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1. 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.

Supplerende sagsfremstilling
I henhold til Teknisk Udvalgs beslutning på mødet den 23. august 2011 har arbejdsgruppe
bestående af udvalgsmedlem Jens Porsborg, repræsentant for Nordjyllands Politi samt 2
repræsentanter fra administrationen drøftet eventuel revision af kommunens Bekendtgørelse
om parkering. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der ikke er behov for en revision af
bekendtgørelsen. ”Bekendtgørelse om parkering” er udsendt med dagsordenen til udvalgets
medlemmer.

Udvalget har desuden ønsket, at drøfte forskellige muligheder for udførelse og
administration af parkeringskontrol i kommunen. Der er følgende muligheder for udførelse og
administration af parkeringskontrol:

1. Udførelse og administration af parkeringskontrol varetages af Parkeringskontrol
Nord i Sæby og Frederikshavn. I Skagen udføres parkeringskontrol af kommunens
egen Parkeringsvagt og administration varetages af Parkeringskontrol
Nord.(Nuværende ordning)

2. Udførelse af parkeringskontrol varetages af kommunens egne parkeringsvagter i
hele kommunen og administration varetages af Parkeringskontrol Nord.

3. Udførelse og administration af parkeringskontrol varetages af kommunen.

Center for Teknik og Miljø har modtaget tilbud fra Parkeringskontrol Nord på ordning hvor
parkeringskontrol udføres af kommunen og administration varetages af Parkeringskontrol
Nord. Tilbud udsendes med dagsordenen til udvalgets medlemmer.
Center for Teknik og Miljø har overvejet, at parkeringsvagterne i fremtiden kan varetage
andre opgaver, som tilsyn og opfølgning i forhold til udstilling og udeservering i
gågadeområder samt tilsyn og opfølgning i forhold til grundejeres snerydning og
glatførebekæmpelse på fortove. Denne ydelse vil også kunne leveres af Parkeringskontrol
Nord.
Det vurderes, at det ikke vil kunne betale sig for kommunen at varetage administration af
parkeringskontrollen.

Indstilling

 Åben sag
 Sagsnr: 06/928

 Forvaltning: CTM

 Sbh: tovi

 Besl. komp: TU
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Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at
der ikke foretages en revision af kommunens bekendtgørelse om parkering
fremtidig parkeringskontrol varetages som forslag 2.. Der indledes forhandlinger
med P-Nord om ændringerne.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Alternativt tilbud om samarbejdsaftale vedr. Parkeringskontrol i Frederikshavn
Kommune (dok.nr.129343/11)

Bekendtgørelse om parkering (dok.nr.132107/11)
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2. Nyt regulativ for gader, veje, torve og pladser

Sagsfremstilling
I fortsættelse af orienteringspunkt for Teknisk Udvalg den 12. oktober 2010 samt
punkt for Teknisk Udvalg den 14. december 2010 fremlægges anden foreløbige
version af nyt regulativ for gader, veje, torve og pladser i Frederikshavn kommune.
Anden foreløbige version er fremkommet efter forhøring af interessenter i form af
møder med Skagen Handelsstandsforening, Handels- og virksomhedsforeningen
Frederik, Sæby Handelsstandsforening, kommunens Ældre- og handicapudvalg samt
Sæby a.m.b.a.

Af hensyn til den videre proces sendes regulativet nu i skriftlig høring ved ovennævnte
parter samt HORESTA (hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende
brancheorganisation) og Nordjyllands Politi.

Tidsplan:
21. juni 2011: Teknisk Udvalg - gennemgang af 2. udkast
23. juni - 1. august: 2. udkast til høring blandt interessenter
Medio/ultimo august 2011: Teknisk Udvalg - godkendelse af regulativ
Medio/ultimo august 2011: Økonomiudvalget
Medio/ultimo august 2011: Byrådet
1. januar 2012: Nyt regulativ træder i kraft

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

anden foreløbige version af nyt regulativ for gade, veje, torve og pladser sendes i
skriftlig høring i henhold til tidsplanen
bilag omkring takster fremsendes som bilag til budget 2012

Beslutning Teknisk Udvalg den 21. juni 2011
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Per Nilsson

Supplerende sagsfremstilling
Anden foreløbige version af nyt regulativ for gade, veje, torve og pladser i
Frederikshavn kommune har nu været i skriftlig høring ved Skagen
Handelsstandsforening, Handels- og virksomhedsforeningen Frederik, Sæby
Handelsstandsforening, kommunens Ældre- og handicapudvalg, HORESTA (hotel-,
restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation) og Nordjyllands
Politi.

Der er fremsendt indsigelser fra flere af de høringsberettede, indsigelserne er samlet i
vedlagte indsigelsesnotat.
Regulativ for gade, veje, torve og pladser i Frederikshavn kommune er tilrettet i forhold
til bemærkningerne og er vedlagt i sin endelige form inkl. takstblad.
Efter indsigelsesfristen har der været afholdt et møde med handelsstandsforeningerne fra

 Åben sag
 Sagsnr: 09/15471

 Forvaltning: CTM

 Sbh: tovi

 Besl. komp: TU/ØU/BR
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Skagen, Frederikshavn og Sæby, for at få konkretiseret nogle af indsigelserne. Referat fra
mødet er vedlagt denne dagsorden.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

Teknisk Udvalg indstiller Regulativ for gade, veje, torve og pladser samt
medhørende takstblad til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011
Udvalget vedtog at fremsende Regulativ for gade, veje, torve og pladser konsekvensrettet,
jfr. indsigelsesnotatet til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Bilag
Takstblad (dok.nr.60469/11)
Nyt Gaderegulativ 2011 - Høringsudkast (dok.nr.132439/10)
Indsigelsesnotat (dok.nr.79367/11)
Mødereferat f ra møde med handelsstandsforeninger - 031111 (dok.nr.115708/11)

gaderegulativ dec 2011 (dok.nr.128744/11)
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3. Anvendelse af dispositionspuljen for Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
Udvalget vil på mødet få gennemgået de opgaver, der evt. kan finansieres af
dispositionspuljen.
Udvalget har tidligere besluttet, at de opgaver, der hovedsalig skulle løses med puljen,
skulle give opgaver til Park og Vej.
Begrundelsen er, at puljen er fremkommet ved at der er taget midler fra Park og Vej’s
driftskonti.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller

sagen til drøftelse

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. november 2011
Sagen genoptages på næste møde.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller

sagen til drøftelse

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011
Udvalget vedtog at følgende projekter skal udføres indenfor dispositionspuljen
a. Belysning Voersaa havn
b. Friareal Algade ved Retfærdigheden
c. Asfaltering af Engvej i Ålbæk
d. Fjernelse af bump m.m. i Lyngsaa og Voersaa
e. Oprydning i banehaven i Skagen
f. Belysning på Nordsøstien ved Frederikshavn Marina

Til næste møde forelægger administrationen økonomisk overslag over projekterne.

 Åben sag
 Sagsnr: 04/148

 Forvaltning: CTM

 Sbh: sove

 Besl. komp: TU
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4. Henvendelse angående overtagelse af vejbelysning på

boligvej ved Sæby Strand

Sagsfremstilling
I/S Nordre Strandvej Sæby ansøger med vedlagte brev om, at kommunen overtager
vejbelysningsanlæg på ny boligvej ved Sæby Strand.

Den nye private fællesvej udlægges på private ejendomme ved matrikulær udlægning af
vejarealet over de private grunde som vist på bilag Byggemodning Sæby Strand.pdf. På
dette bilag er endvidere vist de ønskede vejbelysningsmaster.

Administration af spørgsmål om kommunal overtagelse af vejbelysningsanlæ på private
fællesveje foretages i h.t. Teknisk Udvalgs beslutning af 6. september 2007. Beslutningen
vedlægges som bilag.

Ansøgningen er tidligere administrativt afvist begrundet med, at det planlagte
belysningsanlæg opstilles på privat ejendom og ikke på matrikulært udskilt vejareal. Det
pågældende udlagte vejareal betragtes som internt færdselsareal, da dette er beliggende på 6
særskilte ejendomme og ikke på et samlet matrikulært udskildt vejareal.
I ansøgningen henvises til, at kommunen har overtaget belysningen på den øverste
boligvej, men som det fremgår af vedlagte luftfoto med matrikelskel, er vejarealet her udskilt
matrikulært som selvstændigt vejareal.

Økonomiske konsekvenser
Overtalelse af vejbelysningsanlæg på private fællesveje bliver finansieret ved et tillæg til
kontrakten med Frederikshavn Forsyning A/S, således at udgifterne til strøm og
vedligeholdelse betales samlet i henhold til kontrakten om vejbelysning.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at

ansøgningen afvises, idet overtagelse af vejbelysningen forudsætter en matrikulær
udskillelse af vejarealet.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Lyftfoto med matrikelskel Sæby Strand.pdf (dok.nr.127446/11)
Byggemodning Sæby Strand.pdf (dok.nr.127441/11)
Henvendelse angående kommunal overtagelse af vejbelysningsanlæg på ny boligvej Sæby
Strand.pdf (dok.nr.126635/11)

Teknisk Udvalg 6. sept 2007 pkt. 2.pdf (dok.nr.127654/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/440

 Forvaltning: CPV

 Sbh: joaa

 Besl. komp: TU
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5. Regulering af parkeringsrestriktioner i Tordenskjoldsgade

og Voldgade, Frederikshavn

Sagsfremstilling
I Tordenskjoldsgade og Voldgade har der i en årrække været forbudt at parkere i den ene
side, medens det delvis har været tilladt at parkere i den modsatte side.
Parkeringsforbuddene har ikke været kigget efter i sømmene siden i hvert fald 1986, hvor
gågaden blev anlagt i Danmarksgade.

På grund af fremmelighedsproblemer for distributionslastbiler, bør forbudsstrækninger
ommøbleres, hvilket kræver politiets samtykke efter Færdselsloven § 92.

Voldgade

I Voldgade er der nu parkering forbudt i den vestlige side og parkering tilladt i østsiden på
nær i svinget ved Kirkegade, hvor der er standsning forbudt. Forbuddet til trods levner dette
ikke plads for modkørende færdsel, når den ene part er en lastbil.

Af hensyn til fremkommeligheden i dagtimerne på hverdag, foreslås indført
parkeringsforbud også i østsiden i tidsrummet kl. 07 – 16.

Tordenskjoldsgade
I Tordenskjoldsgade er der i dag generelt parkering forbudt i den nordlige side, men af- og
pålæsning er tilladt vest for gågaden. I den sydlige side er der parkeringsforbud vest for
gågaden. Øst for gågaden er det tilladt at parkere på en kort strækning mellem gågaden og
Scandic Stena Hotel Frederikshavn. Udfor hotellet er der standsning forbudt, men af- og
pålæsning tilladt – en reminiscens fra, da køkkenet lå ud mod Tordenskjoldsgade.
Af hensyn til fremkommeligheden specielt omkring gågaden, herunder tilkørselsforholdene
til Scandic Stena Hotel Frederikshavn, foreslås der byttet rundt på forbudsstrækningerne i
Tordenskjoldsgade, således at der bliver 2 timers parkering ud for hotellet og standsning
forbud nærmest gågaden.
Signaturforklaring på kortbilag:

Rød fuldt optrukket streg er standsningsforbud.
Rød punkteret streg er parkeringsforbud.
Blå streg er parkering tilladt.

Juridiske konsekvenser
Inden ændring af parkeringsrestriktionerne gennemføres, vil lodsejerne på de pågældende
strækninger blive partshørt, jf. Forvaltningsloven § 19.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

parkeringsrestriktioner fra 1986 i Voldgade og Tordenskjoldsgade revurderes og
ændres af hensyn til fremkommeligheden for bl.a. distributionskøretøjer.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Tordenskjoldsgade mv. P forbud - skitse.pdf (dok.nr.131980/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/2551

 Forvaltning: CTM

 Sbh: mome

 Besl. komp: TU
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6. Sammenfatning fra byrådsseminar i juni 2011

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 24. oktober 2011, at de enkelte udvalg skulle have
mulighed for at diskutere sammenfatningen fra byrådsseminariet i juni 2011 og komme med
yderligere input.

Byrådsseminariet tog udgangspunkt i den demografiske udvikling og fokuserede på
udfordringer og dilemmaer, som udviklingen vil medføre for erhvervs- og
arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet.

Udfordringer og dilemmaer blev konkretiseret til følgende:

Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem antallet af boliger og
befolkningsudviklingen?

Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i arbejdsstyren og
fremtidssikring af erhvervsudviklingen?

Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og det
mangfoldige kultur- og foreningsliv?

Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og
sikringen af et dynamisk og levedygtigt handelsliv?

 Drøftelserne på seminaret blev sammenfattet i en række forslag til fremtidige fokusområder,
der kan bidrage til at imødekomme udfordringerne. Sammenfatningen er vedlagt som bilag.

I forhold til boligområdet blev der peget på behovet for en offensiv boligpolitik, der skaber
grobund for realisering af nye bosætningsmuligheder, boligtyper og ejerformer. Der blev
bl.a. sat fokus på de indsatser, der kan øge sammenhængen imellem bosætningspotentiale
og boligbehov. Der blev peget på behovet for at øge muligheden for benyttelse af boliger –
eksempelvis gennem en ændret balance imellem boligbruger og boligejer.   

Inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet blev der bl.a. fokuseret på at bygge videre på
områder, hvor der vurderes at være realistiske udviklingsmuligheder inden for, som f.eks. det
maritime område. Der blev lagt vægt på, at der skabes vækst igennem udvikling af
virksomheder og netværk i tæt sammenhæng med en målrettet kompetenceudvikling.
I forhold til dagliglivet blev der fokuseret på betydningen af mangfoldighed. Der blev peget
på indsatser og initiativer, der kan opretholde og styrke handels- og foreningslivets
mangfoldighed ligesom det blev vurderet, om der kan etableres nye muligheder for
samarbejdsformer mellem kommune, borgere, foreninger og virksomheder, der kan berige og
bidrage til det lokale fællesskabs liv. 
Fokusområderne er i tråd med de temaer, som indgår i den gældende udviklingsstrategi fra
2008, og er en naturlig opfølgning på den hidtidige indsats. Udviklingsstrategien skal
imidlertid revideres som optakt til en kommende kommuneplanrevision. Med udgangspunkt i
sammenfatningen fra byrådsseminaret i juni samt eventuelle yderligere input fra udvalget vil
strategien fortsat omhandle de tre fokusområder - erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet,
bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet - således at strategien vil sætte retning og
præcisere mulige udveje på de udfordringer, demografiudviklingen skaber.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at

Teknisk Udvalg drøfter, om der kan peges på yderligere indsatser, der kan bidrage
til at imødekomme de beskrevne udfordringer, f.eks. i forhold til fremtidige
investeringer i infrastruktur og havne, naturpleje og adgangsforhold til kyst- og

 Åben sag
 Sagsnr: 11/9088

 Forvaltning: CUE

 Sbh: MAEL

 Besl. komp: TU
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naturområder m.v.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011
Sagen udsættes.

Bilag

Sammenfatning Byrådsseminar med dato (dok.nr.125575/11)
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7. Status på Sundhedspolitikken

Sagsfremstilling
Sundhedspolitikken er vedtaget i 2007, gældende for perioden 2008-2012.  Vi skriver
nu 2011, og tiden er kommet til at lave en status på hvordan, det er gået med
visionerne, målsætningerne og fokusområderne.  Status for Sundhedspolitikken er nu
udarbejdet og har været fremlagt for Sundhedsudvalget (se bilag). Til statusnotatet
hører en oversigt over de nuværende indsatser og projekter, som er forankret i de
kommunale Fag- og Fællescentre.

Status for Sundhedspolitikken består af tre dele:

1. Opgørelse over resultater og effekter af indsatser – med udgangspunkt i
Sundhedsprofilerne 2010, samt nuværende og fremadrettede tiltag på disse
 udvalgte områder.

2. Opgørelse over nuværende og fremadrettede generelle kommunale tiltag (se
bilag)

3. Visioner og målsætninger – er de realiserede?

Status på Sundhedspolitikken fremlagt for Sundhedsudvalget og vil nu efterfølgende,
med Sundhedsudvalgets kommentarer, ønsker mv. indgå i det materiale, som skal
danne basis for den kommende udgave af Sundhedspolitikken, som skal udarbejdes i
foråret 2012 og vedtages i udgangen af 2012.

Status på Sundhedspolitikken har efterfølgende været til høring i Ældrerådet,
Sundhedsrådet samt Handicaprådet, hvorefter den nu fremlægges i Børne- og
Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Teknisk Udvalg, Plan-
og Miljøudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på drøftelse og
beslutning inden for eget område.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap indstiller, at Status for
Sundhedspolitikken drøftes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011
Sundhedsudvalget drøftede Sundhedspolitikken .
Afbud: Helle Madsen.

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011
HR drøfter sagen, og påpeger det uhensigtsmæssige i, at vi på børneområdet ikke har en
kostpolitik ?
HR påpeger yderligere det beklagelige i, at de gode intentioner ikke gennemføres p.g.a. den
udefra kommende styring (refusioner)

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris Hansen

 Åben sag
 Sagsnr: 11/5179

 Forvaltning: CTM

 Sbh: bibp

 Besl. komp: TU
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Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 2011

Ældrerådet har drøftet det fremsendte materiale vedr. Status på Sundhedspolitikken, og tager
det statistiske materiale samt konklusioner til efterretning.
Ældrerådet anbefaler at man i den kommende udgave af Sundhedspolitik udvider fokus til
også at omfatte 60+ borgere over 64 år.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 5. december 2011
Drøftet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. december 2011
Drøftet.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2011
Taget til efterretning

Fraværende: Pia Karlsen

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011
Taget til efterretning.

Bilag

Status på Sundhedspolitikken  (dok.nr.56122/11)

Nuværende og fremadrettede sundhedstiltag - status (dok.nr.56079/11)



Teknisk Udvalg - Referat - 20. december 2011 Side 15 af 21

8. Vedligeholdelse af færdselstavler og vejvisning m.v.

Sagsfremstilling
På baggrund af ønske fra formanden for udvalget gives der på mødet en redegørelse for
vedligeholdelse af vejvisningsskilte.

Budgetmæssigt grundlag:
På budgettet for 2011 er der afsat 2,985 mio. kr. til vedligeholdelse af skilte, inventar og
afmærkning m.v.

Dette budget indeholder budgetmidler til følgende hovedområder:
Vedligeholdelse af færdselstavler og vejvisning (ca. 975.000 kr.) Heraf anvendes
max. 100.000 kr. til udskiftning af vejnavne- og husnummerhenvisningsskilte.
Vedligeholdelse af afmærkning på kørebaner (ca. 775.000 kr.)
Vedligeholdelse af kantpæle og baggrundsafmærkning (ca. 485.000 kr.)
Tilsyn med afspærring (uden for normal arbejdstid) (ca. 425.000 kr.)
Vedligeholdelse af buslæskure for kollektiv trafik (ca. 150.000 kr.)
Diverse reparationer uden skadevolder (ca. 100.000 kr.)
Vedligeholdelse af informationshuse og infotavler. (ca. 75.000 kr.)

Hvordan foretages vedligeholdelse af vejvisningsskilte herunder vejnavneskilte og
husnummerhenvisningsskilte:
Konkret med hensyn til vejnavneskilte og husnummerhenvsiningsskilte foretages
vedligeholdelsen ved udskiftning af skiltene når der registreres skader på dem eller de pga.
ælde ikke har den ønskede reflektionsvirkning. Der foretages endvidere områdevis
udskiftning af skiltene, når der i områder er mange dårlige skilte. Dette gøres for, at arbejdet
kan udføres med færrest mulige samlede udgifter.

Historisk set er der i Frederikshavn kommune anvendt forskellige typer af vejnavneskilte –
fra støbte skilte (hvid/rød) på betonstandere til reflekterende skilte (blå/hvid). I nogle af de
ældste bydele med kulturhistorisk værdi – f.eks. Fiskerklyngen i Frederikshavn og Algade
m.v. i Sæby – kan der også ses ’gammeldags’ emaljeskilte. I tidligere Skagen kommune er der
anvendt brune vejnavneskilte uden reflekterende virkning.

Af praktiske grunde er det aftalt, at der udføres differentieret vejnavneskiltning i hele
kommunen, dog er de brune vejnavneskilte bibeholdt i tidligere Skagen kommune.
Ved differentierede skiltning forstås det at der på kommuneveje anvendes vejnavneskilte og
husnummerhenvisningsskilte med blå baggrund, og på private fællesveje anvendes
vejnavneskilte og husnummerhenvisningsskilte med grøn baggrund. Alle skilte bør være
med reflekterende overflade specielt af hensyn til rednings og udrykningskørsel. Fordelene
angives nedenstående.

Anbefalinger for vejvisningsskiltning i tidligere Skagen kommune:
Det anbefales at der i tidligere Skagen kommune fra Hulsig og mod nord anvendes vejnavne-
og husnummerhenvisningsskilte med brun baggrundsfarve dog med reflekterende baggrund
som i den øvrige del af kommunen. (Dette kan gøres ved anvendelse af en lidt lysere brun
farve end den nu anvendte)
Det anbefales endvidere, at der for som i den øvrige del af kommunen at kunne kende forskel
på kommuneveje og private fællesveje påsættes grønne reflekterende bånd på
skiltestanderne ved private fællesveje i tidligere Skagen kommune fra Hulsig og mod nord.
(Den anbefalede skiltning vises på mødet)
Denne metode vil også kunne anvendes på de øvrige kommuneveje, men da holdbarheden
ikke er så god som for de normale skilte, anbefales dette ikke.

Hvad er fordelene ved denne differentierede skiltning:,
Trafikanter kan se om de befinder sig på kommunevej eller privat fællesvej.
Forsyningerne og Center for Park & Vej́ s medarbejder eller entreprenører der

 Åben sag
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arbejder for os kan under deres daglige arbejde se, om vejen er kommunevej der
vedligeholdes med offentlige midler eller en privat fællesvej.
Ved arbejder der udføres af eksterne som for eksempel oprensning eller udskiftning
af rendestensbrønde sikres det, at de kun arbejder på kommuneveje. Dette sparer
på kommunale midler.
Andre myndigheder som politi og redningstjenester kan se, om den pågældende
vej er kommunevej eller privat fællesveg hvem de skal rette henvendelse til, hvis
der konstateres fejl eller mangler på vejene.
Ved normal vejvedligeholdelse som oplapning af huller i asfaltbelægninger og
fortove sikres det, at der både ved tilsyn og konkrete arbejder kun arbejdes på
kommuneveje. Det sparer kommunale midler.
Under vintervedligeholdelsesarbejder er det nemmere for vore egne og fremmede
medarbejdere kun at arbejde på kommuneveje. Dette sparet på
vintervedligeholdelsesbudgettet.
Forsyningernes medarbejdere kan ved udkald til ledningsbrud eller ved tilsyn
omgående se om den pågældende vej er offentlig eller privat. Dette sparer
Forsyningerne for forgæves kontakt til offentlige myndigheder og Center for Park
& Vej som skulle have været rettet til private.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at

sagsfremstillingen tages til efterretning
fra nu af anvendes der differentiret skiltning i tidligere Skagen kommune fra Hulsig
og mod nord
der opsættes grønne reflekterende bånd på vejnavne- og husnummerstandere for
private fællesveje i tidligere Skagen kommune Hulsig og mod nord.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011
Indstillingen tiltrædes.
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9. Projekt biobrændsels - fælles klima, natur og

beskæftigelsesindsats i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Projekt biobrændsel er blevet til for at skabe sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske
udfordringer og de politiske mål på klima- og natursiden gennem produktion af biobrændsel.

Mange naturarealer i det åbne land og byen er i dag truet af tilgroning. Samtidigt er
ledigheden lokalt steget markant og der er underskudskapacitet på kraftvarmeværker, som
kunne erstattes med biomasse. Center for Park og Vej, AVØ og Jobcentret har derfor indledt
et samarbejde ud fra ønsket om at kombinere rydning af uønsket trævækst, efterspørgsel på
biobrændsel og beskæftigelsesindsatsen i kommunen.

Projektet vil ydermere som positiv bieffekt være med til at give en forskønnelse af de bynære
områder med uønsket trævækst, bedre naturkvalitet på naturbeskyttede områder samt
administrativ besparelse som resultat af mindre henvendelser vedrørende uønsket trævækst i
bynære områder.

Frederikshavn Kommune ejer 1.160 ejendomme på samlet 2.850 hektar (se kortbilag). Disse
ejendomme udgøres primært institutioner, skoler, parker, grønne områder eller
landbrugsarealer, hvor ejerforhold, formål og drift er veldefineret. Herudover findes der en
gruppe restarealer, som er tilfaldet kommunen ved udstykningsprojekter eller erhvervet til
opfyldelse af tidligere lokalplansformål m.m.. En række af disse arealer er under kraftig
tilgroning, hvilket i nogle tilfælde er uhensigtsmæssigt, når de ligger i eller op til beboede
områder. Flispotentialet på de tilgroede matrikler er ukendt, men vurderet til at ligge som
minimum på adskillige tusind m3 over en 2-3-årig periode.

Herudover ejer og driver Frederikshavn Kommune 813 hektar skov og er forpligtiget til at
udføre naturpleje på ca. 6.000 hektar naturarealer med store tilgroningsproblemer. Tilvæksten
i skovene er på ca. 2.000 m3 årligt, der bliver afsat til tømmer og flis. Der er de seneste år
blevet fjernet i gennemsnit ca. 1.000-2.000 m3 flis fra naturarealerne. Tilgroning er et problem
på stort set alle naturarealer og på arealer, hvor der ikke tidligere er udført naturpleje er der
meget opsparet flis. Mængden af fjernet flis herfra er afhængig af midler til naturpleje. En
beskæftigelsesindsats på området vil derfor kunne øge flismængden og gøre indgrebene
mere lønsomme.  

Energitræet afsættes i dag til flisfyrede uden for Frederikshavn Kommune pga. manglende
lokal efterspørgsel. Der har dog de senere år været en mindre underskudskapacitet på AVØ’s
anlæg i Ravnshøj på ca. 2.000 tons årligt, svarende til 6-8.000 m3 flis (træart, vandindhold og
fliskvalitet).
I takt med den stigende efterspørgsel på biobrændsel er Frederikshavn Kommune blevet
særligt hårdt ramt på nedlæggelse af arbejdsplader med høj ledighed til følge. Der er således
et behov for en stor beskæftigelsesindsats for at få flere tilbage på arbejdsmarkedet. Der er
særligt behov for en indsats overfor arbejdskraftreserven af match2 borgere, der udgør 875
personer.
Center for Park og Vej har indgået et samarbejde med jobcentret om etablering af et
virksomhedscenter. Virksomhedscentret vil få tilknyttet 10-12 arbejdsløse match2 borgere,
som skal bidrage til den praktiske udførsel af opgaverne. Herudover vil der blive tilknyttet en
mentor til virksomhedscentret og fagligt tilsyn og koordinatorer fra Center for Park og Vej.
Projektet ventes at start primo 2012 og løbe i 2-3 år alt efter hvordan
beskæftigelsessituationen og beholdningen af flis udvikler sig. Der forventes at kunne
høstes store mængder flis i en 2-3-årig periode, hvorefter mængden vil falde. Der vil dog
være en konstant nettotilvækst på arealerne og kunne høstes flis på arealerne i adskillige år
fremover.
(Se i øvrigt vedlagte projektbeskrivelse for yderligere information og bilag med eksempler på
tyndinger).
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Økonomiske konsekvenser
Center for Park og Vej er projektejer og virksomhedscenter, ansættelse og organisation
kommer til at ligge under Center for Park og Vej.
Projektet er udgiftsneutralt for Center for Park og Vej og balancerer med indtægter fra salg af
flis og brænde. Lønudgifter til mentor afholdes af Arbejdsmarkedscenter.
Arbejdsmarkedscenteret afholder i øvrigt udgifter til beklædning, sikkerhedsudstyr, mindre
håndværktøj og evt. uddannelse af Match2 borgere.
Udgifter til fældning, udkørsel, flisning og transport afholdes af Center for Park og Vej mod
at indtægter fra flis, tømmer, brænde og øvrige sortimenter og effekter tilfalder Center for
Park og Vej for at dække skovningsomkostninger og lønninger til fagpersonale.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at

projektet igangsættes fra primo 2012.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Eksempler på områder.pdf (dok.nr.129307/11)
Eksempler på frembringelse af biobrændsel.pdf (dok.nr.129296/11)
Kommunale arealer.pdf (dok.nr.129311/11)

Projektbeskrivelse_biobrændsel_udkast.pdf (dok.nr.129292/11)
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10. Orienteringssag - Økonomiopfølgning november for Center

for Park og Vej

Sagsfremstilling
Udvalget orienteres om status for forbruget i Center for Park og Vej ultimo november 2011.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller

sagen til orientering

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011
Til orientering.

Bilag

Økonomiopfølgning november for Center for Park og Vej (dok.nr.131134/11)
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