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1. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for Teknisk 

Udvalgs budgetområde 2012 

 

Sagsfremstilling  

Byrådet vedtog på møde den 12. oktober 2011 budgettet for 2012 

  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.  

  

Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 50.688.000 kr. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb 

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 1.026.000 

Tilskud til øvrige havne 646.000 

Matrikulære berigtigelser 181.000 

Grundvandsgebyr 600.000 

Slidlag 6.348.000 

Vejprojekter 10.840.000 

Renovering af kørebaner 10.840.000 

Koordinerende belægningsarbejder 11.716.000 

Kystfodring 1.117.000 

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2017 2.917.000 

Broer, tunneller og underløb 800.000 

Teknisk Udvalgs dispositionspulje 2.000.000 

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 560.000 

Trafiksikkerhedsarbejde 58.000 

Stoppestedsfaciliteter 1.039.000 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

•         Teknisk Udvalg anbefaler frigivelse af rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs 

område, som ovenfor specificeret, i alt 50.688.000 kr. videresendes til 

viderebehandling i økonomiudvalget og Byrådet.  

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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2. Behandling i henhold til Teknisk Udvalgs 

disponeringsregler 

 

Sagsfremstilling  

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 22. november 2011 at udvalget skal 

behandle anskaffelser og anlægsarbejder over 100.000 kr. 

  

I henhold til dette søges følgende godkendt for 2012: 

  

Matrikulære berigtigelser 181.000 kr. Omfatter flere mindre 

arealudskillelser 

Vejprojekter 10.840.000 

kr. 

  

Renovering af kørebaner 10.840.000 

kr. 

  

Tilskud Bangsbo Botaniske 

Have 

540.000 kr. Årligt anlægstilskud 

Stoppestedsfaciliteter 1.039.000 kr. Frigives i henhold til Teknisk 

Udvalgs beslutning d. 

22.11.2011 

Leasingudgifter 2.241.000 kr. Bilag vedlagt 

Tilskud til øvrige havne 646.000 kr. Bilag over fordeling vedlagt 

Renovering af Vejbelysning 

2010-17 

2.917.000 kr. Renovering af vejbelysning i 

henhold til kontrakten med 

Frederikshavn Forsyning 

  

Der vedhæftes bilag over forventet godkendelsessager på Teknisk Udvalgs område 

i 2012 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• Teknisk udvalg godkender de ønskede bevillinger 
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes og forvaltningen fremlægger på næste møde den 

budgetterede fordeling af posterne vejprojekter og renovering af kørebaner. 

 
Bilag  

Leasing TU 2012-2015 (dok.nr.3153/12) 

Fordeling af tilskud til Havne 2012 (dok.nr.3235/12) 

Tidsplan for behandlinger af dispositioner på TUs område b2012 (dok.nr.3639/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11002 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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3. 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 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9088 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: TU 
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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 naturområder m.v. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. december 2011  
Sagen udsættes. 

 
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 naturområder m.v. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Sagen behandles på temamøde den 14.2.12 kl. 13.00. Forvaltningen udarbejder 

oplæg til mødet. 

 
Bilag  

Sammenfatning Byrådsseminar med dato (dok.nr.125575/11) 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 17. januar 2012 Side 8 af 24 

 

4. Retablering efter stormskader 2011 på strande 

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af orientering om stormskader på strandene 2011 på mødet i Teknisk 

Udvalg, den 20. december 2011, har Center for Park & Vej udarbejdet følgende 

overslagspriser for retablering: 

Nedkørselsrampe, Kandestederne: Nedkørselsrampen er oprindelig udført i støbt 

beton. Rampen retableres igen i beton, da asfalt vurderes til ikke at kunne modstå 

vejrliget på vestkysten. Overslagspris: kr. 350.000,-  

• Handicapvej, Palmestranden: Handicapvejen er udført som grusvej. Vejen 

retableres med bundsikring og stabilgrus. Overslagspris 3.000,- 

• Nedkørselsvej, Skiveren: Vejen er udført som asfaltvej. Vejen retableres 

med bundsikring og asfalt. Overslagspris kr. 30.000,-  

• Marint affald, Buttervej, Skagen: Som følge af, at forklitten er bort-eroderet, 

er der opskyllet adskillige tons marint affald ind i baglandet ved Buttervej. 

Affaldet opsamles manuelt og med traktor og vogn og køres til 

bortskaffelse på genbrugsplads. Overslagspris: Opsamling 64.000,- 

Bortskaffelse kr. 16.000,-  

Der vil på mødet blive redegjort for, hvad de eksisterende driftsmidler på konto 

området Strandene anvendes til. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at 

• de 463.000,- kr. til retableringen, finansieres via Teknisk Udvalgs 

dispositionspulje. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes, dog således at rampen ved Kandestederne genovervejes og 

behandes på næste møde i en sag, der samler øvrige stormskader op til 

beslutning. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1898 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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5. Trygfonden Kystlivredning på Palmestranden 2012 – 2016 

 

Sagsfremstilling  

Trygfonden Kystredning har fremsendt 5-årig kontrakt til godkendelse. 

Konditionerne er de samme som hidtil, dvs. at Trygfonden vederlagsfrit stiller et 

bemandet livreddertårn til rådighed på Palmestranden mod, at Frederikshavn 

Kommune forestår udgifter til indkvartering af livredderne i perioden, samt 

opsætning, nedtagning og indendørs opbevaring af tårnet uden for perioden. 

Opbevaring, op-og nedtagning af Livreddertårn beløber sig til kr. 5.000,- 

Martec stiller igen i år deres kursusejendom til rådighed for livredderne mod 

betaling kr. 10.000,- + moms. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at 

•         kontrakten godkendes 

•         bevilling på kr. 15.000,- gives via dispositionspuljen 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes og udvalget ønsker principielt også livredning i Sæby og 

Skagen. 

Dette ønske bearbejder forvaltningen med relevante parter med henblik på at 

forelægge et beslutningsgrundlag. 

  

 
Bilag  

5 årig kontrakt med Trygfonden Kystlivredning! - TFK kontrakt med Frederikshavn 

Kommune.pdf (dok.nr.135568/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/10074 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: sthe 

 Besl. komp: TU 
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6. Ekspropriationsbeslutning, cykelsti Solsbækvej. 

 

Sagsfremstilling  

 Sagsfremstilling den 25-10-2011 

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 den 25-10-2011 

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 25-10-2011 

Indstillingen tiltrædes og Brian Pedersen deltager i åstedsforretningen. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
 På baggrund af afholdt åstedsforretning den 5. december 2011 (Dato for 

åstedsforretning ændret grundet fejl i annonceringen af denne) skal der træffes 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5902 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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ekspropriationsbeslutning vedrørende de foranstaltninger, der skal gennemføres for 

etablering af cykelstien på ejendommen Solsbækvej 264. 

  

Vedlagte ”Protokol over åsteds- og forligsforretning” som er fremsendt til lodsejeren 

redegør for åstedsforretningen. 

  

Under åstedsforretningen blev der forelagt et erstatningstilbud på 20 kr. / m2 for 

nødvendigt arealerhvervelse på ca. 1.392 m2 samt en erstatning for hestehegn på 

15.000 kr. på baggrund af pris indhentet af lodsejerns mand. Samlet 

erstatningsforslag 42.840 kr. 

  

Fra lodsejeren er der indkommet vedlagte bemærkninger til de planlagte 

foranstaltninger. 

  

Meddelelse om ekspropriationsbeslutningens indhold og om foranstaltningernes 

gennemførelse tillige med udskrift af åstedsprotokollen skal tilsendes lodsejeren. 

Meddelelsen skal indeholde oplysninger om adgangen til at påklage 

ekspropriationsbeslutningen til takstationsmyndighederne, hvis erstatningsforslaget 

ikke antages inden 4 uger fra modtagelsen af denne. 

  

Der vil endvidere kunne klages til Vejdirektoratet over selve ekspropriationen. 

  

Arbejderne på cykelstien må ikke iværksættes før klagefristens udløb. 

Klagemyndigheden kan endvidere bestemme, at klagen skal have opsættende 

virkning. 

Der ændres ikke i det ved åstedsforretningen forelagte projekt og 

erstatningsforslag. Den vedlagte lodsejeraftale fremsendes til lodsejeren med 

klagevejledning til takstationsmyndighederne og Vejdirektoratet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park & vej indstiller, at 

• der træffes ekspropriationsbeslutning på baggrund af afholdt 

åstedsforretning og lodsejerens bemærkninger. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Lodsejeraftale Solsbækvej 264.pdf (dok.nr.135819/11) 

Protokol for åstedsforretning Solsbækvej 264 den 05-12-2011.pdf (dok.nr.135817/11) 

VS: Sagsnr. 11/5902 - Bemærkninger til til cykelsti på Solsbæksvej i forlængelse af åsteds- og 

forligsforretning - Fotoafsti-19-12-2011.pdf (dok.nr.136314/11) 

VS: Sagsnr. 11/5902 - Bemærkninger til til cykelsti på Solsbæksvej i forlængelse af åsteds- og 

forligsforretning - Kortmedtrafikuheld.pdf (dok.nr.136316/11) 

VS: Sagsnr. 11/5902 - Bemærkninger til til cykelsti på Solsbæksvej i forlængelse af åsteds- og 

forligsforretning - trafikuheldsiden1984.doc (dok.nr.136317/11) 

VS: Sagsnr. 11/5902 - Bemærkninger til til cykelsti på Solsbæksvej i forlængelse af åsteds- og 

forligsforretning - Parter - standardbrev.pdf (dok.nr.136313/11) 
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7. Vintervedligeholdelse af veje, stier med videre.  

 

Sagsfremstilling  

Udvalgsformanden ønsker en drøftelse af eventuelt udbud af de 

vintertjenesteopgaver, der tidligere er tildelt entreprenører og vognmænd via 

underhåndsaftaler. 

Der arbejdes i kommunens center på en sagsfremstilling til Økonomiudvalget under 

henvisning til Byrådets beslutning af 30. november 2011 om, at Økonomiudvalget 

iværksætter en revision af kommunens udbudspolitik. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park & vej indstiller, at 

• eventuel beslutning afventer Økonomiudvalgets revision af kommunens 

udbudspolitik. 

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes og det forventes at økonomiudvalget udarbejder denne 

udbudspolitik så tidligt, at teknisk udvalg kan indgå de nødvendige kontrakter. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/6316 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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8. Vedligeholdelsesarbejder på Rønnerhavnen 

 

Sagsfremstilling  

Udvalgsmedlem Bruno Müller har, med baggrund i drøftelser i Rønnerhavnens 

vedligeholdelsesudvalg, fremsendt forslag om, at der afsættes flere midler til 

vedligeholdelsesarbejder på Rønnerhavnen. Der stilles ligeledes forslag om, at den 

øgede indsats finansieres af dispositionspuljen 2012. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller 

•         sagen til drøftelse og beslutning. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Forvaltningen udarbejder beslutningsgrundlag med henblik på at sikre den 

fremtidige havnedrift, herunder det akutte behov. 

  

Udvalget anerkender et behov for at handle på området. Punktet optages på næste 

møde. 

  

Frode Thule Jensen forlod mødet kl. 17.30. 

  

 
Bilag  

Bilag til sag 07-2291.pdf (dok.nr.3263/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/2291 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU 
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9. Autocamperparkering i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Campingrådet og Autocamperrådet har ved henvendelser til kommunen gjort 

opmærksom på det stadigt stigende efterspørgsel for overnatningspladser for 

autocampere. Teknisk Udvalg har senest behandlet sagen på mødet den 22. marts 

2011, hvor et flertal af udvalget besluttede, som et et-årigt forsøg, at opkræve P-

afgift for autocampere i et nærmere afgrænset område i tidsrummet 23.00 - 7.00. 

Sagen blev begæret i Byrådet, og Byrådet besluttede på møde den 30. marts 2011 

at henvise sagen til fornyet behandling i Teknisk udvalg. Kopi af dagsordenpunkt 

fra den 30. marts 2011 udsendes med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Udover de traditionelle overnatningsmuligheder på campingpladser er der 

overnatningsmuligheder for autocampere på parkeringsområder på følgende 

steder: 

• v. Søsportshavnen, Frederikshavn 

• v. Lystbådehavnen, Sæby 

• v. Ålbæk Havn  

• v. Voerså Havn. 

  

Råbjerg Mile Camping har fået tilladelse til etablering af 30 overnatningspladser for 

autocampere. 

  

Center for Teknik og Miljø foreslår, at der udarbejdes forslag til placering af 

autocamperplads I Sæby, Frederikshavn og Skagen, som efterfølgende forelægges 

til godkendelse i Teknisk Udvalg. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der udarbejdes forslag til placering af autocamperplads I Sæby, 

Frederikshavn og Skagen 

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Autocamperparkering i Frederikshavn Kommune - Byrådet den 30. marts 2011.pdf (dok.nr.4095/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/15112 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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10. Takstblad for råden over vejareal 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med behandlingen af nyt regulativ for veje, torve og pladser, har der 

været fremlagt forslag til revideret takster for udstillings-/udeserveringsarealer samt 

for torve- og stadepladser. 

Det blev på møde i Teknisk Udvalg den 20. december 2011 vedtaget, at spørgsmål 

om takster for udstillings-/udeserveringsarealer samt for torve- og stadepladser skal 

behandles som et separat punkt på udvalgets dagsorden. Forslag til takstblad er 

udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Center for Teknik og Miljø har desuden udarbejdet et indsigelsesnotat, omfattende 

handelsstandsforeningernes indsigelser og bemærkning til forslag til takstblad. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• Teknisk Udvalg indstiller takstblad for udstillings-/udeserveringsarealer 

samt for torve- og stadepladser til endelig godkendelse i Økonomiudvalget 

og byrådet. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Udvalget bemyndiger formanden til at forhandle takster med de berørte foreninger 

inden for den budgetterede indtægtsramme. 

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

 
Bilag  

Takstblad (dok.nr.114537/11) 

Indsigelsesnotat - Takstblad (dok.nr.3286/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/15471 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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11. Anvendelse af dispositionspuljen for Teknisk Ud valg 

 

Sagsfremstilling  

Udvalget vil på mødet få gennemgået de opgaver, der eventuelt 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  
20/12 2011 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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Administrationen har nu udarbejdet et økonomisk overslag over de udvalgte 

projekter, som skal udføres indenfor dispositionspuljen.  

  

a. Belysning på Havstokken - Voersaa Havn  

Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S har givet et overslag på 

etablering 

 af 21 master, placeret med en afstand på 30 meter og en 

lyspunkthøjde 

 på 3 m 

  

  

  

  

  

305.000,- kr. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 04/148 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: TU 
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Fremtidig drift og vedligeholdelse pr. år 11.970,- kr. 

Bemærk skal udføres inden fristen for Miljøminister iet, 

udløber 8. juli 2012.   

  

  

b. Friareal/parkeringspladser Algade ved Retfærdigh eden i 

Sæby  

  

Området mod Algade 

Ændring af eks. p-plads til fliseterrasse/torv i fliser med borter, p-

pladser, opbygget med asfaltbelægning samt kantsten mod alle 

begrænsninger 

  

  

90.000,- kr. 

  

c. Asfaltering af Engvej i Ålbæk  

  

Asfaltering af 6 m bred kørevej over parkeringsplads ved Engvej, 

Ålbæk kan udføres for 

  

  

  

95.000.- kr. 

  

En ekstra belysningsmast (Placeret midt på parkeringspladsen) 

kan etableres for ca 

  

20.000.- kr. 

  

d. Fjernelse af bump m.m. i Lyngsaa og Voersaa  

  

Prisen er indeholdende: fræsning og bortkørsel af bump, 

planfræsning 3 cm og nyt asfalt slidlag. Pris i alt 

  

  

  

197.998,- kr. 

  

  

e. Oprydning i banens have i Skagen  

Der er lavet et forslag til renovering af henholdsvis 

Frederikshavns Kommunes område og Vejdirektoratets område. 

Yderligere indkøbes ca. 2 stk. borde/bænkesæt og uautoriseret 

julebelysning afmonteres. (se bilag) Forventet pris ca. 

  

  

  

  

  

75.000.- kr.  

  

f. Belysning på Nordsøstien ved Frederikshavn Marin a 

  

Belysningen etableres som "Bystedlamper" (14 stk.) som 

nuværende belysning langs strandpromenaden. (Lave rustne 

pullertlamper). (Kabeltrace gennem asfaltvej med forventet 

forurenet opfyldt jord fra havnen)  Overslag 

  

  

  

  

474.295.- kr. 

  

Fremtidig drift og vedligeholdelse pr. år 7.980,- kr.  

  

Da belysningen etableres på privat ejendom, opsættes særskilt 

elmåler for afregning af strømforbrug. 

  

Hvis Center for Park & Vej skal afholde udgiften til strøm og 

vedligeholdelse på den private ejendom, vil denne blive konteret 

under vejbelysning som effektbelysning. 

  

  

 
Indstilling  
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Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller 

• sagen til drøftelse. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes, dog således, 

• At projekt belysning Søsportshavnen udsættes 
• At projekt Haldbjeg Vangen indarbejdes 
• At projekt vandkanaler og sø i Bangsbo botaniske have indarbejdes. 

  

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

Ønsker TU 12. 01. 2012.docx (dok.nr.4327/12) 

TU dispositionspulje 12.01.2012 (dok.nr.4323/12) 

Banens Have Skagen - Renovering - oprydning (dok.nr.4320/12) 

Etablering af skovbundsbede øst omr 9 2 v 1.docx (dok.nr.4629/12) 

Etablering af vandkanaler omr 9 2 v 1.docx (dok.nr.4630/12) 
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12. Principsag vedr. privat finansiering af 

trafiksikkerhedsmæssige tiltag på kommunal vej 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med et borgerønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på 

Drachmannsvej i Skagen, har beboerne oplyst, at bliver der etableret 

hastighedsdæmpende tiltag i form af 3 chikaner, der svarer til borgernes 

forventninger, så vil beboerne evt. gerne betale anlægsomkostningerne. 

Chikanerne skal placeres i forbindelse med kurven mellem Drachmannsvej nr. 18 

og nr. 28, hvor man mener, problemet er størst. (se bilag)   

Fremgangsmåden er at sidestille med den proces, der foregår, når der etableres 

belysning på privat fællesvej og kommunen efterfølgende overtager vedligehold og 

drift.  

  

Med udgangspunkt i ovenstående sag, indstilles spørgsmålet om privat finansiering 

til drøftelse i Teknisk Udvalg. 

Er det acceptabelt, at anlægsomkostninger bliver finansieret privat, og projektet 

bagefter overgår til kommunen, der fremtidigt skal dække driftsomkostningerne. 

  

Eventuelle projekter skal selvfølgelig godkendes før realisering og kommercielle 

tiltag må ikke forekomme.  

Det skal tilføjes, at sagen vedr. hastighedsdæmpende foranstaltninger på 

Drachmannsvej blev behandlet på sidste TSU møde den 1. dec. 2011. TSU 

vurderede på grundlag af trafik- og hastighedsmålinger, at der ikke bør være 

anledning til at etablere hastighedsdæmpende tiltag.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller 

• sagen til drøftelse. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Et flertal af udvalget kan ikke tiltræde princippet. 

  

Per Nilsson kan tiltræde princippet. 

  

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Hanne Welander forlod mødet kl. 18.15. 

 
Bilag  

Drachmannsvej - Skagen 12.01.2012.pdf (dok.nr.4192/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/4999 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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13. Bangsbo Å. Opstuvning af vand ved "svellebroen" . 

 

Sagsfremstilling  

Der var i 2011 gentagne klager over vedligeholdelsen af Bangsbo Å, samt klager 

over opstuvning af vand ved Svellebroen. 

Vandløbsmyndigheden foretog sammen med Center for Park & Vej, og klagere 

besigtigelse med vedligeholdelsen af åen. Der blev i forbindelse med tilsynet 

konstateret, at der var 2 træer, der kunne bevirke opstuvning af vand. Disse træer 

blev efterfølgende fjernet fra vandløbets profil, og lagt på de tilstødende arealer. 

  

Der har været gentagne klager over formodet opstuvning ved Svellebroen. 

Der blev derfor i september 2010 foretaget en beregning af opstuvningseffekten af 

broen. 

Beregningen viste, at der en opstuvningseffekt på 5 cm ved en meget stor 

afstrømning. Den opstuvende effekt har ifølge beregningerne ikke konsekvenser for 

klagers arealer 

Stuvningszone er markeret med gult på bilag, og klagers areal er skraveret. 

Rapport vedr. vandspejlsberegning ved Svellebroen, se bilag. 

  

Det blev i forbindelse med sagen i september 2010, arbejdet med at nedlægge et 

af lastnings rør ved siden af Svellebroen. På kortbilaget kan ses, hvor det foreslås 

at røret nedlægges. 

Ved at lave denne aflastning, kan det forventes, at den stuvende effekt på 5 cm. 

ved Svellebroen elimineres. 

Denne løsning vurderes ikke at være den optimale. Ved at fjerne Svellebroen og 

lægge et ovalt rør (bredde 3 meter og højde 2 meter), vil det være muligt at sænke 

bunden på stedet, hvilket vil have en positiv effekt på afvandingen opstrøms 

generelt, ingen stuvende effekt og sandsynligvis mindre vedligeholdelses arbejde, 

da det ikke skal fjernes sandaflejringer. 

Åbningen i den nuværende bro har et areal på ca. 2,5 m2, ved at udskifte bro vil 

der være et areal på ca. 4 m2, hvorfor der vil 50 % større kapacitet. 

 
Juridiske konsekvenser  
Ingen. 

  

Der skal i forbindelse med de 2 nævnte projekter gives dispensation efter 

Naturbeskyttelsesloven og tilladelse til regulering efter Vandløbsloven. 

  

 
Økonomiske konsekvenser  
Center for Park & Vej har givet tilbud på at lægge et 800 mm rør, som vist på 

kortbilaget. 

Det vil koste 40.000 kr. at etablere røret. 

Den anden løsning med at udskifte broen med et ovalt rør vil overslagsmæssigt 

koste 100.000 til 125.000 kr. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/378 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: alje 

 Besl. komp: TU 
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Planmæssige konsekvenser  
Der skal vurderes, om etableringen af et omløbs rør, er i strid med vandplanen. 

Det vurderes at der udskiftningen af broen ikke vil være i strid med vandplanen. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Der skal foretages en nærmere vurdering af konsekvenserne for miljøet i vandløbet 

ved at etablere et omløbs rør. 

Udskiftningen af broen vurderes at have positive konsekvenser for vandløbet, idet 

der sandsynligvis skal foretages mindre opgravning af vandløbet opstrøms broen. 

 
Organisatoriske konsekvenser  
Ingen. 

 
Personalemæssige konsekvenser  
Ingen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller 

• sagen til drøftelse. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Udvalget tiltræder at udskifte bro. 

  

Frode Thule Jensen og Hanne Welander deltog ikke i punktet. 

 
Bilag  

- Vandstuvning ved svellebroen.pdf (dok.nr.3485/12) 

Rørlægning v. Bangsbo Å.pdf (dok.nr.3186/12) 

Vandspejlsberegninger ved Svellebro, Bangsbo Å - Tv_PLOT_Svellebro2.pdf (dok.nr.3495/12) 

Vandspejlsberegninger ved Svellebro, Bangsbo Å - Lgdplot_svellebro.pdf (dok.nr.3494/12) 

Vandspejlsberegninger ved Svellebro, Bangsbo Å - Vandspejlsberegning med og uden 

svellebro.doc (dok.nr.3493/12) 
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14. Orienteringssag - Økonmiopfølgning december Cen ter for 

Park og Vej samt øvrig Teknisk udvalg 

 

Sagsfremstilling  

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskab 2011 for Teknisk Udvalgs område. 

Tallene er trukket i kommunes økonomisystem den 9. januar 2012 og indeholder 

ikke et forventet regnskab resultat. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller 

•         sagen til orientering  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Til orientering. 

  

Frode Thule Jensen og Hanne Welander deltog ikke i punktet. 

  

 
Bilag  

foreløbigregnskab 2012 på TUs område (dok.nr.3162/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11002 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

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

Underskrifter: 

 

      
Brian Pedersen 

   

      
Hanne Welander 

   

      
Per Nilsson 

   
 

      
Anders G. Mikkelsen 

   

      
Frode Thule Jensen 

   
 

      
Bruno Müller 

   

      
Jens Porsborg 

   
 

 
 


