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1. Genoptagelse af sag om nedlæggelse af privat fællesvej,

matr. nr. 279b og 279k Skagen Bygrunde - Skagen

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede den 14. december 2010 at meddele afslag på ansøgning om
nedlæggelse af privat fællesvej for matr. nr. 279b og 279k Skagen Bygrunde samt matr. nr.
20c Skagen Markjorder, da parterne ikke var enige om spørgsmålet. Ansøger klagede over
afgørelsen og Vejdirektoratet underkendte afgørelsen med henvisning til mangelfuld
forvaltningsretlig begrundelse.
Vejen er 53 m lang og udlagt på matrikelkortet på matr. nr. 279b og 279k Skagen Bygrunde
langs med disse ejendommes østlige skel.

Ejere af matr. nr. 279b og 279k Skagen Bygrunde ønsker vejens nedlæggelse af hensyn til
bedre udnyttelse af deres grunde.

Den private fællesvej må antages udlagt på matrikelkortet i 1949, før områdets generelle
byggemodning i midten af 1960’erne (Oddevænget, Jens Digets Vej og Thagårdsvej m.v.).
Herudover kan der kun gættes på historikken i grundenes udstykning, idet den ældste
ejendomsapprobation er fra 1919. Hvorfor den private fællesvej ikke blev nedlagt i
forbindelse områdets generelle byggemodning i midten af 1960-erne er uvist. Der er vedlagt
oversigtskort.

Minigolfbanen ved Oddevænget/Thagårdsvej, som var den direkte grund til at Teknik- og
Miljøudvalget den 8. januar 2002 besluttede at meddele afslag på nedlæggelse af vejen, er i
dag lukket.

De fulde fornyede partshøringer fra de involverede tre grundejere er vedlagt dagsordenen,
idet de tre ejendomme må vurderes at have fornøden adgang til offentlig vej Thagårdsvej
selv om den private fællesvej nedlægges.

Den smalle bredde af Thagårdsvej nævnes af matr. nr. 20c Skagen Markjorder som
afgørende betydning for at opretholde den private fællesvej. Matr. nr. 20c Skagen
Markjorder har både overgang og overkørsel til Thagårdsvej. Til den private fællesvej er der
”kun” overgang med havelåge.

Bredden af Thagårdsvej er ikke atypisk for vejene i Skagen Østerby, som ofte ikke levner
plads til parkering m.v. På disse veje gælder det om ikke kun at tage egoistiske hensyn, men
optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så færdsel på de smalle veje ikke unødigt
hindres og forstyrres.
Beslutning om nedlæggelse af private fællesveje træffes i henhold til § 53, stk. 1, jf. § 54, i lov
om private fællesveje. Vejen skal opretholdes, hvis den efter matrikelkortet er eneste
adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden fornøden adgang, eller hvis
vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen (privatretligt spørgsmål).
Spørgsmål om en ejendoms vejadgang ”er fornøden” kan indbringes for
Taksationsmyndighederne.

Juridiske konsekvenser

Beslutning om nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 279b og 279k Skagen
Bygrunde vil medføre adresseændringer for følgende ejendomme:

Matr. nr. 20c Skagen Markjorder, Oddevej 42 A. Ny adresse Thagårdsvej 5.
Matr. nr. 20f Skagen Markjorder, Thagårdsvej 5. Ny adresse: Thagårdsvej 7.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/7751

 Forvaltning: CTM

 Sbh: mome

 Besl. komp: TU
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

der i henhold til § 53, stk. 1, jf. § 54, i lov om private fællesveje meddeles
tilladelse til, at privat fællesvej på matr. nr. 279b og 279k Skagen Bygrunde
kan nedlægges, idet vejen ikke skønnes at være af vigtighed for matr. nr. 20c
Skagen Markjorder, som har anden fornøden vejadgang til kommunevejen
Thagårdsvej.

Beslutning Teknisk Udvalg den 25. oktober 2011
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Partshøringer vedr. privat fællesvej.pdf (dok.nr.107129/11)

Privat fællesvej matr. nr. 279b/ 279k Skagen Bygrunde.pdf (dok.nr.106449/11)
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2. Lukning af Minkvej, Skagen

Sagsfremstilling
Skagen Nordstrand og Calum A/S søger om tilladelse til lukning af privat fællesvej Minkvej,
Skagen mellem vejtilslutningerne Fladen Grund og Silvervej. Ansøgning samt kortbilag er
udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

Formålet med lukningen er at adskille boligtrafik fra erhvervstrafik. Arealerne, hvor den
fysiske afspærring placeres, ejes af hhv. Skagen Nordstrand og Calum A/S. Afspærring
etableres af ansøger, som også afholder udgifterne i forbindelse med etableringen.

Efter lukningen vil erhvervstrafikken få adgang til Skagen Nordstrands arealer via Minkvej
og boligtrafikken via Fladen Grund.

Forvaltningen har i henhold til forvaltningslovens almindelige regler om partshøring hørt de
parter, der har væsentlig interesse i sagen. I forbindelse med partshøringen har 16
grundejere fremsendt svar. Alle grundejere er positive i forhold til lukning af den private
fællesvej. Ejeren af matr. nr. 261n Skagen Markjorder opfordrer til, at arbejdes med en lukning
af Minkvej længere mod øst med henblik på en bedre trafikbetjening af det østligste område
af Nordstrandsprojektet. Kopi af bemærkninger fra ejer af matr.nr. 261n Skagen
Markjorder udsendes med dagsordenen til udvalgets medlemmer.
 I det der ved høringen ikke er fremkommet væsentlige argumenter i mod lukning af Minkvej
foreslås lukning gennemført i henhold til reglerne i Lov om private fællesveje.
Beslutningen skal offentliggøres i dagspressen samt meddeles ved brev til de parter, der har
særlig interesse i sagen. De vejberettigede gives en frist på 8 uger til at fremkomme med
indsigelser mod beslutningen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

proceduren for vejens lukning igangsættes

Beslutning Teknisk Udvalg den 25. oktober 2011
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
VS: Lukning af minkvej (dok.nr.68660/11)
VS: Lukning af minkvej - Lukning af Minkvej.pdf (dok.nr.68661/11)

Bemærkninger til lukning - Strandklit 1 - Lukning af Minkvej (dok.nr.81595/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6312

 Forvaltning: CTM

 Sbh: tovi

 Besl. komp: TU
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3. Stadetilladelse - Pølsevogn - Viggo Hansens Plads, Skagen

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget opsigelse af stadeplads for pølsevogn Viggo
Hansens Plads, Skagen, pr. 30. september 2012. Opsigelse samt kortbilag er
udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. Center for Teknik og Miljø har
modtaget forespørgsel på den ledige stadebevilling.
Center for Teknik og Miljø anbefaler, at den ledige stadebevilling opslås ledig inden
en 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, fortrinsadgang ved for eksempel bevilling til stadepladser.
Nuværende betingelser for stadeplads på Viggo Hansens Plads er udsendt med
dagsordenen til udvalgets medlemmer.
Center for Teknik og Miljø har fra ejer af ejendommen Skråvej 2 modtaget klage over
stadepladsens nuværende placering på Viggo Hansens Plads, pga. at pølsevognen
hindrer indsigten til forretningen i ejendommen fra Sct. Laurentii Vej. Der foreslås
derfor en ændret placering, som er vist på ovennævnte kortbilag.  En ændring af
placering som foreslået, vil betyde at mulighederne for at benytte pladsen til kulturelle
arrangementer reduceres. Den ændrede placering vil desuden også medføre en udgift
til flytning af elstik.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

den ledige stadepladsbevilling opslås ledig
placering af stadeplads ændres i henhold til kortbilag
nuværende betingelser for stadeplads for pølsevogn fastholdes

Beslutning Teknisk Udvalg den 25. oktober 2011
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Opsigelse af stadeplads for pølsevogn - Viggo Hansens Plads (dok.nr.97412/11)
Stadeplads for pølsevogn - Viggo Hansens Plads - Kortbilag.pdf (dok.nr.107172/11)

Betingelser for stadeplads på Viggo Hansens Plads.pdf (dok.nr.108698/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/9134

 Forvaltning: CTM

 Sbh: tovi

 Besl. komp: TU
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4. Fastsættelse af dato for åstedsforretning på Solsbækvej,

Sæby

Sagsfremstilling
I forbindelse med etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Solsbækvej etape 2, har
der været ført forhandlinger med 2 lodsejere om frivillige aftaler for erhvervelse af
nødvendige arealer til etablering af cykelstien.

Center for Park og Vej har indgået frivillig aftale med 1 ud af 2 grundejere. Aftale om
køb er underskrevet af den ene grundejer og godkendt af Frederikshavn Byråd på
møde den 21. september 2011.

Det har ikke været muligt at opnå enighed med den anden grundejer, Solsbækvej
264, idet denne ikke ønsker cykelstien anlagt på sin ejendom..

Byrådet har på møde den 21. september besluttet, at kommunen – om nødvendigt – kan
erhverve det pågældende areal ved ekspropriation i henhold til Vejlovens § 43.

I henhold til vejlovens § 47 skal der fastlægges en dato for afholdelse af
åstedsforretning.

Der er herfor opstillet forslag til tidsplan for ekspropriationen:
25. oktober 2011, TU fastlægger dato for åstedsforretning med mindst 4
ugers varsel.
28. oktober 2011, seneste dato for en skriftlig varsel af berørt lodsejer.
30. oktober 2011, offentliggørelse af tid og sted for åstedsforretningens i
Nordjyske Stiftstidende.
28. november 2011 kl. 10.00, dato for åstedsforretning.
19. december 2011, lodsejerens frist på 3 uger fra åstedsforretningen til at
fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger.
20. december 2011, TU træffer ekspropriationsbeslutning.
17. januar 2012, 4 ugers klagefrist iht. Vejlovens § 4 stk. 3 udløber.

I henhold til § 48 i Vejloven skal der deltage mindst et medlem af den kommunalbestyrelse,
der er vejbestyrelse, hvorfor udvalget skal udpege deltager ved åstedsforretningen.
På vedlagte bilag er omfanget af den nødvendige ekspropriation vist på oversigtskort
og arealopgørelse.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at

der afholdes åstedsforretning mandag den 28. november kl. 10.00, Solsbækvej 264
udvalget udpeger deltager ved åstedsforretningen

Beslutning Teknisk Udvalg den 25. oktober 2011
Indstillingen tiltrædes og Brian Pedersen deltager i åstedsforretningen.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/5902

 Forvaltning: CPV

 Sbh: joaa

 Besl. komp: TU
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Bilag

Ekspropriation Solsbækvej - Opgørelse Lbnr1.pdf (dok.nr.107070/11)

Ekspropriation Solsbækvej - ekspropriationsplan m orto.pdf (dok.nr.107068/11)
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5. Renovering af bro over Sæby å ved Adda Ravnkilde Sti,

Sæby

Sagsfremstilling
I 2010 blev broen over Sæby å ved Adda Ravnkilde Stien renoveret ved udskiftning af en del
af den ene bærende bjælke.
Det har nu vist sig at denne renovering ikke var tilstrækkelig, idet broen igen hænger i den
ene side.
Der er herfor opsat midlertidig vægtbegrænsning på gangbroen.
Center for Park & Vej har forespurgt et entreprenør firma om pris på udskiftning af hele den
ene bærende bjælke og gangbrædderne på denne. Dette vil kunne udføres for ca. 50-60.000
kr. excl. moms.

Firmaet foreslog et alternativ med udskiftning af hele broen med limtræsbjælker i lærketræ.
Dette tilbydes udført for 214.000,- kr. Hertil skal lægges bortkørsel af eksisterende bro og
uforudsete udgifter, så den samlede udgift bliver ca. 250.000,- kr. excl. moms.

Handicaprådet forespørges forinden renoveringen iværksættes.
(På grund af det sene tidspunkt på året, kan udskiftningen blive udsat til foråret 2012)
Som bilag er vedlagt oversigtsplan over broens placering samt længde- og tværsnit i ny bro.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at

broen udskiftes med ny limtræsbro af lærketræ, som tilbudt. Udgiften 250.000,- kr.
foreslås finansieret af udvalgets dispositionspulje.

Beslutning Teknisk Udvalg den 25. oktober 2011
Indstillingen tiltrædes, dog således at udgiften finansieres af anlægsbudgettet.

Bilag

Renovering af bro over Sæby å ved Adda Ravnkildes sti 2011.docx (dok.nr.103960/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/15790

 Forvaltning: CPV

 Sbh: joaa

 Besl. komp: TU
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6. Genetablering af shelter ved Granly, Sæby

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune, Center for Park og Vej har i april 2011 på vegne af Understed og
Omegns Borgerforening modtaget henvendelse vedr. genetablering af nedbrændt shelter
ved Døgninstitutionen Granly, Understedsvej 120 samt udkast til driftsaftale for ny shelter
(se bilag 1).
Shelteren er ifølge Understed og Omegns Borgerforening anlagt af Nordjyllands Amt i kraft
af den nære beliggenhed til Margeritruten. Placering af shelter kan ses på bilag 2 og bilag 3.
Understed og Omegns Borgerforening ønsker shelteren genopført af hensyn til de rekreative
muligheder i området og foreslår, at der indgås en driftsaftale mellem Granly, Understed og
Omegns Borgerforening og Center for Park og Vej vedr. vedligeholdelsen og driften.

Juridiske konsekvenser
Genopførelsen af shelter betinger, at der opnås landzonetilladelse.

Økonomiske konsekvenser
Kragskovhede Statsfængsel producerer shelters af samme type som den nedbrændte og
anslår prisen til 30.000 kr. Opsætning og årligt drift beløber sig til henholdsvis 10.000 kr. og
7.500 kr..

Indstilling
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at

der indgås driftsaftale med borgerforeningen og at Teknisk Udvalg bevilger 40.000
kr. til genopførelse og opsætning af shelter samt 7.500 kr. til driften af shelter for
den næste 5-års periode. Udgifterne hertil finansieres af Teknisk Udvalgs
dispositionspulje.

Beslutning Teknisk Udvalg den 25. oktober 2011
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

VS: shelter Søren Rahbek (dok.nr.45159/11)
Kvitteringsskrivelse (dok.nr.45163/11)
Oversigtskort.pdf (dok.nr.107319/11)

Shelterplacering.pdf (dok.nr.107320/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/4002

 Forvaltning: CPV

 Sbh: shob

 Besl. komp: TU
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7. Orienteringssag - Flytning af midler i forbindelse med

centerdannelse

Sagsfremstilling
I forlængelse af byrådets beslutning den 26. januar 2011 vedrørende ny administrativ
struktur i Frederikshavn Kommune, skal midlerne vedrørende Ejendomscenteret
flyttes fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget.

Der har siden beslutningen været dialog mellem Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg,
og overdragelse af rekreative havne er således udtaget af overførslen.

Overførslen omfatter således:

Energiudgifter

 VE-Byen

samt
Tilskud til Knivholt hovedgård
Offentlige toiletter
Cloostårnet
Kolonihaver
Tilskud til Nellemanns Have
Tilskud til Sæbygård

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiler

sagen til orientering

Beslutning Teknisk Udvalg den 25. oktober 2011
Til orientering.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4943

 Forvaltning: EJDC

 Sbh: ginl

 Besl. komp: TU
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8. Orienteringssag - Støjskærm på hovedlandevej 437 (E45) i

Frederikshavn i forbindelse med "Grønt trafikforlig" i Folketinget,

Fr-havn

Sagsfremstilling
I forbindelse med nationalt trafikforlig i Folketinget – ”Grønt trafikforlig” – planlægger
Vejdirektoratet ny støjskærm på hovedlandevej nr. 437 i Frederikshavn (rute E45) km 9,475 –
10,082. Det er vejens østlige side mellem Søndergade og Saltebakken.
Anlægsperioden forventes at være ca. maj til november 2012.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller

sagen til orientering.

Beslutning Teknisk Udvalg den 25. oktober 2011
Til orientering.

Bilag

Støjskærmtracé E45 km 9,4-10,0.pdf (dok.nr.107503/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/9644

 Forvaltning: CTM

 Sbh: mome

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