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1. Aftale med Frederikshavn og Strandby Jagtforeninger 

 

Sagsfremstilling 

Ved genåbningen af budget 2010 er driften af de kommunale skove pålagt et 

indtægtskrav på 160.000 kr. fra jagtlejeindtægter. Som et led i indfrielsen af dette 

indtægtskrav foreslår forvaltningen derfor, at der indgås jagt lejeaftaler med 

Frederikshavn og Strandby Jagt foreninger vedrørende skovarealerne Elling 

Plantage, Katsig Bakker og Bannerslund Skov.  

  

Arealerne Jerup Plantage, Nielstrup Plantage, Engene i Bannerslund, 

Minkarealerne, Vandværksskoven og Købstrup Skov har ikke hidtil været udlejet og 

vil derfor kunne udbydes til højestbydende under hensyntagen til arealernes øvrige 

aktiviteter.  

  

Løsningsforslag 

  

Forvaltningen indgår jagtlejeaftale med Frederikshavn og Strandby Jagtforeninger 

på de arealer, hvor de tidligere har drevet jagt efter aftale med Teknisk 

Forvaltning. Derudover udbydes de øvrige arealer, hvor der ikke pt. drives jagt til 

højestbydende under hensyntagen til arealernes beskaffenhed og øvrige aktiviteter.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Som et led i indfrielsen af indtægtskravet fra genåbningen af budget 2010 forventes 

en jagtlejeaftale med Frederikshavn og Strandby Jagt foreninger at kunne indbringe 

ca. 40.000 kr i 2011.  

Udlejen af de øvrige skovarealer, som ovenfor beskrevet, forventes at kunne 

indbringe ca. 35.000 kr i 2011 (udregningen baserer sig på landsdelsgennemsnittet 

for jagtarealer i følge Skov og Landskab). 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 der indgås jagtlejeaftale med Frederikshavn og Strandby Jagtforeninger, 

og at de øvrige ovennævnte skovarealer udbydes til jagt til højestbydende 
under hensyntagen til arealernes øvrige aktiviteter.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Sagen genoptages med henblik på forelæggelse af udbudsmateriale.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4248 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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2. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for Teknisk 

Udvalgs budgetområde 2011 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2010 budgettet for 2011.  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.  

  

Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 47.156.000 kr.  

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb  

  

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 540.000 kr.  

Kystfodring 1.078.000 kr.  

VE-projekt Energibyen Frederikshavn 605.000 kr.  

Trafiksikkerhedskampagner 56.000 kr. 

Koordinerede belægningsrenoveringer 12.300.000 kr. 

Matrikulære berigtigelser 175.000 kr.  

Renovering af kørebaner 14.636.000 kr. 

Vejprojekter 10.454.000 kr. 

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010 - 2017 2.303.000 kr.  

Slidlag 4.000.000 kr.  

Knivholt Hovedgård 1.009.000 kr.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 Teknisk Udvalg anbefaler at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område, 

som ovenfor specificeret, i alt 47.156.000 kr. videresendes til 
viderebehandling i økonomiudvalget og Byrådet.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4943 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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3. Erstatning i Natura 2000 områder 

 

Sagsfremstilling 

Lodsejere indenfor Natura 2000 områder skal anmelde til kommunen, hvis de 

ønsker at foretage nærmere bestemte aktiviteter, såsom fx at ændre driftsformen 

fra græsning til korndyrkning. Kommunen skal herefter tage stilling til, hvorvidt 

ændringen vil have en negativ indflydelse på udpegningsgrundlaget for Natura2000 

området. Der foretages i hvert tilfælde en vurdering af konsekvenserne.  

Teknisk Udvalg behandlede den 3. september 2009 en indstilling fra Teknisk 

Direktør om 59.000 kr i engangs-erstatning til en lodsejer for vedvarende 

driftsbegrænsninger på 2,1 hektar. Indstillingen kunne ikke tiltrædes.  

Nærværende sag adskiller sig fra ovennævnte sag ved at være en anmodning om 

en midlertidig ramme-bevilling på i alt 50.000 kr. til at yde en årlig erstatning i 

tilfælde, hvor der er akut fare for forringelse af udpegningsgrundlaget indtil de 

statslige planer for Natura 2000-områderne er vedtaget i 2011. 

Kommunen kan enten give tilladelse til at iværksætte de anmeldte aktiviteter eller 

give afslag. 

 

Juridiske konsekvenser 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 19 f skal kommunalbestyrelsen pålægge ejeren af 

en ejendom i eller uden for internationale naturbeskyttelsesområder den drift, som 

er nødvendig for at undgå forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller 

betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for.  

Når staten har vedtaget naturplaner for Natura 2000 områderne træder 

bestemmelserne i naturplanerne i stedet for de nuværende kommunale vurderinger 

i hver enkelt sag.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Hvis kommunen meddeler restriktioner på driften indenfor et Natura2000 område, 

skal der ydes erstatning for det tab, der dermed påføres ejer eller bruger af 

ejendommen, jf. NBL § 19g. Kommunen skal udrede erstatningen.  

Størrelsen af eventuelle erstatninger er endnu ukendt, idet der ikke har været 

fortilfælde i kommunen. Generelt må driftstabene formodes at være små, da der er 

tale om ekstensivt drevne arealer. En eventuel erstatning skal beregnes pr. år indtil 

Natura 2000-planerne er vedtaget i år 2011. Det formodes, at en årlig erstatning vil 

ligge på omkring 500 – 1500 kr./ha.  

Plan- og miljøudvalget indstillede på mødet den 1. december 2009, at der bevilges 

midler som ovenfor anført.  

Der er ikke i budget 2011 afsat midler til opgaven.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Hvis kommunen giver tilladelse til fx at omlægge en eng, der er levested for 

hedepletvinge eller med en habitatnaturtype, så forringes levestedet eller 

naturtypen. Et areal, der fx har været med i en MVJ-ordning (ingen omlægning, 

gødskning eller sprøjtning) i en 5-årig periode er som regel godt på vej til at blive 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20478 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: cakr 

 Besl. komp: TU 
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habitatnatur. Ifølge forslagene til naturplaner skal arealet med habitatnaturen 

udvides eller forbedres i kommunen. For en given sum penge får man generelt 

mere natur ved at bevare det eksisterende end ved at genskabe tidligere 

naturområder.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 der bevilges 50.000 kr. fra dispositionspuljen i år 2011  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 18. januar 2011 Side 8 af 20 

 

 

4. Ansøgning om bevilling til at foretage detailleprojektering af 

faunapassage ved Sæby vandmølle 

 

Sagsfremstilling 

I efteråret 2008 afsluttede en arbejdsgruppen vedr. etablering af en faunapassage 

ved Sæby vandmølle, og som var nedsat af kommunen med repræsentanter for: 

lodsejerne ved Møllesøen og nedenfor stemmeværket, Kulturarvsstyrelsen, Sæby 

Museum, Borgerforeninger, Frederikshavn og Omegns Lystfiskerforening samt DN 

lokalforening sit arbejde. Man nåede frem til en enig indstilling om at fremme den 

såkaldte model 2.  

Model 2 løsningen består i, at der etableres et gennembrud i stemmeværket i 

sydsiden og laves et ca. 160 meter langt og 5 meter bredt strygleje op gennem 

møllesøen og helt op i Sæby Å. Stryget laves enten ved hjælp af spunsvægge 

eller rækker af  L-betonelementer, der afskærer møllesøen fra stryget, dog således 

at spunskanten kan bruges til at lede vand over i højvandssituationer, hvor 

møllesøen tilføres store vandmængder. Møllesøen afskæres fra Sæby å via en en 

lav dæmning. Dog etableres et rørindløb, der sikrer en 

permanent, mindre vandføring fra åen gennem møllesøen. Desuden vil dæmningen 

ved store afstrømninger oversvømmes og søen og stemmeværket bruges til at  

aflede vandmasserne ved store afstrømninger i åen.  

Projektet bevarer hovedparten af det nuværende stemmeværk intakt, og der sikres 

et permanent overløb af en mindre vandmængde over stemmet, hvorved det 

visuelle udtryk set fra vejbroen bevares. Lodsejerne på sydsiden af møllesøen må 

tåle stryget. Til gengæld foreslås de kompenseret med en adgang til møllesøen ved 

nogle adskilte lokale terrasselignende overdækninger af stryget.  

PMU bakkede den anbefalede løsning op.  

 Det grønne Råd nedsat af Frederikshavn Kommune har på sit møde den 10. 

janauar 2011 enstemmigt anbefalet en indstiling fra Danmarks sportsfiskerforbund 

(og Frederikshavn og Omegns Lystfiskerforening) om at Frederikshavn Kommune 

nu med egne midler vælger at fremme fjernelsen af de to allervigtigste spærringer 

for opgang  af havørreder i Frederikshavn Kommune , nemlig spærringerne ved 

Sæby vandmølle nederst i Sæby Å systemet og Mariendal Mølle nederst i  Elling Å 

systemet. Indstillingen fra Danmarks sportsfiskerforbund og nu samlet det Grønne 

Råd er vedlagt som bilag til dagsordenen.  

 

Juridiske konsekvenser 

Projektet indebærer, at kommunen skal erhverve stemmeretten og evt. rettigheder 

til at bruge vandkraften fra stemmeværksejeren. Desuden skal der forhandles 

erstastning / kompenserende tiltag med terasserne ud over stryget med lodsejerne 

på sydsiden af møllesøen for de gener, som projektet påfører dem. Kan der ikke 

opnås en frivillig aftale, har kommunen hjemmel til at foretae ekspropriation. Ender 

det i en ekspropriationsbeslutning, så overtager kommunen rettighederne fra 

tidspunktet for ekspropriationsbeslutningen. Det indebærer, at det tekniske 

grundlag skal være på plads. Derfor er der behov for et detailprojekt, der præcis 

siger hvad ser skal ske og hvilke konsekvenser det får for berørte ejere af 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/353 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kekv 

 Besl. komp: TU 
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stemmeretten og lodsejere iøvrigt.  

Kommunen skal som vandløbsmyndighed godkende projektet efter vandløbslovens 

regler i lovens §37a, hvor også hensyn til naturbeskyttelsesloven og kulturarv skal 

varetages. Projektet skal fremlægges i en forhøring i 8 uger og efter kommunens 

godkendelse er der en 4 ugers ankefrist. En evt. anke vil let kunne forsinke 

gennemførelse af projektet med et år. På den baggrund finder forvaltninen det mest 

hensigtsmæssigt, at få udført detailprojektet og truffet de fornødne vandløbsretlige 

beslutninger, så papirarbejdet er afviklet, når en finansiering af projektet som del af 

Vandplanen kan  realiseres. Vandplan og kommunens Vandhandleplan ventes 

endeligt på plads senest med udgangen af 2012.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Det skønnes , at detailprojekteringen vil koste ca. 400.000 kr. som kommunen må 

stå i forskud med og som formentlig senere kan gøres til en del af 

anlægsomkostningerne.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Fjernelse af spærringen ved Sæby Vandmølle indgår som krav i Vandplanen.  Det 

har dog også været et gældende krav i henhold til Regionplan 2005 for 

Nordjyllands Amt, der siden er ophøjet til landsplandirektiv.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Fjernelse af spærringen ved Sæby Vandmølle vil give havørrederne uhindret 

adgang til omkring 100 km målsat fiskevand i Sæby Å systemet og er dermed den 

højest prioriterede spærring i kommunen efterfulgt af Mariendal Mølle 

opstemningen i Elling Å. 

Der er i de seneste år udlagt et betydelig antal nye gydebanker, ligesom 

Lystfiskerforeningen har forsøgt at lempe nogle gydemodne fisk op forbi 

opstemningen via elfiskeri i efteråret 2010.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

         der bevilges 400.000 kr. fra disposionspuljen.  

         der på baggrund af et detailprojekt optages forhandlinger med 

stemmeværkets ejer og øvrige berørte lodsejere om evt. 

projekttilpasninger, der fastlægges gennem skriftlige aftaler og hvor der 

såvidt muligt samtidigt opnås forlig om erstatningskrav eller sker en 

afklaring af kravenes størrelse. 

         udvalget forelægges det endelige detailprojekt til godkendelse sammen 

med indgåede aftaler om erstatning, samt udkast til godkendelse efter 

vandløbslovens §37a af detailprojektet. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Danmarks Sportsfiskerforbunds brev til medlemmerne af Grønt råd i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.4225/11) 
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Vedr.: SV: Vedr.: Sæby Vandmølle - Plantegning opstrøms med jord.jpg (dok.nr.516022/08) 

Vedr.: SV: Vedr.: Sæby Vandmølle - Opstrøm forfra vinter.jpg (dok.nr.516016/08) 
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5. Forespørgsel om fortsat kommunalt tilskud til toilet på 

Frederikshavn Marina 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Marina ejer en toiletbygning Søsportsvej 14. I forbindelse med 

lukning af toiletter besluttede Teknisk Udvalg at fjerne hidtidige tilskud til rengøring, 

forbrug, rengøringsmidler og papir pr. 1. juli 2010. Marinaen har været i dialog med 

udvalgsformand Brian Pedersen og udvalgsmedlem Frode Thul e Jensen, og 

marinaen foreslår, at kommunen fortsat yder tilskud og sådan, at dette reduceres til 

23.000 kr. om året inkl. el, vand, rengøring og vedligehold. Endvidere foreslås, at 

ordningen med, at marinaen kan hente rengøringsmidler og papir på 

materialgården skal fortsætte. Accepterer kommunen dette, vil Blå Flag kunne 

bevares.  

Følger udvalget marinaens forslag, koster dette 23.000 kr. i tilskud samt ca. 5.000 

kr. til papir og rengøringsmidler; i alt ca. 28.000 kr.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Der skal findes økonomisk dækning på ca. 28.000 kr. på Teknisk Udvalgs område.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

         kommunen fra og med 2011 yder fast tilskud på 23.000 kr. årligt  

         marinaen kan afhente papir og rengøringsmidler på materialgården, årlig 

udgift ca. 5.000 kr.  

         beløbet på 28.000 kr. finansieres af dispositionspuljen  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/235 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: TU 
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6. Stadetilladelse for pølsevogn v. Skagen Station 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget ansøgning vedrørende stade for pølse-/thai-box take-

away vogn ved Skagen Station. Ansøgning samt kortbilag er udsendt med 

dagsordenen til udvalgets medlemmer.  

  

Der var på det pågældende sted stadeplads for pølsevogn indtil 1999, hvor den 

daværende stadeholder ikke ønskede at forlænge lejeaftale. Stadepladsen er 

efterfølgende forsøgt udbudt, men der har ikke været interesse for at leje 

stadepladsen.  

  

Forvaltningen anbefaler, at den ledige stadebevilling opslås ledig inden en evt. 

tilladelse (bevilling) meddeles, således at alle derved har mulighed for at søge den 

ledige bevilling. 

  

I henhold til "Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v." §3 har en 

person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det 

almindelige arbejdsmarked, fort rinsadgang ved  for eksempel bevilling til 

stadepladser.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 den ledige stadepladsbevilling opslåes ledig. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Stadeplads for pølsevogn ved Skagen Station - Kortbilag (dok.nr.1265/11) 

Ansøgning om stadeplads for pølsevogn v. Skagen Station (dok.nr.1262/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/13197 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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7. Autocamperparkering i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

På bagggrund af tidligere henvendelse fra Campingrådet vedrørende begrænsning 

af overnatninger med autocampere på offentlige parkeringspladser og andre 

offentlige arealer, har forvaltningen udarbejdet forslag til begrænsning af denne 

type overnatninger på parkeringspladsen på Grenen. 

Forvaltningen vurderer, at følgende muligheder kan anvendes:  

1. Indførelse af betalingsparkering i perioden kl. 18.00 - 09.00 med samme 

takst som i dagtimerne.  
2. Indførelse af tidsgrænset parkering på f.eks. 2 timer i perioden kl. 18.00 - 

09.00.  

3. Indførelse af parkeringsforbud for autocampere og campingvogne om 
natten - f.eks i perioden kl. 21.00 - 07.00.   

Effekten af de foreslåede løsninger vil være betinget af en øget parkeringskontrol. 

Af de foreslåede løsninger vurderes et decideret parkeringsforbud for autocampere 

og campingvogne at være mest effektivt og enklest at håndhæve.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til drøftelse 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Sagen genoptages.  

 

Bilag 

Oversigtskort - parkeringsplads på Grenen (dok.nr.5268/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15112 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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8. Parkering i Frederikshavn kommune. 

 

Sagsfremstilling 

Parkering i Frederikshavn kommune reguleres af Færdselslovens regler for 

kørende samt kommunens "Bekendtgørelse om standsning og parkering i 

Frederikshavn Kommune". Kopi af bekendtgørelsen vedlægges dagsordenen.  

  

Færdselslovens regler og bekendtgørelsen kontrolleres af Parkeringskontrol Nord i 

henhold til vedlagte aftale. Aftalen indebærer, at Parkeringskontrol Nord udfører 

stikprøvekontrol af de gældende regler.  

  

Forvaltningen har udarbejdet "Vurdering af parkeringssituationen i Frederikshavn 

midtby" som vedlægges dagsordenen til orientering. 

  

I kommunen er der kommunal betalingsparkering med betalingsautomater (1. april 

– ultimo uge 42) på følgende parkeringspladser i tidligere Skagen Kommune:  

  

1.     Skagen Rådhus  

2.     Lystbådehavn 

3.     Chr. X’s Vej (Superbrugsen)  

4.     Skagen Station (v. pakhus) 

5.     Skagen Station 

6.     Spliidsvej/Sct. Laurentii Vej  

7.     Spliidsvej/Markvej  

8.     Chr. X’s Vej (Chr. X’s Vej 39)  

9.     Grenen 

10.  Skolevej (v. Chr. X’s Vej 16)  

11.  Solnedgangspladsen 

  

Nærmere redegørelser og drøftelser foregår på mødet.   

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

 sagen til drøftelse.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Sagen drøftet.  

 

Bilag 

129061-07_v1_Aftale parkeringskontrol.pdf  (dok.nr.4455/11) 

Bekendtgørelse om parkering (dok.nr.133226/07) 

Vurdering af parkeringssituationen i Frederikshavn by_ 2010.pdf  (dok.nr.150637/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 06/928 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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9. Omlægning af privat fællessti, Strandgade 24 Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Strandgade 24 har i 2008 ansøgt om tilladelse til 

omlægning af privat fællessti over sin ejendom matr. nr. 11c, Sæby Bygrunde. 

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om en bedre udnyttelse af gårdareal ved 

ejendommen.  

  

Sagen er senest blevet behandlet på møde i Teknisk Udvalg den 2. april 2009, hvor 

udvalget besluttede at den private fællessti kan omlægges langs skel på egen 

grund. Kopi af protokol udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer.  

  

Den 19. august 2009 afholdtes møde med de berørte parter, hvor der efter 

forvaltningens opfattelse indgås forlig vedrørende placering af den private fællessti. 

Dette meddelelse efterfølgende i brev til de berørte parter, og samtidig gives 

tilladelse til ejeren af Strandgade 24 til etablering af hegn langs den 

private fællesstis nye forløb. Umiddelbart efter tilladelsen er givet etablerede ejeren 

af Strandgade 24 hegn i henhold til tilladelsen.  

  

Efterfølgende har ejeren af Strandgade 24a gjort indsigelse mod stiens nye 

placering og bredde. I følge ejeren af Strandgade 24a blev der ikke indgået et forlig 

om stien placering og bredde på mødet den 19. august 2009. En forudsætning for 

at det nye stiforløb kan godkendes er, at stien etableres i en bredde på min. 2m.  

  

Udvalgets beslutning er ikke annonceret i dagspressen og ikke meddelt de berørte 

parter med oplysning om klagemulighed. 

  

Forvaltningen har efterfølgende afholdt møde med de berørte parter med henblik 

på at undersøge mulighederne for et evt. forlig mellem parterne. Dette er ikke 

muligt, og det anses derfor nødvendigt, at gennemføre en fornyet behandling af 

sagen i henhold til Privatvejslovens § 53 stk. 1. 

  

Det oprindelige vejudlæg over gårdspladsen ved Strandgade 24 har en bredde på 

mellem ca.2.1 m - 2, 5 m. Den nuværende stibredde langs gårdspladsen er mellem 

ca. 1,4 m - 1,7 m. 

  

Forvaltningen har gennemført ny partshøring hos de berørte parter, og der er 

indgået 3 skriftlige partshøringssvar. Ejeren af Strandgade 24 har telefonisk 

meddelt, at han ønsker at bibeholde hegn langs stien med nuværende placering, 

og dermed også fastholde det nuværende forløb af den private fællessti. De øvrige 

parter ønsker stien ført tilbage i det oprindelige forløb og i den oprindelige 

udlægsbredde eller fastholdt i det nuværende forløb med en minimumsbredde på 2 

m. Høringssvar er udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Forvaltningen anbefaler, at stien bibeholdes i det nuværende forløb, og med den 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15054 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 18. januar 2011 Side 16 af 20 

 

nuværende bredde. Alternativt anbefales, at nuværende forløb fastholdes men  

med  en minimumsbredde på 2m, og der dermed stilles krav om flytning a f hegn.  

  

Beslutningen meddeles til de berørte parter og annonceres i dagspressen. De 

berørte parter gives en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelse mod 

beslutningen. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 den private fællessti over Strandgade 24 godkendes i det nuværende 
omlagte forløb og med den nuværende bredde.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Sagen udsættes. 

 

Bilag 

Omlægning af privat fællessti Strandgade 24, 9300 Sæby (dok.nr.29358/09) 

Strandgade 24 - Privat fællessti - Oprindeligt vejudlæg (dok.nr.4172/11) 

Strandgade 24 - Privat fællessti - Nuværende forløb (dok.nr.4171/11) 
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10. Orienteringssag - Nedlæggelse af del af Egekratvej, Hulsig 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har konstateret, at der ultimo 2010 er foretaget matrikulære 

ændringer ved Egekratvej, Hulsig som følge af ekspropriationsbeslutning i 2004 om 

nedlæggelse af bl.a. jernbaneoverkørsel ved Egekratvej. Bl.a. er der nedlagt ca. 

200 m2 Egekratvej på østsiden af jernbanen. Ændringerne fremgår af kortbilag 

udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer.  Ændringen er approberet hos 

Kort- og Matrikelstyrelsen i juli 2010.  

  

Teknisk Udvalg behandlede senest sagen på møde den 16. november 2010, hvor 

udvalget besluttede at vejen ikke nedlægges på nuværende tidspunkt.  

  

Forvaltningen har i denne sag fokuseret på, at Skagen Kommune efter aftale med 

Vejdirektoratet indledte en vejnedlæggelsessag i 2006. Desuden har 

Vejdirektoratet flere gange i løbet af sagens forløb opfordret kommunen til at få 

vejnedlæggelsen gennemført med henvisning til tidligere aftale. Det har derfor ikke 

på noget tidspunkt fremgået, at vejnedlæggelsen egentlig var vedtaget af 

ekspropriationskommisionen og der egentlig blot resterede den matrikulære 

berigtigelse af det besluttede.  

  

Skagen Kommune gjorde på daværende tidspunkt ikke indsigelse mod 

ekspropriationen, og har således også accepteret vejnedlæggelsen. Den 

matrikulære sag skal derfor ikke godkendes a f  kommunen, og forvaltningen har 

derfor ikke før nu været bekendt med at den matrikulære sag der er blevet 

ekspederet i år.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Til orientering.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Egekratvej Hulsig - Nedlæggelse af vejareal (dok.nr.2767/11) 

 
 Åben sag 
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11. Orienteringssag - Projekt omkring pleje af fortidsminder 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Museumsloven §29 er kommunen forpligtet til at sikre, at der sker 

en pleje af fortidsminderne beliggende i kommunen. Formålet med pleje af 

fortidsminder er at reducere nedbrydningen og dermed ødelæggelsen af 

fortidsminderne samt forbedring af naturtilstanden på fortidsminderne. Det er også 

samtidigt formålet at gøre fortidsminderne mere synlige, så der skabes en bedre 

forståelse og respekt for denne fælles kulturarv. I Frederikshavn Kommune er der 

ca. 505 fortidsminder på privat jord, hvoraf næsten alle trænger til pleje. Amtet 

havde i sin tid iværksat pleje på lidt mere end 100 fortidsminder.  

  

Projektets udgangspunkt  

Udgangspunktet for projektet er at lave frivillige aftaler med private lodsejere, om at 

lade kommunen pleje fortidsminderne (rydning, fældning osv.), mod at der gives 

offentlig adgang til stederne. Samtidig skal projektet medvirke til, at lodsejerne får 

større respekt og forståelse for fortidsminderne på egne arealer og, at der gives 

mulighed for formidling af fortidsminderne foranlediget af lokale museer eller 

naturvejleder.  

  

Involvering af lodsejere 

Lodsejere vil blive kontaktet via brev for at høre, om de har interesse i at deltage. 

Involveringen sker i to etaper. Først kontaktes de 50 lodsejere, som har flest 

fortidsminder (50 lodsejere ejer 280 fortidsminder). Dernæst kontaktes de øvrige, 

hvis projektet bliver en succes. 

  

Organisering, udførelse og formidling 

Det påtænkes at udføre plejen ved hjælp af løntilskudsmedarbejdere i kombination 

med bekæmpelse af bjørneklo. På den måde sikres det, at der sker en alsidig og 

meningsfuld brug af løntilskudsjobbene. Den endelige projektplanlægning og 

afklaring forventes afsluttet, således at projektets udførelse og igangsætningen af 

plejen på udvalgte fortidsminder kan ske primo april 2011.  

Der vil blive søgt om statslige puljemidler til formidlingen af fortidsminderne. Et 

sådant formidlingsprojekt vil ske i samarbejde med de pågældende lodsejere, 

museerne og Teknisk Forvaltning.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

 sagen til orientering.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Til orientering.  
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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