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1.

Orienteringssag - Præsentation af Teknisk Forvaltning

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en velkomstfolder til udvalgets medlemmer. Der vil
blive givet en præsentation af forvaltningen.

Åben sag
Sagsnr: 09/21520
Forvaltning: TF
Sbh: sove
Besl. komp: TU

Der vil efterfølgende væ re en gennemgang af Park og vejområdet.
Indstilling
Direkt øren indstiller
sagen til orientering.

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. februar 2010
Til orient ering.
Bilag
Velkommen i Teknisk Udvalg.pdf (dok.nr.11372/10)
Kontaktpersoner i Myndighedsafdelingen for Teknisk Udvalg.docx (dok.nr.17206/10)
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2.

Udmyntning af besparelse Budget 2010

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, blev der indarbejdet en
besparelsespulje på 2,975 mio. kr. i driftsbudgettet for Teknisk udvalg.

Åben sag
Sagsnr: 09/8064
Forvaltning: TF
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU

I forbindelse med det oprindelige sparekrave, opstillede Forvaltningen et
sparekat alog med mulige besparelser. En del punkter i kataloget vil ikke give
besparelser i 2010, da disse er omfattet af lang sigtede aftaler.
Den vedtagne besparelse på vintertjenesten vil først nå fuldt omfang i 2011,
hvorved der spares yderligere 1 mio. kr.
Indstilling
Direkt øren indstiller, at
forvaltningen arbejder videre med bes parelser på baggrund af
sparekat eloget.
Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. februar 2010
Sagen udsættes.
Bilag
15952-10_v1_Sparekatalog budget 2010.DOCX (dok.nr.16007/10)
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3.

Principper for anvendelse af dispositionspulje.

Sagsfremstilling
Dispositionspuljen er et begreb, der stammer fra tidligere Frederikshavn Kommune.
Pulje er oprettet for, at Teknisk Udvalg kan håndt ere opståede ønsker, som

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

relaterer sig primært til Park- og Vej´s driftsområde. Hvert år udtages således et
beløb af Park- og Vej´s samlede driftsbevilling.
Beløbet i puljen indgår således i Park- og Vejs driftsbudget og ligger dermed til
grund for Park og Vejs disponering af forbrug af mandskabs- og maskintimer hen
over året.
Det forventes, at byrådet overfører uforbrugte midler, fra projekter der ikke blev
igangsat eller færdige i 2009.
Dispositionspuljen udgør i 2010 kr. 5.504.630,- + evt. overførsel fra 2009.
Indstilling
Direkt øren indstiller at
Som hovedprincip for fordeling af dispositionspuljens midler gælder, at
puljen anvendes til driftsopgaver i Park - og vej
Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. februar 2010
Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at der er tale om ak utte tiltag.
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4.

Strukturelle driftsbesparelser på kommunale havne

Sagsfremstilling
I budgetforliget 2010-2013 er indregnet strukturelle besparelser på kommunale
havne på kr. 500. 000,- i 2010 og efterfølgende år.

Åben sag
Sagsnr: 08/9301
Forvaltning: TF
Sbh: biis
Besl. komp: TU

Ved strukturelle besparelser forstår forvaltningen særligt ændring i ejerskab eller
driftsaftaler, og forvaltningen ønsker udvalgets tilkendegivelse af hvilket scenarie
der primært skal forfølges for at opnå besparelsen. Forvaltning en har således
tidligere haft drøftelser med bestyrelsen for Aalbæk Havn, om hvorvidt man
eventuelt var int eresseret i at overtage havnen med de muligheder og forpligtelser
der hører til et sådan ejerskab.
Forvaltningen vil indlednings vis give en orientering om den overordnede struktur på
området rekreative havne, herunder gensidige forpligtelser og driftsans var.
Indstilling
Direkt øren indstiller, at
drøfte sagen
der rettes formelt fornyet henvendelse til bestyrelsen for Aalbæk Havn om,
hvorvidt man har int eresse i at overtage havnen.
Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. februar 2010
Indstillingen tiltrædes og sagen genoptages på næste møde på baggrund af en
samlet gennemgang af havnene.
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5.

Udpegning af styregruppemedlem til projekt regional

riderute
Sagsfremstilling
Medlem af Teknisk Udvalg har i sidste byrådsperiode fungeret som Frederikshavn

Åben sag
Sagsnr: 00/345
Forvaltning: TF
Sbh: laen
Besl. komp: TU

Kommunes repræsentant i Styregruppen for projektet vedr. etablering af den
regionale riderute i Nordvendsyssel. Udpegningen skete på TU/SLU den 26.
oktober 2006.
Der skal nu foretages ny udpegning af en repræsentant til styregruppen for den
indeværende byrådsperiode.
Udvalget har i møde den 8. oktober 2009 besluttet, at Frederikshavn Kommune
bidrager til projektet med i alt 77.000 kr/år i årene 2009/2010 og 2011.
Indstilling
Direkt øren indstiller, at
udvalget udpeger et medlem til styregruppen for projekt regional riderute i
Nordvendsyssel

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. februar 2010
Jens Porsborg blev udpeget.
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6.

Valg af et medlem til Bangsboudvalget

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd nedsatte i sit møde den 29. maj 1995 et Bangsboudvalg som
rådgivende brugerorgan for udviklingen af bangsbo området.

Åben sag
Sagsnr: 10/1546
Forvaltning: TF
Sbh: befo
Besl. komp: TU

Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget udpeger hvert et medlem. Medlemmer
repræsenterer brugere i området.
Kultur- og Fritidsudvalget har i møde den 13.1. 10 valgt Mogens Brag.
Indstilling
Direkt øren indstiller, at
Teknisk Udvalg udpeger 1 medlem til Bangs boudvalget
Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. februar 2010
Brian Peders en blev udpeget.
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7.

Niels Ottesens Vej 7 - Overkørsel til Sommervej

Sagsfremstilling
Rådgiver s øger på vegne af ejeren af Niels Ottesens Vej 7, Skagen (matr. nr. 345a
og 345c, Skagen Bygrunde) om overk ørselstilladelse til Sommervej i forbindelse

Åben sag
Sagsnr: 09/20623
Forvaltning: TF
Sbh: tovi
Besl. komp: TU

med etablering af parkeringsmulighed på egen ejendom. Etablering af overk ørsel
vil desuden kræ ve anlæg af ca. 10 m af Sommervej, som i dag fremstår som et
smalt trådt stiforløb. Ans øgning er udsendt dagsordenen til udvalgets medlemmer.
Ejeren ønsker p-pladserne placeret så nær huset som muligt - dels på grund af
gangbes vær - men også for at undgå som hidtil - at parkere på Niels Ottesens Vej,
hvor bilerne i sommerperioden giver problemer med afvikling af trafikken.
Sommervej er en privat fælles vej, og kommunen er vejejer. Kommunen har således
mulighed for uden videre, at give overk ørs elstilladelse/ vejret for den pågældende
ejendom.
Teknik- og Miljøudvalget, Skagen Kommune har tidligere behandlet
tilsvarende ans øgninger om overk ørsel til Sommervej - senest den 8. maj 2002, og
vedtog på daværende tidspunkt, at ansøgningen ikke skulle imødekommes.
Afslaget blev begrundet med, at udvalget ønsker at fastholde Sommervej i et smalt
trådt stiforløb på den strækning hvor vejadgangen ønskes anlagt. Udvalget
vurderede desuden, at det vil væ re ødelæggende for områdets karakter , såfremt
sommervej anlægges som foreslået. Udvalget vurderede desuden at der er
mulighed for anlæggelse af parkeringsplads til ejendommen ved Niels Ottesens Vej
(matr.nr. 375c, Skagen Markjorder).
Der er blandt flere af de øvrige vejberettigede stor mods tand mod tildeling af vejret
for ejendommen Niels Ottesens Vej 7 til Sommervej.
Det vurderes, at den terrænregulering der skal foretages i forbindelse med anlæg
af de ans øgt e parkeringspladser og anlæ g af del af Sommervej er begrænsede.
E vt. anlæg af parkeringspladser på ejendommen ved Niels Ottesens Vej vil kræ ve
terrænregulering i samme eller større grad end det ans øgte.
Det er således forvaltningens vurdering, at ans øgningen kan imødek ommes. Dog
anbefales det, at der foretages partshøring i 4 uger hos de vejberettigede til
Sommervej inden der tages endelig beslut ning i sagen.
Det forudsættes, at ejendommen får adresse til Sommervej såfremt ans øgningen
imødekommes.
Indstilling
Direkt øren indstiller, at
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ans øgningen imødekommes
der gennemføres partshøring i 4 uger inden der tages endelig beslutning i
sagen

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. februar 2010
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Ansøgning om overkørselstilladelse til Sommervej - Niels Ottesens Vej 7, Skagen (dok.nr.11167/10)
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8.

Etablering af kommunal begravelsesplads i Sæbygård Skov

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på møde den 25. november 2009 at sende sagen om etablering
af en kommunal begravelsesplads (urnegravsteder) til behandling i Teknisk Udvalg.

Åben sag
Sagsnr: 07/3259
Forvaltning: TF
Sbh: gida
Besl. komp: TU

Kopi af referat fra byrådets behandling af sagen vedlægges. Det fremgår af
debatten i forbindelse med byrådets behandling af sagen, at den efter behandling i
Teknisk Udvalg skal til fornyet behandling i byrådet.
Projektets ophavsmand, som repræsenterer et privat I/S har ved e-mail af 13.
januar 2010, sendt direkte til medlemmerne af Teknisk Udvalg, redegjort for sagens
hidtidige forløb. I henvendelsen til udvalget har han bl.a. argumenteret for, at der
siges nej til at etablere begravelsespladser på de af kirkeministeriet stillede
vilkår. Det er såldes hans opfattelse, "at kun et fornyet nej fra kommunen vil kunne
skabe den fornødne politiske bevægels e på Christians borg, hvor den lovgivende
forsamling ellers må foruds e risikoen for at have vedtaget en lov, der ikke kan
omsættes i praksis. Hvis kommunen ikke vil deltage på de givne vilk år, kan loven
og dens hensigt ikke opfyldes".
Det gøres gældende, at man bør fokus ere på, at kommunen skal have mulighed for
- og ret til - uden begrænsninger at indgå aftale med andre om driften, medens
spørgsmål vedrørende tilsyn, bestyrelse og benyttelse af gravpladsen, er omfattet
af en eventuel revideret vedtægt, kan stå åbne for drøftelse og revision, således
som kommunen foreslog i sit brev af 11. juni 2009 til ministeriet.
Han oplyser endvidere, at "bortset fra de administrative byrder ministeriets vilkår
indebærer for kommunen, og som ans øger - som oprindeligt forudsat og uden
kommercielt sigte - tilbyder at løfte uden omkostninger for kommunen, udgør de
samme vilkår et operationelt ubrugeligt arbejdsgrundlag for såvel skoven som
ans øger".
Den private interessent har supplerende til brug for udvalgets overvejelser oplyst,
at såvel skovejeren som den private interessent fortsat er seriøst interesseret i at
iværksætte projektet, i samarbejde med kommunen, som det blev vedtaget på
byrådsmøde den 25. juni 2008, således at det indebærer en økonomisk 0-løsning
for kommunen, og i overensstemmelse med ordly den af den ændrede
begravelseslov. Af bemærkningerne hertil fremgår " kommunen vil have adgang til
at indgå aftale med andre, herunder skovejeren vedrørende drift en af
begravelsespladsen".
Det var kirkeministeriets vilkår, der bevirk ede, at projektet blev stillet i bero, idet
ministeriets vilkår reelt tilsidesætter kommunens mulighed for at indgå aftale om
driften af gravpladsen med skovejeren og ans øger som oprindeligt forudsat.
Konsek vensen heraf blev, at kommunen har måttet tage forbehold overfor
deltagelse i projektet af ressourcemæssige hensyn, og at ans øger og skovejeren
har måttet tage forbehold overfor deltagelse i projektet ud fra operationelle og
administrative hensyn i forbindelse med koordinering og udførelse af de løbende
opgaver omk ring gravpladsens drift og administration.
Den private interessent og skovejeren anfører, at projektet på ovenstående
baggrund står overfor følgende 2 muligheder:
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1. Kommunen fastholder sit tilsagn om at deltage på det oprindelige grundlag og
dermed også under forudsætning af, at kunne udnytte retten til at indgå aftale om
driften med trediemand, jf. lovforslagets bemæ rkning.
2. Kommunen imødekommer de af ministeriet stillede vilkår, og påtager sig arbejde
og byrder i overensstemmelse med de stillede vilk år. I givet fald må såvel skovejer
som ans øger opretholde ovenstående forbehold vedrørende delt agelse.
Valg af mulighed 1 indebærer at kommunen som svar på kirkeministerens seneste
brev af 18.9. 2009 meddeler ministeren kommunens fortsatte ønske om at
gennemføre projektet, men fortsat under forudsætning af, at kommunen ikke uden
forbehold kan benytte sig af den i lovforslaget forudsatte mulighed for at indgå
aftale med andre om driften - forstået som alle funktioner, der er forbundet med at
drive gravpladsen - naturligvis under overordnet tilsyn fra kommunen.
Personalemæssige konsekvenser

Indstilling
Direkt øren indstiller, at
kommunen fastholder sit tilsagn om at deltage på det oprindelige grundlag
og dermed også under forudsætning af, at kunne udnytte retten til at indgå
aftale om driften med trediemand, jf. lovforslagets bemærkning.

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. februar 2010
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
notat om etablering af mulighed for skovbis ættelser i Frederikshavn kommune (dok.nr.127189/09)
Svar fra Kirkeministeren vedrørende etablering af kommunal begravelsesplads i Sæbygård
Skov (dok.nr.104389/09)
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9.

Orienteringssag - Forhøring af Vand- og Natura 2000-planer

Sagsfremstilling
Frederikshavn kommune har d. 14. januar fra Miljøministeriet modtaget udk ast til
Vand- og Natura 2000-planer i forhøring.

Åben sag
Sagsnr: 07/4141
Forvaltning: TF
Sbh: clrk
Besl. komp: TU

Statens vand- og nat urplaner udarbejdes som følge af Miljømålsloven, og skal
fastlægge rammerne for opnåelse af miljømålene for overfladevand og grundvand
samt målene for naturtilstanden i Natura 2000-områderne. Statens vand- og
naturplaner danner baggrund for de kommunale handleplaner, som beskriver den
konkrete indsats der skal ydes for at opfylde målene og som skal udarbejdes i løbet
af 2011.
Baggrunden for at sagen er på udvalgets dagsorden er at hele økonomien og
projekterne ligger i teknisk udvalg.
Frederikshavn K ommune er omfattet af ”V andplan Nordlige Kattegat og Skagerrak”,
som berører 10 kommuner.
I vandplanen opstilles mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer,
vandløb, kystvande og grundvand samt hvilke indsatser der skal ivæ rksættes for at
opnå målene.
I Frederikshavn Kommune ligger 8 Natura 2000 områder, hvoraf de to er fælles
med andre kommuner. I 8 naturplaner opstilles der mål for, hvordan der skal sikres
gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper som planerne omhandler.
Gunstig bevaringsstatus beskriver den tilstand, hvor arten eller naturtypen kan
opretholdes i en god tilstand også på lang sigt. Det beskrives desuden hvilke tiltag,
der skal iværksættes for at opnå gunstig bevaringsstatus.
Planerne sendes i forhøring i 8 uger i kommunerne og andre berørte myndigheder,
for at disse kan få lejlighed til at kommentere planerne. Herefter bliver planerne
sendt i 6 mdrs. offentlig høring.
Vedlagt som bilag findes Miljøministeriets resume over ”Vandplan Nordlige Kattegat
og Skagerrak”, indeholdende oversigt over indsatsprogrammets forslag til
virkemidler, beregnet effekt heraf samt årlige omkostninger herved.
Det skal bemærkes, at de årlige omkostninger er angivet som samfundsmæssige
omkostninger for hele vandplanområdet.

Vand- og naturplanernes kan ses på

www.blst.dk.

Indsatserne i vand- og naturplanerne skal overvejende udm øntes vha. virkemidler
beskrevet i ”Grøn Vækst”. ”Grøn Vækst”-inds atsen finansieres bl.a. af midler i EU’s
landdistriktsprogram, miljømilliard II, pesticidafgifter samt salg af arealer under
Miljøministeriet og Fødevareministeriet.
Hertil kan komme brugerfinansierede udgifter særligt på spildevands- og
vandforsyningsområdet. Desuden forventes det, at kommunens naturplejemidler
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skal indgå som en del af finansieringen.
Den endelige finansieringsmodel er pt. ikke endelig afklaret.
I forhøringsperioden anmodes kommunerne om at komment ere eventuelle fejl og
ikke-tidssvarende forhold i planerne, om kommunen anser de foreslåede indsatser
for at være omkostnings effektive samt om indsatserne generelt anses for at være
realiserbare.
Der er i Myndighedsforvaltningen nedsat en projektgruppe, der koordinerer
høringen i Frederikshavn kommune og udarbejder høringss var til Miljøministeriet.
Høringss var indsendes inden 11. marts 2010.
Indstilling
Direkt ørenm indstiller, at
sagen til orientering

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. februar 2010
Til orient ering.
Bilag
Nordligekattegatogskagerak.pdf (dok.nr.13617/10)
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10. Kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen - forslag til ny
fordeling af vedligeholdelsesomkostningerne.
Sagsfremstilling
I fortsættelse af mødet den 5. februar 2010 mellem udvalgs formanden og

Åben sag
Sagsnr: 07/31
Forvaltning: TF
Sbh: heer
Besl. komp: TU

formanden for Grundejerforeningen for Gl. Skagen, har vi den 15. februar 2010
modtaget forslag til ny områdeafgræ nsning og ny fordeling af
vedligeholdelsesomkostningerne til projektet.
Teknisk Udvalg har tidligere den 5. nov. 2009 behandlet sagen og besluttet, at
godkende den forelagte bidragsfordeling for så vidt angår anlægs - og
vedligeholdelsesdelen for projektet. Denne bidragsfordelig tager primært afsæt
i afgørelsen fra Transportministeriet og de bemæ rkninger til høringss var, der er
indgået til sagen. Dette med henblik på at opnå den mest hensigtsmæssige
bidragsfordelingsmodel for projektet.
Imidlertid er Grundejerforeningen for Gl. Skagen ikke enig
i områdeafgrænsningen for den fremtidige vedligeholdelsesdel og ønsker et større
område inddraget til fordelingen af disse udgifter.
Såfremt udvalget evt. beslutter sig for en ny områdeafgræns ning for
vedligeholdelsesdelen, skal der foretages en helt ny beregning for udgifterne til
vedligeholdelsesdelen.
Indstilling
Direkt øren indstiller, at
tidligere beslutning af 5. nov. 2009 fastholdes

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. februar 2010
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Anmodning om ny udvalgsbehandling fra Grundejerfor v/Paul Kjær (dok.nr.17720/10)
Dagsordenspunkt den 5.11.2009.docx (dok.nr.17985/10)
Brev af 3.juli 2008 og kortbilag (dok.nr.121466/09)
Afgørelse fra Transportmin (dok.nr.82361/09)
Udtalelse fra Kystdir ektoratet - Bidragsfordeling for kystbeskyttels eprojekt ved Gl.
Skagen (dok.nr.120005/09)
kommentarer til ny fordelingsskitse (dok.nr.116292/09)
Ny fordeling af anlægs- og drif tsudgif ter. (dok.nr.114620/09)
Nyt kortbilag (dok.nr.121345/09)

Teknisk Udvalg - Referat - 16. februar 2010

Side 16 af 17

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Brian Peders en

Anders G. Mikkelsen

Bruno Müller

Hanne Welander

Frode Thule Jensen

Jens Porsborg

Per Nilsson
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