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1.

Temadrøftelse vedrørende rekreative havne.

Sagsfremstilling
I Frederikshavn kommune er der en række havne, både erhvervshavne og
rekreative havne. Frederikshavn kommune er ejer af 5 rekreative havne som i

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

dagligdagen drives af kommunen hhv. foreninger tilknyttet havnene.
Forvaltningen vil på mødet orientere om de respektive havnes tilstande, drifts vilkår,
samarbejdsaftaler og endvidere orientere om nøgletal for havnenes
·
·

drift
priser

·

vedligeholdelsesmæssige investeringsbehov

·

aktuelle udfordringer

Bilag.: materiale vedrørende havnene udsendt med dagsordenen.

Indstilling
Direkt øren indstiller, at

der gennemføres en temadag, med besøg på havnene.
udvalget fastsætter en dato for dagen.

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Temadagen afholdes torsdag den 6.5.10 med start i Sæby kl. 9.00.
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2.

Vejret - Matr. nr. 276c, Skagen Markjorder

Sagsfremstilling
Ejeren af ejendommen mat r. nr. 276c, Søndermarken 2 ønsker at udstykke sin
ejendom, og anmoder i denne forbindelse kommunen om at give vejret til

Åben sag
Sagsnr: 09/19968
Forvaltning: TF
Sbh: tovi
Besl. komp: TU

ejendommen.
Ejendommen ligger ved en kommunal udstykning fra 2004 omfattet af lokalplan
271b. Søndermarken er anlagt delvist på et kommunalt ejet vejareal og delvist på
et privatejet vejareal. Det privatejede vejareal tjente oprindeligt alene som
vejadgang for en ejendom beliggende syd for lokalplanområdet. Vejarealet har
også samme ejer som denne ejendom. I forbindelse med udstykningen fors øgt e
man at indgå aftale med ejeren om overtagelse af vejarealet, men dette lykkedes
ikke. Kommunen besluttede derfor at påbyde vejen anlagt med henvisning til
privat vejslovens §39 og §40.
Ovennæ vnte ejendom mat r. nr. 276c Skagen Markjorder kan i henhold til
lokalplanen udstykkes i 2 ejendomme. Landinspektør har på vegne af ejeren af
matr.nr. 276c anmodet om vejret til det privatejede vejareal for den nordligst
beliggende af de udstykkede ejendomme. Ejeren af vejarealet har afvist at give
vejret.
Kommunen har mulighed for at tildele en ejendom vejret ved at foretage et udlæg i
henhold til §23 stk. 3 i privat vejsloven. I det kommunen i forbindelse med lok alplan
har åbnet mulighed for udstykning af den ejendommen matr. nr. 276c, Skagen
Markjorder bør kommunen s ørge for en vejret til den frastykkede ejendom.
Alternativt kan der gives overk ørselstilladelse for ejendommen til den kommunale
vej, Højens vej. Dette vurderes dog som en trafiksikkerhedsmæssig dårlig løsning.
Udlæg i henhold til privat vejslovens §23 stk. 3 er at betragte som ekspropriation og
kan derfor udløse krav om erstatning. Det vurderes dog ikke at være tilfældet i
denne sag, i det vejejeren ikke lider tab i forbindelse med tildelingen af vejret til
ejendommen mat r. nr. 276c, Skagen Markjorder.

Indstilling
Direkt øren indstiller, at
proc edure for vejudlæg i henhold til Lov om private fælles veje §23 stk. 3
igangsættes.

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
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Anmodning om beslutning om vejret (dok.nr.12891/10)
Bilag 2 - Vejret for matr.nr. 276c Skagen Markjorder - Kortbilag (dok.nr.28201/10)
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3.

Ansøgning om Skagen Maraton den 10. oktober 2010 kl.

10.10
Sagsfremstilling
Fonden Skagen Helse arrangerer den 10. oktober 2010 Skagen Maraton i

Åben sag
Sagsnr: 10/1630
Forvaltning: TF
Sbh: tovi
Besl. komp: TU

fællesskab med Skov- og Naturstyrelsen, Frederikshavns Erhvervs råd, Skagen
Turistforening, Skagen Handelsstands forening, Skagen Erhvervs forening,
Frederikshavn E vent og Skagen OK & Motion m.fl. og ans øger om afvikle
marat onløbet på veje i Skagen og omegn.
Skagen Maraton skal bl.a. skabe ”en pendant til uge 29 i uge 40”, og løbet skal
kvalitetsmæssigt ligge i toppen, og derfor ønskes rutens ideallinje målet med blå
streg. Denne markering skal være med til markere løbet s om et løb med høj k valitet
Skagen Havn har givet tilsagn om at medvirke til løbet, idet trafikken til og fra
havnen skal kunne afvikles.
Skov- og Nat urstyrelse disponerer over en væsentlig del af det areal, er positiv over
for ruten og vil blandt andet medvirke med udarbejdelse af kort og afspæ rring i det
område, der hører under Skov- og Nat urstyrelsen.
Arrangøren har været i kontakt med Hjemmevæ rnet i Skagen, som har givet tilsagn
om førstehjælpstjeneste og radioposter m. v.
Arrangement et forudsætter nøje planlægning af afspærring os v., og der skal
afholdes møder mellem arrangør, politi og teknisk forvaltning. Udgifter til den
nødvendige afspærring skal afholdes af arrangør.

Indstilling
Direkt øren indstiller, at
godkende Skagen Maraton 2010 på veje i Skagen og omegn under
forudsætning af fornøden tilladelse fra Nordjyllands Politi..

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Skagen Maraton ruteplan.pdf (dok.nr.25146/10)
Tidstabel m.v. for Skagen Marathon (dok.nr.22191/10)
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4.

Teknisk Udvalgs Drift og anlægsregnskab

Åben sag
Sagsnr: 10/1557
Forvaltning: TF
Sbh: mepa
Besl. komp: TU

Sagsfremstilling
Regnskab 2009 er nu afsluttet og der er lavet over/underskudsberegninger for drift og
anlægsregnskabet jfr. bilag.
Driften med vintervedligeholdelse udvis er et merforbrug på 0, 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget. det beregnede overskud er på 3,6 mio. kr.
Anlæg udviser et mindre forbrug på 4,6 mio. kr. den beregnede overførsel er på 4, 6 mio. kr.
Renovationens regnskab viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget finansieres af de
opsparede midler.

Indstilling
Direkt øren indstiller, at
Teknisk udvalg tager over/underskudsberegningerne til efterretning og fremsender dem til
Økonomiudvalget

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
bilag drift 2009.xlsx (dok.nr.27975/10)
bilag anlæg 2009.xlsx (dok.nr.27974/10)
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5.

Besparelse budget 2010

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, blev der indarbejdet en
besparelsespulje på 2,975 mio. kr. i 2010 og 3,045 mio. kr. i 2011 driftsbudgettet for

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

Teknisk udvalg.
I forbindelse med det oprindelige sparekrave, opstillede For valtningen et
sparekat alog med mulige besparelser. En del punkter i kataloget vil ikke give
besparelser i 2010, da disse er omfattet af langsigtede aftaler.
Den vedtagne besparelse på vintertjenesten vil først nå fuldt omfang i 2011,
hvorved der spares yderligere 1 mio. kr.

Konsek vensen af reduktioner
·

Offentlige toiletter
Kommunen har 46 offentlige toiletter med en driftsudgift på ca. 2,5 mio. kr.
De fleste toiletter renholdes af kommunen, men der er også aftaler med
private i forbindelse med kiosk, pølsebod mv. ligesom nogle toiletter
renholdes af lokale foreninger.
Driftsudgifterne til toiletterne ligger primært i bytoiletterne, hvor der også er
størst brug og efterspørgsel og således også den største besparelse at
opnå ved en reduktion i dette servicetilbud overfor borgere og turister.
Flere toiletter er i en dårlig vedligeholdelsesmæssig tilstand, ligesom der i
nogle områder er eft erspørgsel på øgede og bedre toiletfaciliteter.
En besparelse på 1 mio. kr. kan opnås ved nedskæring af antal toiletter
samt for en mindre del reduktion i åbningstider – se bilag.
Da hovedpart en af driftsudgiften er renholdelse (lønudgift) kan en reduktion
af antallet af toiletter have en personalemæssig konsek vens

·

Vandløb
Vedligeholdelses forpligtigelsen overgår herved til privat lodsejer for en
række vandløbsstræk uden offentlig interesse. Vandløbs vedligeholdet for
øvrige offentlige vandløb undergår i år 2010 en gennemgående
driftsoptimeringsproces. Dette sammenholdt med den realiserede og
kommende naturlige afgang gør at bes parelsen derfor ikke forventes at
have personale eller k valitetsmæssige konsek venser

·

Nedprioritering af veje
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52 km grus veje mindreudgift vedligeholdelse

400.000 kr.

Mindre vintervedligeholdelse for 52 km grus veje

180.000 kr.

I alt

580.000 kr.

Beskæftigelsesmæssig konsek vens 1/2 til 3/4 mandeår
·

Skov
Der har gennem årene været ført en s vag hugst i Frederikshavn
Kommunes skove, hvilket har resulteret i en øget mængde af salgbar træ.
Derfor vil en større skovhugst i 2010 resultere i øgede indtægter på
395.000 kr.

·

Besparelse på Park og Vej i 2010
Oprensning af grøfter

600.000 kr.

Renovering af autovæ rn
I alt

400.000 kr.
1.000.000 kr.

Beskæftigelsesmæssig konsek vens 1 mandeår. Aut oværn renoveres
hovedsagelig af ekstern ent reprenør.
Besparelse

2010

Vandløb

2011 og frem
0 kr.

465.000 kr.

Skov

395.000 kr.

0 kr.

Nedklassificering af veje

580.000 kr.

580.000 kr.

1.000. 000 kr.

0 kr.

0 kr.

1.000. 000 kr.

Toiletter

1.000. 000 kr.

1.000. 000 kr.

I alt

2.975. 000 kr.

3.045. 000 kr.

Park og Vej
Vintervedligeholdelse

Indstilling
Direkt øren indstiller, at
der foretages reduktioner på 1.975.000 kr. indenfor sparekataloget samt
besparelser på 1 mio. kr. indenfor Park og Vejs driftsbudget på i 2010:
Reduktion på 1 mio. kr. vedr. offentlige toiletter
Nedprioritering af veje 580.000 kr.
Nedprioritering af vandløb på 395.000 kr. i 2011 og frem
Merindtægter på skovdrift på 395.000 kr. i 2010
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Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Udvalget besluttede:
- at forvaltningen fremlægger forslag til en bes parelse på de toiletter, der ikke
benyttes i væsentligt omfang, dog med særligt hensyn til handicaptoiletter,
- at forvaltningen fremlægger forslag til betalingsparkering i Skagen, Sæby og
Frederikshavn incl. vurdering af provenu,
- at forvaltningen fremlægger forslag til udpegning af vandløb uden væsentlig off.
interesse til nedklassific ering,
- at forvaltningen fremlægger forslag til udpegning af veje uden væsentlig off.
interesse til nedklassific ering,
- at tiltræde de øvrige besparelsesforslag.
Bilag
15952-10_v1_Sparekatalog budget 2010.DOCX (dok.nr.16007/10)
Forslag til besparels er på offentlige toiletter (dok.nr.28656/10)
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6.

Disponering af midler som der er givet lånetilsagn om på

trafiksikkerhedsområdet
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på deres møde d en 17. februar 2010 bevilliget lånetilsagn om

Åben sag
Sagsnr: 10/2345
Forvaltning: TF
Sbh: jaol
Besl. komp: TU

5.000. 000 kr. til trafiksikkerhedsarbejde, til at kunne fortsætte arbejdet med
realiseringen af trafiksikkerhedsplanen og etablere nye cykelstier.
Forvaltningen foreslår at midlerne overordnet prioriteres således:
2.000. 000 kr. til arbejder fra trafiksikkerhedsplanen
2.500. 000 kr. til cykelstiprojekter
500.000 kr. til skolevejsprojekter
Forvaltningen vender tilbage med forslag til detailprioritering, herunder konkrete
projekter til udvalgets beslutning.

Indstilling
Direkt øren indstiller, at
midlerne til trafiksikkerhedsprojekter overordnet prioriters således:
2.000. 000 kr. til arbejder fra trafiksikkerhedsplanen
2.500. 000 kr. til cykelstiprojekter
500.000 kr. til skolevejsprojekter

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Indstillingen tiltrædes.
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7.

Forbedring af offentlige toiletfaciliteter - Skagen gren

Sagsfremstilling
Toiletterne på ved Grenen Museum blev lukket for nogle sæsoner siden, hvilket i
sæson har afstedkommet ”kaotiske ” køtilstande og endvidere medført behov for

Åben sag
Sagsnr: 08/7063
Forvaltning: TF
Sbh: mamd
Besl. komp: TU

opstilling af toilet vogne. Toilettet under museet er ikke tidssvarende og kan ikke
selv efter en gennemgribende renovering anbefales som en fremad rettet løsning.
En overslags pris på ca. kr. 650.000,- for en sådan renovering bek ræfter dette. Der
er således i dag ét offentligt toilet på p-pladsen – i service og kioskbygning - til
rådighed for de bes øgende
Fredningsnæ vnet besigtiger lok aliteten den 2 2. marts 2010 og forholder sig til
projektforslaget om udbygning af toilettet – projektforslaget medfører en så
nænsom udbygning som muligt og med en bevarelse af eksisterende facadeudt ryk.
Forvaltningen forventer at fredningsnæ vnet kan godkende projektforslaget og
foreslår at kapacitetsproblemet, med baggrund i en positiv tilkendegivelse fra
fredningsnæ vnet, løses ved at udbygge eksisterende toilet. Der skal endvidere
gives landzonetilladelse.
Finansiering:
Udby gningen af toilettet forventes at kunne gennemføres for 5-600.000,- og
foreslås finansieret af overførte uforbrugte anlægsmidler.

Indstilling
Direkt øren indstiller, at
forvaltningen, under forudsætning af en positiv afgørelse fra
Fredningsnæ vnet udfører udvidelsen af eksisterende toilet på p-pladsen
Skagen gren.

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
4 stk facadebilleder - før 01.pdf (dok.nr.28453/10)
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8.

Koordinerede renoveringsarbejder 2010.

Sagsfremstilling
Koordineringsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer har i
samarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til

Åben sag
Sagsnr: 07/4741
Forvaltning: TF
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

koordinerede renoveringsarbejder i 2010.
Opgaverne er ikke skitse- eller detailprojekteret, ligesom økonomioverslag er
baseret på meget grove projektbeskrivelser. Det betyder, at kommende
driftsmeldinger så som ledningsbrud eller ændringer i udviklingen af infrastrukturen
samt den endelige projektering og økonomiberegning kan medføre, at opgaver
udskydes og/eller andre kommer på listen.
Som økonomisk grundlag for forslaget er anvendt de nu kendt e midler på
investeringsoversigten for 2010.
Forslaget danner på nuvæ rende tidspunkt grundlag for projekteringen.

Indstilling
Direkt øren indstiller, at
forslag til renoveringsopgaver i vejarealer godkendes.

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Forslag til koordinerede renoveringsarbejder 2010.pdf (dok.nr.27833/10)
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9.

Ansøgning om økonomisk støtte fra pulje til

"Skansehavnens genopretning"
Sagsfremstilling
Foreningen Nordre Skanse Havn ansøger om tilskud fra dispositions puljen til delvis

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

finansiering af projektet "Skansehavnens genopretning".
Foreningen ans øger om et tilskud på 20.000,- kr.
Sideløbende med denne sagsbehandling behandles ans øgning om samme i
Myndighedsafdelingen.
Den nærmere redegørele for projektet fremgår af bilag vedlagt dagsordenen.

Indstilling
Direkt øren indstiller, at
på baggrund af udvalgets beslutning på sidste møde gives der afslag på
ans øgningen, idet ønsket ligger uden for principperne
for dispositionspuljens anvendelse.

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Udvalget fandt ikke at ans øgningen falder ind under dispositionskont oens formål.
Tilskuddet bevilges og finansieres af det i regnskab 2009 konstaterede overskud på
havne under forudsætning af de fornødne myndighedstilladelser.
Bilag
Ansøgning om økonomisk støtte fra 10% puljen til projekt "Skansehavnens
genopretning" (dok.nr.1593/10)
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10. Ansøgning om økonomisk støtte til servicehus,
vinterbadeklubben Skagen
Sagsfremstilling
På vegne af s vømmeklubbens afdeling for vinterbadere ansøger. Skagen

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

S vømmeklub om tilskud til etablering af servicehus til vinterbadeklubben i Skagen.
Det foreslås i ansøgningen at tilskud gives af udvalgets dispositionspulje.
Begrundet i udvalgets priorit ering af dispositionspuljens midler anbefaler
Forvaltningen at der meddeles afslag på ansøgningen.

Indstilling
Direkt øren indstiller, at
der meddeles afslag på ans øgningen

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Indstillingen tiltrædes og ans øger opfordres til at fremsende ans øgning til
folkeoplysningsudvalget.
Bilag
Ansøgning om tilskud til etablering af hus til vinterbadere i Skagen (dok.nr.27707/10)
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11. Orienteringssag - kommunevejenes tilstand.
Sagsfremstilling
Forvaltningen arbejder på at indsamle oplysninger om kommunevejenes tilstand.
Det er dog ikke muligt, at se alle skader før sne og frost er væk fra belæ gningerne.

Åben sag
Sagsnr: 09/21659
Forvaltning: TF
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

Vinterens påvirkning af vejbelæ gninger og fort ove har stor indvirkning på
belægningernes tilstand.
Der er igangsat oplapning af større slaghuller i asfaltbelægningerne.
På udvalgets møde den 20. april forelægges en plan for årets asfaltarbejderne.

Indstilling
Direkt øren indstiller sagen
til orientering

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Til orient ering.
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12. Orienteringssag - vintervedligeholdelsen 2010
Sagsfremstilling
På baggrund af den ekstreme vinter gives der på mødet en orientering om
vintervedligeholdelsen i 2010.

Åben sag
Sagsnr: 09/20432
Forvaltning: TF
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

Indstilling
Direkt øren indstiller sagen
til orientering.

Beslutning Tekni sk Udvalg den 16. marts 2010
Til orient ering.
Der er indtil nu forbrugt 20 mio. kr. og budgettet er på 13 mio. kr.
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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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