat vedr. 

størrelsen på en evt. erstatning. Da der indenfor en kortere årrække er ydet 

erstatning i forbindelse med fredningen af Tolshave, kunne erstatningens størrelse 

beregnes ud fra referencer fra fredningssagen. Forvaltningen nåede til enighed 

med advokaten om en erstatningsstørrelse som man ville arbejde videre udfra:  

For ophør med sprøjtning, gødskning, omlægning og tilplantning og en kommunal 

plejeadgang, var i Tolshave-fredningen således ydet erstatning på kr. 25.000/ha. 

Tilskrevet den alm. prisudvikling og med en arealstørrelse på 2,1 ha svarer det til 

kr. 59.000,- i engangserstatning og med tinglysning af en fredningsdeklaration.  

Kommunen rettede efterfølgende henvendelse til By- og Landskabsstyrelsen som 

jf. §19h i Naturbeskyttelsesloven KAN yde tilskud til kommunernes erstatning efter 

§19b. Pga. arealets lille størrelse tilkendegav By- og landskabsstyrelsen i maj 2009 

at man ikke ville yde tilskud og at erstatningen skulle udredes af kommunen.  

Herefter fremlægger forvaltningen for teknisk udvalg om erstatningen kan udredes 

af 10% puljen.  

  

Forvaltningens bemærkninger  

Muligheden for at pålægge en lodsejer rådighedsindskrænkninger i medfør af 

Naturbeskyttelseslovens §19 b anvendes ganske sjældent og der er på landsplan 

få fortil fælde. I det konkrete tilfælde vurderer forvaltningen dog at det er nødvendigt 

med en permanent sikring af det konkrete areal idet der er en kendt forekomst af 

Hedepletvinge og da en sikring og optimal pleje af arealet kan medvirke til, at 

bestanden øges. 

 

Juridiske konsekvenser 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 19 b skal der i internationale 

naturbeskyttelsesområder inden iværksættelse af en række nærmere beskrevne 

aktiviteter, gives skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen med henblik 

på en vurdering af virkningen på naturinteresserne i området. Inden 4 uger har 

kommunen pligt til at meddele om aktiviteten kan iværksættes eller om der er 

behov for en nærmere redegørelse.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1091 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: clrk 

 Besl. komp: TU 
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Økonomiske konsekvenser  

Såfremt indstillingen følges skal der udredes kr. 59.000,- fra 10%-puljen 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at 

 teknisk udvalg bevilger kr. 59.000,- af 10%-puljen til udbetaling af 

erstatning  

 forvaltningen bemyndiges til at udfærdige en deklaration med vilkår, til 
tinglysning på ejendommen  

  

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen.  

 

Bilag 

Anmodning om erstatning for Tolshave-fredning, ejendommen Råsigvej 20 (dok.nr.574012/08) 

Orienteringssag - Anmodning om erstatning for Tolshave-fredning, ejendommen Råsigvej 

20 (dok.nr.581441/08) 

Kortbilag Råsigvej 20.pdf  (dok.nr.75223/09) 

NOTAT - sags.nr.07-1091.docx (dok.nr.91538/09) 
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6. Orienteringssag - Udstilling og udeservering på vejareal i 

Skagen og Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Der har i løbet af sommersæsonen været forskellige problemer vedrørende 

udeservering og udstilling i Skagen og Frederikshavn. Det omhandler især 

Havnevej og Torvepladsen i Skagen samt Kallstorv og Lodsgade i Frederikshavn. 

Myndighedschefen vil på mødet redegøre for problematikken  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller 

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Til orientering.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15471 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 

 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 03. september 2009 Side 16 af 20 

 

 

7. Orienteringssag - Aktiviteter vedr. Stiforløb langs Sæby Å 

 

Sagsfremstilling 

Som efterfølgning på Teknisk Udvalgs grønne tur i 2008. 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller 

  sagen til orientering  

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Til orientering.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15684 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: TU 
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8. Efterretningssag - Kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har modtaget afgørelse fra Transportministeriet på klage over 

Teknisk Udvalgs beslutning om kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen. Afgørelse 

på klagen er følgende:  

  

Efter behandling af sagen skal der herved meddeles, at Transportministeriet ikke 

finder grundlag for at imødekomme de k lager, der vedrører Frederikshavns 

kommunes tekniske udvalgs beslutning af 12. juni 2008 om at fremme et 

kystbeskyttelsesprojek t på strækningen fra og med Fellen til og med Højen Fyr ved 

GL. Skagen.  

  

Transportministeriet hjemviser dog spørgsmålet om bidragsfordeling til fornyet 

behandling i Frederikshavn kommune. Begrundelsen for Transportministeriets 

afgørelse er anført sidst i dette brev. 

  

I uddrag fra begrundelsen for afgørelse er bl.a. anført: 

  

Transportministeriet finder, at hensynet til administrationen ikke kan være det 

afgørende, men ministeriet er enig i sammenhængen mellem nærheden til kysten 

og ejendomsværdien. Transportministeriet finder ligeledes, at det ikke vil være 

muligt at opnå en "matematisk  retfærdig" bidragsfordeling.  

  

Transportministeriet finder dog, at i denne sag er en sådan forskel på "enhederne" i 

bidragsfordelingen både hvad angår ejendomsværdi og kystlængde, at fordelingen 

alene efter afstand til kysten ikke forekommer som det mest rimelige. 

  

På dette grundlag og under hensyn til vedlagte kopi af brev af 9. juni 2009 fra 

Kystdirek toratet om effek ten af kystbeskyttelsen ved Fellen hjemviser 

Tansportministeriet hermed spørgsmålet om bidragsfordeling til fornyet behandling 

i Frederikshavn Kommunalbestyrelse med henblik  på inddragelse af 

ejendomsværdi og/ eller kystlængde i bidragsfordelingen.   

  

På baggrund af ovennævnte afgørelse vil Teknisk Forvaltning arbejde videre med 

afgørelsen og udarbejde forslag til ny bidragsfordeling m,.v. Det nye forslag vil 

herefter blive forelagt udvalget.    

  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller sagen 

 til efterretning  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/31 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: TU 
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Beslutning Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Til efterretning.  

 

Bilag 

Afgørelse fra Transportmin (dok.nr.82361/09) 

 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 03. september 2009 Side 19 af 20 

 

 

9. Efterretningssag - Status på diverse opgaver samt 10 % 

puljen. 

 

Sagsfremstilling 

Der vedlægges dagsordenen en oversigt over igangværende opgaver i perioden 

den 3. september til den 8. oktober 2009 samt en status over 10 % puljen efter 

udvalgets beslutninger.  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller sagen 

 til efterretning 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 3. september 2009  

Til efterretning.  

 

Bilag 

Orientering TU den 3.9 til 8.10 2009 (dok.nr.86590/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 03/50 

 Forvaltning: TU 

 Sbh: joaa 

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