
Referat Teknisk Udvalg

23-08-2011

Dato 23. august 2011

Tid 15:00

Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet

NB.

Fraværende Per Nilsson

Stedfortræder

Medlemmer Brian Pedersen (SF)

Anders G. Mikkelsen (A)

Bruno Müller (A)

Hanne Welander (A)

Frode Thule Jensen (V)

Jens Porsborg (C)

Per Nilsson (V)



Teknisk Udvalg - Referat - 23. august 2011 Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse

Side

1. Køb af vejareal - Kjeldergangen, Skagen
4

2. Parkering på fortov - Jernbaneallé 1, Sæby
5

3. Ansøgning om midler til nye bænke til Nordsø-stien ved Nordre Skanse, Frederikshavn
7

4. Budgetrevision pr 30. juni 2011
9

5. Ekstraordinært budgetmøde den 29.8 vedr. budget 2012 og overslagsårene
10

6. Parkering i Frederikshavn Kommune - genoptagelse
11

7. Retningslinjer for behandling af henvendelser vedrørende kommunale træer
12

8. Klage over vejbump på Sindalvej i Jerup
13

9. Nedlæggelse af del af offentlig vej, Olfert Fischers Vej, Frederikshavn, i forbindelse med ny midtbyskole
14

10. Ny ensrettet parkeringsgade mellem Kirkegade og Kirkepladsen, Frederikshavn
16

11. Orienteringssag - Campingrådet orienterer om udviklingen indenfor autocampere
18

12. Orienteringssag - Havneudvidelse, Ålbæk Havn
19

Underskrifter:
20



Teknisk Udvalg - Referat - 23. august 2011 Side 3 af 20

Bilagsfortegnelse

Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel
1 48474/11 Åben matr.nr. 329 m.m. Skagen Bygrunde- vort j.nr. 2011-7111
1 80303/11 Åben Køb af vejareal - Kjeldergangen 3, Skagen - Kortbilag
2 83586/11 Åben Jernbanealle 1 - anmodning om tilladelse til parkering på fortov

mm.pdf
2 80867/11 Åben Jernbanealle 1 - Parkering på fortov - Foto
2 83513/11 Åben Jernbanealle 1 - Parkering på fortov - oversigtskort
3 72089/11 Åben Ansøgning Østkystforeningerne.pdf
3 72068/11 Åben Nordre Skanse bænke Oversigtskort_TU.pdf
4 78566/11 Åben 2. kvartalopfølgning TU
6 84117/11 Åben Punkt_9477_Parkering i Frederikshavn komm_18-08-2011

09-41-52x.pdf
7 83177/11 Åben FK-Retningslinjer for behandling af henvendelser vedr kommunale

træer.pdf
9 72502/11 Åben Høringssvar fra NT ang. Olfert Fischers Vej.pdf
10 62569/11 Åben Voldgade_Kirkegade forslag3.pdf
11 53141/11 Åben Henv. fra Campingrådet vedr. udv. omkring Autocampere i Danmark

og Norden
12 83908/11 Åben Skr. fra Bruno Müller.docx
12 83913/11 Åben Referat fra ØK og TU.docx



Teknisk Udvalg - Referat - 23. august 2011 Side 4 af 20

1. Køb af vejareal - Kjeldergangen, Skagen

Sagsfremstilling
Teknisk forvaltning har modtaget en henvendelse fra ejeren af Kjeldergangen 3, Skagen, der
ønsker, at erhverve vejareal ud for sin ejendom. Ansøgning samt kortbilag er udsendt med
dagsordenen til udvalgets medlemmer.

Vejarealet, der ønskes erhvervet, har et areal på ca. 17 m2 og er alene vejadgang for
ejendommen, Kjeldergangen 3. Kjeldergangen 3 er beliggende på 2 matrikler - matr. nr. 329
og matr. nr. 326a begge Skagen Bygrunde.

Det vurderes derfor, at vejarealet kan nedlægges efter reglerne i Privatvejsloven og
efterfølgende tilbydes de tilgrænsende ejendomme delt efter vejens midtlinje.
Det forudsættes at de to matrikler sammenlægges inden en evt. nedlæggelse af vejarealet.
Kjeldergangen er privat fællesvej og kommunen er vejejer.
Kommunen har vurderet salgsprisen til 1500 kr./m2.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

vejarealet nedlægges som vej i henhold til reglerne i privatvejsloven under
forudsætning af, at der sker en sammenlægning af matr. nr. 329 og 326 a begge
Skagen Bygrunde.
det nedlagte vejareal efterfølgende tilbydes til de tilgrænsende ejendomme delt
efter vejens midtlinje.

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

matr.nr. 329 m.m. Skagen Bygrunde- vort j.nr. 2011-7111 (dok.nr.48474/11)

Køb af vejareal - Kjeldergangen 3, Skagen - Kortbilag (dok.nr.80303/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/4281

 Forvaltning: CTM

 Sbh: tovi

 Besl. komp: TU
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2. Parkering på fortov - Jernbaneallé 1, Sæby

Sagsfremstilling
Ejeren af ejendommen Jernbane Allé 1, Sæby ansøger om dispensation fra kommunens
bekendtgørelse om parkering § 3: Det er forbudt at standse eller parkere - helt eller delvist
- på fortov og torvepladser, medmindre det ved afmærkning på stedet er tilkendegivet, at
sådan parkering kan finde sted.

Det er ansøgers opfattelse, at man ved parkering på kørebanen ved kantsten på Jernbaneallé
er til stor gene for trafikken.

Ovennævnte regel er indført af hensyn til gående, som har problemer med at komme frem på
grund af biler parkeret på fortovet, og af hensyn til fortovene, som har svært ved at klare
vægten af tunge biler. Der er ikke umiddelbart mulighed for at udstede individuelle
dispensationer fra denne regel, men kommunen kan, såfremt særlige forhold gør sig
gældende, ved skiltning tilkendegive, at parkering på fortov er tilladt på enkelte
vejstrækninger.

Det er forvaltningens vurdering, at der på Jernbaneallé ikke er særlige forhold, der kan
begrunde, at parkering på fortov skal tillades. Kørebanebredden på Jernbaneallé er ca. 7 m.
Det anbefales derfor, at der ikke gives mulighed for parkering på fortov på Jernbaneallé.
Såfremt ansøgeren ikke kan få tilladelse til at parkere på fortovet ud for sin ejendom, gør han
gældende, at han enten skal have tilbageleveret nogle brosten, som han i 1998 selv betalte
for, da kommunen anlagde overkørsel til hans ejendom, eller at han skal have økonomisk
kompensation herfor, idet daværende Sæby kommune i forbindelse med en efterfølgende
fortovsrenovering fjernede disse brosten og erstattede dem med en billigere belægning.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

der ikke meddeles dispensation fra § 3 i kommunens bekendtgørelse om parkering.
kravet om tilbagelevering af brosten/kompensation herfor afvises, da kravet må
anses for at være forældet. Der kan eventuelt af ejeren anlægges civilt søgsmål
herom

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Jernbanealle 1 - anmodning om tilladelse til parkering på fortov mm.pdf (dok.nr.83586/11)
Jernbanealle 1 - Parkering på fortov - Foto (dok.nr.80867/11)

Jernbanealle 1 - Parkering på fortov - oversigtskort (dok.nr.83513/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5811

 Forvaltning: CTM

 Sbh: tovi

 Besl. komp: TU
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3. Ansøgning om midler til nye bænke til Nordsø-stien ved

Nordre Skanse, Frederikshavn

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedlagte henvendelse fra Østkystforeningerne og som led i
færdiggørelsen af den resterende del af Nordsø-stiforløbet ved Nordre Skanse, er udstyret
langs forløbet blevet gået igennem. Center for Park & Vej har udarbejdet vedlagte forslag til
supplering af udstyret.
På oversigtskortet ses forslag til opstilling af fire nye plankebænke samt en traditionel bænk
med affaldsstativ og den overordnede (ej præcise) placering.
Det nye udstyr er følgende:

- 4 nye plankebænke på de ”lange stræk”. Typen er valgt, fordi den over tid
falder naturligt ind i landskabet og fremstår forholdsvis diskret. Bænkene er
bygget af træplanker, som over tid farves af vand og vind og falder i med
landskabet.

1 ny traditionel bænk ved Kragholmen (holdepladsen ved vandet)

1 almindelig affaldsspand, opstillet ved Kragholmen (holdepladsen ved
vandet)

- Formålet med det nye udstyr er, at der langs strækningen bliver bedre mulighed for
at dvæle ved udsigten i tråd med foreningens ønske. Den præcise placering vil
naturligvis ske i samarbejde med Østkystforeningerne.

Økonomiske konsekvenser
Der ansøges om 15.000 kr. fra Teknisk Uvalgs dispositionspulje til material, opsætning og
drift.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at

der bevilliges 15.000 kr. fra udvalgets dispositionspulje. og Park og Vej udfører
arbejdet

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Bruno Müller deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
Et flertal tiltræder indstillingen.
Frode Thule Jensen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker kun at bevilge 7.500 kr.
Fraværende: Per Nilsson.

Bilag

Ansøgning Østkystforeningerne.pdf (dok.nr.72089/11)

Nordre Skanse bænke Oversigtskort_TU.pdf (dok.nr.72068/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6642

 Forvaltning: CPV

 Sbh: pemr

 Besl. komp: TU
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4. Budgetrevision pr 30. juni 2011

Sagsfremstilling
Økonomicentret har i samarbejde med Fagcentercheferne foretaget budgetrevision pr.
30. juni 2011 på Teknisk udvalgs område, herunder gennemgået budget og det
hidtidige forbrug. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de
væsentligste afvigelser.
I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. juni 2011 er følgende problemområder
afdækket på Teknisk udvalgsområde:

Vintertjeneste med et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. Forbruget er pr.
8.august 2011 på 11,8 mio. kr. ud af et budget på 11,6 mio. kr. Tidligere var
vintertjeneste ikke omfattet af overførselsreglerne i ØKD-regulativet. Dette
blev ændret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011. Dette betyder at
udvalget selv skal dække et eventuelt merforbrug.
Et forventet merforbrug på Havne på 1,0 mio. kr.
Uudmøntet besparelser vedr. 2,0 mio.kr. er tidligere reduceret på
energiudgiftsområdet

Indstilling
Direktøren indstiller, at

Budgetrevision tages til efterretning
Udvalget anvender regler for økonomi decentralisering til finansieringen af det
forventede merforbrug på vintertjeneste
Det forventede merforbrug på havne og den uudmøntede besparelse finansiers ved
ekstraordinære indtægter, opnået af Center for Park og Vej ved salg af maskiner til
Frederikshavn Forsyning.

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

2. kvartalopfølgning TU (dok.nr.78566/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4943

 Forvaltning: ØKC

 Sbh: JAPO

 Besl. komp: TU
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5. Ekstraordinært budgetmøde den 29.8 vedr. budget 2012 og

overslagsårene

Sagsfremstilling
Der afholdes et ekstraordinært budgetmøde den 29.8. 2011 kl. 15.00 vedr. budget 2012 og
overslagsårene.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

der afholdes et ekstraordinært budgetmøde den 29.8  kl. 15.00 vedr. budget 2012 og
overslagsårene

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Indstillingen tiltrædes med mødetidspunkt kl. 16.00.
Fraværende: Per Nilsson.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4943

 Forvaltning: CTM

 Sbh: JAPO

 Besl. komp: TU
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6. Parkering i Frederikshavn Kommune - genoptagelse

Sagsfremstilling
På baggrund af ønske fra formanden for udvalget genoptages sagen fra den 18.1.2011.

Der ønskes drøftet forskellige muligheder for parkering og parkeringskontrol.
Endvidere ønskes der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på revidering af Kommunens
”Bekendtgørelse om parkering i Frederikshavn kommune”. Arbejdsgruppen sammensættes
med repræsentanter fra Nordjyllands politi, formanden for Trafiksikkerhedsudvalget samt
Center for Teknik- og Miljø og Park & Vej.
Beslutningsreferatet fra den 18. januar 2011 vedlægges dagsordenen som bilag.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation fra trafiksikkerhedsudvalget,
politiet og administrationen.

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Indstillingen tiltrædes og udvalget peger på Jens Porsborg som formand. Udvalget forventer
tilbagemeldninger inden nytår.
Fraværende: Per Nilsson.

Bilag

Punkt_9477_Parkering i Frederikshavn komm_18-08-2011 09-41-52x.pdf (dok.nr.84117/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 06/928

 Forvaltning: CPV

 Sbh: joaa

 Besl. komp: TU
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7. Retningslinjer for behandling af henvendelser vedrørende

kommunale træer

Sagsfremstilling
På baggrund af et stort antal henvendelser, fordelt over hele året vedrørende kommunale
træer og et ønske om at ensrette og effektivisere behandlingen af disse, har Center for Park
& Vej, udarbejdet et sæt retningslinjer for behandlingen af disse. Målet er at skabe
sammenhæng og overblik i behandlingen. Retningslinjerne skitserer henvendelsesformen,
gældende tidsfrister, og hvordan der informeres til borgerne.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller. at

retningslinjerne godkendes.

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Per Nilsson.

Bilag

FK-Retningslinjer for behandling af henvendelser vedr kommunale træer.pdf (dok.nr.83177/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7549

 Forvaltning: CPV

 Sbh: pemr

 Besl. komp: TU



Teknisk Udvalg - Referat - 23. august 2011 Side 11 af 20

8. Klage over vejbump på Sindalvej i Jerup

Sagsfremstilling
Alle beboere på Sindalvej i Jerup klager samlet over rystelser i husene som følge af bumpene
på Sindalvej. Beboerne hævder, at bumpene er årsag til, at husenes mure har slået revner. De
ønsker bumpene fjernet og erstattet af anden form for hastighedsdæmpning.

Vejbump på Sindalvej i Jerup blev anlagt af Nordjyllands Amt i 1990’erne, da Sindalvej var
en amtsvej, landevej nr. 630 (Sindal – Jerup). Bumpene er ved nr. 10, vest for Milrimvej, ved
nr. 34, nr. 48 og nr. 62 med en indbyrdes afstand på ca. 220 m. Selv om Sindalvej ikke længere
er en amtsvej, har vejen stadig en vis regional betydning, og der skal tages hensyn til
bussers, lastbilers og andre tunge køretøjers arealbehov.

Den generelle hastighed på Sindalvej er 50 km/t, jf. færdselsloven. Der er trafikmåling på
Sindalvej fra september 2010, som viser, at der kørte 1437 køretøjer i gennemsnit pr. døgn
med en gennemsnitshastighed på 44 km/t. 85 % af trafikanterne kørte med en hastighed på
56 km/t eller derunder. Bumpene må således siges at have haft en hastighedsdæmpende
effekt.
Der er planlagt nyt asfalt slidlag på Sindalvej i efteråret, og det var ikke hensigten at lægge
slidlag på bumpene. En fjernelse af bumpene vil derfor betyde en merudgift for asfaltarbejde
på ca. 30.000 kr.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

5 bump på Sindalvej fjernes i forbindelse med nyt asfalslidlag. Merudgift på ca.
30.000 kr. finansieres af dispositionskontoen

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Per Nilsson.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/3799

 Forvaltning: CTM

 Sbh: mome

 Besl. komp: TU
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9. Nedlæggelse af del af offentlig vej, Olfert Fischers Vej,

Frederikshavn, i forbindelse med ny midtbyskole

Sagsfremstilling
I forbindelse med ny skolestruktur i Frederikshavn kommune og som konsekvens af
Byrådets beslutning den 22. juni 2011 om opførelse af ny midtbyskole på arealer, hvor
Munkebakkeskolen ligger i dag, besluttede Byrådet analogt i henhold til § 23 i lov om
offentlige veje at nedlægge den offentlig vej Olfert Fischers Vej mellem Suensonsvej og
Rimmens Allé, litra nr. ”r” Flade, Frederikshavn Jorder, samt den offentlige parkeringsplads
ved Munkebakkeskolen, litra nr. ”ba” Flade, Frederikshavn Jorder.

Vejstrækningen skal nedlægges i henhold til lov om offentlige veje § 90, og skal efter
nedlæggelsen helt udgå som offentligt færdselsareal og arealoverføres til matr. nr. 18ay eller
18m Flade, Frederikshavn Jorder.

Efter § 90, stk. 5, skal beslutningen bekendtgøres, og efter stk. 2 skal der gives en frist på
min. 8 uger til overfor vejmyndigheden at gøre gældende, at vejen bør opretholdes, hvis den
måtte være af vigtighed for en ejendom.

Skal vejstrækningen helt udgå som færdselsareal, skal vejen efter § 91, som udgangspunkt
tilbydes ejerne af de tilgrænsende ejendomme efter vejens midtlinje, dvs. matr. nr. 18ay, 18m
og 18be Flade, Frederikshavn Jorder.

Vejstrækningen vurderes ikke at være af vigtighed for nogen ejendom end den nye skole og
Arena Nord, da den nye midtbyskole fortsat får vejadgang fra Suensonsvej og Rimmens
Allé, men kun som ”kiss and ride” parkeringspladser, idet parkeringspladsen ved Arena
Nord også er tiltænkt anvendt for skolen.

Fra Arena Nords parkeringsplads er der udkørsel til Olfert Fischers Vej, som benyttes ved
tømning af parkeringspladsen ved store arrangementer i Arena Nord (og uden for
skoletiden). Ejendomscenteret oplyser, at denne udkørsel er tiltænkt opretholdt og fortsat vil
kunne benyttes for at tømme parkeringspladsen ved store arrangementer.
Folketinget ændrede i 2010 lov om offentlige veje og gjorde det sværere at nedlægge
offentlige veje. Bl.a. skal der udarbejdes en tilstandsrapport for dokumentering af vejen og
dens udstyr i forhold til fremtidig trafik på vejen. Idet vejarealerne helt skal udgå som
færdselsareal, og arealerne fortsat skal være i kommunens eje, vurderes det ikke relevant at
udarbejde denne tilsynsrapport.

Nedlæggelsen af Olfert Fischers Vej giver nogle infrastrukturelle udfordringer for betjening
af skolen med den kollektive trafik. Nordjyllands Trafikselskab udtaler, at det vil være
optimalt, hvis der kan opretholdes en busgade igennem skolen ad det nedlagte vejareal.
Alternativt bør der anlægges nye busholdepladser på Rimmens Allé, og geometrien i krydset
Niels Juels Vej/Rimmens Allé bør overvejes på ny. Notat fra Nordjyllands Trafikselskab er
vedlagt dagsordenen. Vedrørende busgade igennem skolen oplyser Ejendomscenteret, at
dette har været overvejet i forbindelse med prækvalifikation af projektet. I vinderprojektet
indgår imidlertid ikke en busgade igennem skolen, fordi dette vurderedes at ville give flere
risici end fordele, men muligheden for en busgade igennem skolen anses ikke udelukket i
forbindelse med detailprojekteringen af skolen. Der bør umiddelbart igangsættes en trafikal
vurdering af trafikforholdene i området.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

offentlig parkeringsplads ved Munkebakkeskolen og Olfert Fischers Vej mellem
Suensonsvej og Rimmens Allé nedlægges som offentlig vej (kommunevej) i
henhold til lov om offentlige veje § 90, jf. § 23.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6115

 Forvaltning: CTM

 Sbh: mome

 Besl. komp: TU
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vejarealerne udgår som offentligt færdselsareal og arealoverføres til matr. nr.
18ay/18m Flade, Frederikshavn Jorder, jf. lov om offentlige veje § 90, stk. 1.
nedlæggelse bekendtgøres efter lov om offentlige veje § 90, stk. 5, med en frist på
min. 8 uger, for så vidt nogen måtte gøre gældende, at strækningen måtte være af
vigtighed for en ejendom.
igangsætte en trafikal vurdering af infrastrukturen i området – Rimmens Allé, Niels
Juels Vej, Olfert Fischers Vej, Suensonsvej m.v.

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Indstillingen tiltrædes, idet den trafikale vurdering også omfatter udkørselsforholdene for
Arena Nords P-plads.
Fraværende: Per Nilsson.

Bilag

Høringssvar fra NT ang. Olfert Fischers Vej.pdf (dok.nr.72502/11)
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10. Ny ensrettet parkeringsgade mellem Kirkegade og

Kirkepladsen, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Efter forslag pr. telefon fra ejer af matr. nr. 220c Frederikshavn Bygrunde, er der udarbejdet
forslag til ny ensrettet parkeringsgade med 30o skråparkering mellem Kirkegade og
Kirkepladsen med plads til 8 biler. Arealet har altid henligget som udskilt vejareal under matr.
nr. 7000bt Frederikshavn Byrgrunde tilhørende Frederikshavn Kommune, og
parkeringspladsen anlægges i medfør af lov om offentlige veje § 10, stk. 2.

Forslaget blev stillet efter kloakrenovering i Kirkegade, hvor arealet blev anvendt som
interimsvej til arbejdskørsel. For naboskabets skyld blev forslagsstiller og de tre øvrige
naboer til projektet partshørt efter forvaltningsloven om to forslag:

1. Parkeringsgade med kørselsretning fra Kirkegade mod Kirkepladsen.
2. Parkeringsgade med kørselsretning fra Kirkepladsen mod Kirkegade.

Alle naboer bifalder forslag 1 med ensretning fra Kirkegade mod Kirkepladsen. Ensretning
fra Kirkegade mod Kirkepladsen foretrækkes ud fra den kendsgerning, at Fladstrandsgade
altid har været ensrettet fra Kirkepladsen mod handelsskolen, og trafikanter er dermed vant
til denne ensretning. Den omvendte ensretning ville alt andet lige betyde yderligere pres på
Voldgade, som eneste udkørsel fra området. Oversigtsplan over området er vedlagt
dagsorden. Overslagsmæssigt vil parkeringsgaden koste ca. 139.000 kr. at anlægge, som
foreslås finansieret for p-fond midler og således medvirke til opfyldelse af forpligtelser i
henhold til p-regulativet og cirkulære om kommunale parkeringsfonde.
Den ene af de 3 naboejendomme, matr. nr. 219b Frederikshavn Bygrunde, har siden 1991 haft
tinglyst vejadgang til Kirkepladsen, som er indarbejdet i projektet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

Teknisk Udvalg anmoder Økonomiudvalget om at indstille til Byrådet, at
139.000 kr. frigives fra den kommunale Parkeringsfond. Midlerne anvendes til
anlægsprojektet parkeringsgaden mellem Kirkegade og Kirkepladsen.

rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Per Nilsson.

Bilag

Voldgade_Kirkegade forslag3.pdf (dok.nr.62569/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/2551

 Forvaltning: CTM

 Sbh: mome

 Besl. komp: TU
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11. Orienteringssag - Campingrådet orienterer om udviklingen

indenfor autocampere

Sagsfremstilling
Campingrådet giver en generel redegørelse vedrørende de senere års udvikling indenfor
autocamper som ferieform og hvilke tiltag Campingrådet og de danske campingpladser
særligt gør for at imødekomme denne udvikling. Samtidig anmodes kommunerne om at indgå
i et positivt samarbejde.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller

sagen til orientering.

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Til orientering.
Fraværende Per Nilsson.

Bilag

Henv. f ra Campingrådet vedr. udv. omkring Autocampere i Danmark og Norden (dok.nr.53141/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/5128

 Forvaltning: CTM

 Sbh: laly

 Besl. komp: PMU
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12. Orienteringssag - Havneudvidelse, Ålbæk Havn

Sagsfremstilling
Udvalgsmedlem Bruno Müller anmoder om redegørelse vedr. dokumentation for hvor Ålbæk
Havns bestyrelse har indsendt alternative ansøgninger om økonomisk støtte vedr.
finansiering

Redegørelse:
Sagen har været behandlet i Teknisk Udvalg den 21/6-2011 samt i Økonomiudvalget og
Byrådet den 22/6-2011. Respektives udvalgs behandling er tilknyttet punktet som bilag.
Økonomiudvalg og Byråd har den 22/6-2011 godkendt det fremsatte finansieringsforslag,
herunder at Aalbæk Havn er forpligtet til at opsøge ekstern finansiering jf. sagsfremstilling.
(”…således forstået at Aalbæk Havn fortsat er forpligtet til at opsøge ekstern finansiering
til projektet og at det årlige tilskud til havnen reduceres i takt med opnået tilskud”)
Aalbæk Havn har endnu ikke ansøgt om ekstern finansiering og der kan således ikke
fremlægges dokumentation herfor. Aalbæk Havn vil selv og i samarbejde med Frederikshavn
kommune afsøge om der er muligheder for yderligere ekstern finansiering og i givet fald
ansøge om ekstern finansiering til projektet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller

sagen til orientering

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Til orientering.
Fraværende: Per Nilsson.

Bilag

Skr. f ra Bruno Müller.docx (dok.nr.83908/11)

Referat f ra ØK og TU.docx (dok.nr.83913/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/186

 Forvaltning: CUE

 Sbh: laly

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