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1. 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. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9088 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: TU 
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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. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Med udgangspunkt i Teknisk Udvalgs ansvarsområde vil udvalget blive 

præsenteret for et oplæg, der indeholder en række forslag til indsatser, der kan 

imødekomme de udfordringer, som kommunen står overfor.  Udfordringerne 

vedrører erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt 

dagliglivet.  

  

Indsatserne vil have særlig betydning for bolig- og bosætningsområdet samt 

dagliglivet, og dermed bidrage til at gøre kommunen mere attraktiv at besøge og bo 

i.   

  

Oplægget vil omhandle følgende indsatsområder: 

  

• natur, sundhed og friluftsliv  

• bymiljø og sundhed 

• infrastruktur 

• samarbejde med borgerne f.eks. i forbindelse med naturpleje 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at 

• Teknisk Udvalg drøfter, hvordan forslagene til indsatser fremadrettet skal 

bidrage til at imødekomme de beskrevne udfordringer.  

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Forvaltningen udarbejder oplæg på baggrund af udvalgets drøftelse til næste 

møde. 

  

 
Bilag  

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

Datastorm fra Byrådsseminar (dok.nr.14454/12) 
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2. Tema drøftelse af vedligeholdelsesarbejder på re kreative 

havne 

 

Sagsfremstilling  

Med baggrund i udvalgets drøftelse den 17. januar 2012 om efterslæb af 

vedligeholdelsesarbejder på havnene redegør Ejendomscenteret i det følgende og 

supplerende på mødet om vedligeholdelsesudfordringen på akut og kort sigt samt 

på længere sigt. 

  

Ejendomscenteret finder at den af udvalget allerede vedtagne 

opgavefordeling/forpligtelser mellem kommunen og havneforeninger er 

hensigtsmæssig, udfordringen er at tilvejebringe ressourcen til 

opgavevaretagelsen. 

  

Siden TU´s møde den 17. januar har Ejendomscenteret været i dialog med de 

respektive havne med henblik på at prioritere en genopretnings- og 

vedligeholdelsesindsats. Der er i vedlagte bilag overslagsmæssigt angivet de 

akutte behov for havnene, og ligeledes angivet i hvilket omfang 

vedligeholdelsesbidraget kan finansiere kommunens fremadrettede 

vedligeholdelsesforpligtelse. 

  

Finansieringsplan: 

Midler til den akutte indsats kan evt. finansieres ved låneoptag eller bevillig.  

Den fremadrettede vedligeholdelse finansieres af det opkrævede 

vedligeholdelsesbidrag. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at 

• sagen drøftes. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Forvaltningen fremlægger på næste møde forslag til renoveringsplan incl. 

låneoptag og finansieringsplan. 

Frode Thule Jensen ønsker principielt en større brugerbetaling. 

 
Bilag  

Situationsrapport feb 2012 Rekreative havne - Situationsrapport feb 2012 Rekreative 

havne.docx (dok.nr.14665/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/2291 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU 
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3. Salg af offentligt vejareal - fortov på Skøjteal léen, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Planlægnings- og Miljøudvalget besluttede den 6. december 2011 at igangsætte ny 

planlægning for matr. nr. 23d. 23f og 24b Bangsbo, Frederikshavn Jorder, i 

forbindelse med etablering af ny dagligvarebutik ved Skøjtealléen i Frederikshavn. 

  

Af hensyn til optimering af parkeringsforholdene både for den planlagte 

dagligvarebutik og for Iscenter Nord, ansøger bygherren om at købe en del af 

offentligt vejareal – nærmere betegnet en del af fortov i den sydlige side af 

Skøjtealléen, som grænser op til projektområdet. Det drejer sig om ca. 100 m2. 

  

Det pågældende fortov er ca. 40 m langt med udgangspunkt fra Søndergade (og 

gangtunnel under E45 fra Fiskersstien), men ender så blindt og har som det ligger i 

dag, ikke umiddelbart nogen trafikmæssig værdi og må anses for meget lidt 

benyttet. Fortovsarealet kan med fordel indgå i planlægning af parkeringsplads for 

ny dagligvarebutik og sælges til bygherre sammen med matr. nr. 24b Bangsbo, 

Frederikshavn Jorder, fra kommunen. 

  

Fortovet i den nordlige side af Skøjtealléen ender også blindt og kunne med fordel, 

af hensyn til fodgængere, overvejes forlænget ca. 54 m til isstadion, men efter 

aftale med Iscenter Nord, da forlængelsen vil ligge på matr. nr. 23 a Bangsbo, 

Frederikshavn Jorder. Forlængelse af fortovet vil koste ca. 65.000 kr. + flytning af 2 

lysmaster. 

  

Der har i mange år været for lille parkeringskapacitet ved ishockeykampe i Iscenter 

Nord, hvilket har medført trængselsproblemer på de andre veje i området. 

 Bygherren har oplyst, at man vil forsøge at tage højde for dette i planlægningen af 

ny dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser. 

 
Juridiske konsekvenser  
Parkeringsplads for ny dagligvarebutik må ikke grænse direkte til kørebanen på 

Skøjtealléen, og der skal etableres hegn elller lignende til at forhindre direkte 

udkørsel til Skøjtealléen på nær i godkendt overkørsel, jf. lov om offentlige veje § 

71. 

 
Indstilling  
Direktøren med  ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

• Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi Udvalget at fortov (ca. 100 m2) langs 

Skøjtealléens sydlige side kan sælges til bygherren for ny dagligvarebutik 

sammen med matr. nr. 24 d Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Udgifter til 

landinspektør for arealoverførsel og notering af ændringer i matriklen m.v., 

afholdes af bygherre. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/510 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU/ØU 
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Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Kortgrundlag for planlægning, Skøjtealléen 1.pdf (dok.nr.4079/12) 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 14. februar 2012 Side 10 af 27 

 

4. Koordinerede renoveringsarbejder 2012 

 

Sagsfremstilling  

Koordineringsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer har i 

samarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til 

koordinerede renoveringsarbejder i 2012. 

Opgaverne er ikke skitse- eller detailprojekteret, ligesom økonomioverslag er 

baseret på meget grove projektbeskrivelser. Det betyder, at den endelige 

projektering, økonomiberegning og kommende driftsmeldinger så som 

ledningsbrud eller ændringer i udviklingen af infrastrukturen kan medføre, at 

opgaver udskydes og/eller andre kommer på listen.  

Som økonomisk grundlag for Kommunens belægningsarbejder er anvendt de nu 

kendte anlægsmidler på investeringsoversigten for 2012, samt uforbrugte midler fra 

2011 fra opgaver der ikke blev færdige. 

Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at 

• forslag til renoveringsopgaver i vejarealer godkendes. 
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Folder Koordinerede projekter 2012.docx.pdf (dok.nr.10567/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 07/4741 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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5. Vandløbsprojekter Bangsbo Å 2012 

 

Sagsfremstilling  

Der er i forbindelse med de statslige vandplaner blevet udpeget en række 

spærringer i oplandet til Bangsbo Å, som kommunen er forpligtiget til fjerne inden 

udgangen 2015 for at sikre faunapassage i vandløbet.  

  

Center for Teknik og Miljø har i samarbejdet med Park og Vej udvalgt 8 mindre 

projekter, der samlet kan fjerne 9 spærringer i vandløbene, hvoraf de 6 indgår i den 

statslige vandplan. De 3 øvrige spærringer er udvalgt på baggrund af en 

kortlægning som konsulentfirmaet NIRAS gennemførte for kommunen i 2008. 

  

Der kan søges tilskud til projekterne via Den Europæiske fiskerifond (EU-midler), 

som dækker op til 50 procent af omkostningerne. Center for Teknik og Miljø 

ansøgte derfor i samarbejde med Park og Vej om tilskud til gennemførelse af 

projekterne, og blev givet tilsagn om 50 procent støtte (se bilag) i alt 133.600 kr..  

Ved gennemførelse og for at få udbetalt tilskuddet er kommunen forpligtiget til at 

yde en egenfinansiering på de sidste 50 procent af omkostningerne. 

Egenfinansieringen kan udgøres i form af arbejdstimer leveret af Park og Vej som 

underleverandør.  

Projektet vil fjerne 6 ud af de i alt 18 spærringer i Bangsbo Å’s opland, som er 

udpeget til at blive fjernet inden 2015. 

 
Juridiske konsekvenser  
Ingen. 

Center for Teknik og Miljø skal give tilladelse til projekterne i henhold til 

Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Den Europæiske Fiskerifond har givet tilsagn om støtte med et beløb på 133.600 

kr. Park og Vej skal indgår med tilsvarende beløb i form af arbejdstimer og 

maskintimer, men vil samtidigt kunne udvide beskæftigelsen med 133.600 kr. fra 

tilsagnet.  

 
Planmæssige konsekvenser  
Gennemførelsen af projekterne imødekommer kravene stillet til kommunen i 

forbindelse med den statslige vandplan. 

 
Miljømæssige konsekvenser  
Væsentlig forbedring af gyde- og vandremulighederne for fisk i Bangsbo Å 

systemet. 

 
Organisatoriske konsekvenser  
Ingen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/3159 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: alje 

 Besl. komp: TU 
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Personalemæssige konsekvenser  
Ingen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• Park og Vej indgår med en egenfinansiering på 133.600 kr. til 

gennemførelse af 8 mindre vandløbsprojekter i Bangsbo Å´s opland. 

Beløbet tages på driftskontoen for vandløb. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Indstillingen godkendes. 

 
Bilag  

Tilsagn om tilskud til projektet Forbedring af faunapassage ved en række spærringer i Bangsbo Å 

opland (dok.nr.82512/11) 

Ansøgning om støtte til vandløbsrestaurering i Bangsbo Å. - Kort indsats Bangsbo Å 2011-

12.pdf (dok.nr.14043/12) 
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6. Trafiksikkerhed ved Privatskolen, Koktvedvej, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse fra en borger på 

Koktvedvej vedr. overgangen ved Privatskolen. Der har tidligere været et 

fodgængerfelt ved skolen. Efter renoveringen af Koktvedvej blev der etableret en 

krydsningshelle. Man ønsker et fodgængerfelt i forbindelse med krydsningshellen. 

  

Administrationen anbefaler at sagen forelægges Trafiksikkerhedsudvalget til 

vurdering.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• sagen sendes til vurdering i Trafiksikkerhedsudvalget. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Fodgænger koktvedvej  (dok.nr.13577/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1610 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: doci 

 Besl. komp: TU 
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7. Parkeringskontrol i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

På møde i Teknisk Udvalg den 20. december 2011 blev det vedtaget, at udførelse 

af parkeringskontrol fremover skal varetages af kommunens egne vagter, mens 

administrationen fortsat skal varetages af Parkeringskontrol Nord. 

Beslutningsreferat fra den 20. december 2011 er udsendt dagsordenen til udvalgets 

medlemmer. 

  

Udover parkeringskontrol skal vagterne varetage opgaver vedr. tilsyn og opfølgning 

i forhold til udstilling og udeservering i gågaderne samt tilsyn og opfølgning i forhold 

til grundejeres snerydning og glatførebekæmpelse samt klipning af hegn i forhold til 

vejlovgivningen. 

  

De 3 sidst nævnte opgaver har der i gennem længere tid været et politisk ønske om 

at styrke. Ved at kommunen selv overtager opgaven med parkeringsvagter, bliver 

der mulighed for at styrke indsatsen på disse områder. Hvis opgaven skulle have 

været løst ved at ansætte en ekstra person, ville omkostningen formodentlig ligge 

på ca. 450.000, - kr. pr. år mod nu kun 265.100,- kr. pr. år.  

  

Der forudsættes ansat yderligere 2 vagter i kommunen, således at der fremover vil 

være 3 vagter til varetagelse af ovennævnte opgaver. 

Den nye ordning iværksættes 1. maj 2012, og ansættelse af 2 parkeringsvagter 

forventes at ske pr. 1. april 2012. Parkeringskontrol Nord varetager 

parkeringskontrollen ind til den 1. maj. Uddannelse af nye vagter gennemføres hos 

parkeringskontrol Nord og ved Center for Teknik og Miljø Frederikshavn Kommune. 

  

Vagterne ansættes i Center for Teknik og Miljø. 

  

 
Økonomiske konsekvenser  
Driftsbudgettet for parkeringskontrollen forventes at blive som følger: 

  

Indtægter fra afgifter: 3.300 a 510 kr.: 1.683.000 kr. 

Udgift til staten: 1.683.000 x 50 %:    841.500 kr. 

Udgift til Parkeringskontrol 

Nord:                           

   402.600 kr. 

Udgift til løn til 2 parkeringsvagter:    600.000 kr. 

    

Forventet årligt underskud:    161.100 kr. 

  

  

Kommunens omkostninger forventes at blive: 

  

  

    Anlæg    Drift 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11834 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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2 biler af ca. 120.000 kr. 240.000 kr.         

  

 50.000 kr. 

Uddannelse af 2 parkeringsvagter:    

         

  18.000 kr.   

3 stk. PC:   15.000 kr  17.000 kr. 

Uniformer:      9.000 kr.    7.000 kr. 

Overvågning i henhold til arbejdstilsynets 

regler 

    30.000 kr. 

      

I alt:  282.000 kr.         104.000 kr. 

                                                                               

Administrationen foreslår, at anlægsomkostningerne i forbindelse med etablering af 

vagtfunktion dækkes af dispositionspuljen. Desuden anbefales, at driftsudgiften til 

vagtfunktionen afholdes over driften. Opstarts omkostninger er således 282.000,- 

kr. og den årlige drift forventes at andrage 265.100,- kr. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

•  bevilling til anlæg på 282.000 kr. gives via dispositionspuljen 

•  driftsudgiften på 265.100 kr. til vagtfunktionen afholdes af driftsbudgettet. 

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Parkering i Frederikshavn Kommune - genoptagelse (dok.nr.13596/12) 

Alternativt tilbud om samarbejdsaftale vedr. Parkeringskontrol i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.126538/11) 
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8. 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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
  

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 17.Januar 2012 at samle øvrige 

stormskader op til beslutning i møde den 14, februar 2012. 

  

Strandtrappe ved Sæby strand  

Grundet erosion langs kyststrækningen forlænges trappen ned til strandniveau ved 

hjælp af flade stenblokke udlagt med gummiged. Eksisterende trætrappe udbedres. 

  

Overslag: 

Udbedring af trappe og lægning af sten, i alt: 

  

kr. 30.000,- 

Oprydning efter væltede vejtræer  

Ekstraordinær opsamling og bortskaffelse af væltede vejtræer i 

kommunen. 

Rydning og bortkørsel af væltede vejtræer, i alt 

  

  

  

kr. 96.207,- 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1898 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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Betonnedkørselsrampe ved Kandestederne  

Nedkørselsrampen genetableres med vejkasse indpakket i 

fibertex og standard asfalt som kørebane belægning. Løsningen 

vurderes bedre og billigere end beton, men holdbarheden i 

forbindelse med kommende storme er ukendt. 

Overslag: 

Nedbrydning og bortskaffelse af ødelagte elementer: 

Opbygning af vejkasse indpakket i fibertex: 

Asfaltering: 

  

Overslagspris, i alt: 

  

  

  

  

  

  

kr. 20.000,- 

kr. 90.000,- 

kr. 65.000,- 

kr. 175.000,- 

 Retablering af Nordtrailsti ml. Skansehavnen og 

Palmestranden  

Stien renoveres til standard i Slotsgrus/stabilgrus. 

Overslag: 

retablering af sti i Slotsgrus /stabilgrus, i alt 

  

  

  

kr.12.000,- 

  

Samlede overslagsomkostninger ialt:   kr. 318.207,-  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at 

•         retableringsprojekterne iværksættes 

•         finansieringen sker over Teknisk Udvalgs dispositionspulje. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 
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9. Høring vedr. overtagelse af len ved Strandby 

 

Sagsfremstilling  

Nordjyllands Politi anmoder kommunen om udtalelse, vedr. overtagelse af len ved 

Strandby efter Bent Arne Thomsen. 

  

Ivar Husth, strandfoged ved Bratten og Arne Bjerregaard, strandfoged ved 

Frederikshavn ønsker i fælleskab at overtage det ledige len.  

  

I henhold til strandingslovens § 1, skal kommunalbestyrelsen forinden ansættelse 

af strandfoged, afgive en erklæring. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• beskikkelse af det ledige len tiltrædes som indstillet af Nordjyllands Politi 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/15622 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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10. Maskinudskiftninger i Center for Park og Vej 20 12 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med varetagelse af Center for Park og Vej´s opgaver, foretages der 

løbende en vurdering af maskinparken. Til løsning af denne opgave, har Center for 

Park og Vej´s MED – udvalg nedsat en Maskingruppe, hvis mål det er, at sørge for, 

at maskinparken til enhver tid opfylder behovet til løsning af opgaverne på en 

effektiv, arbejdsmiljømæssig og økonomisk mest hensigtsmæssig måde. 

  

Maskingruppen har udarbejdet vedlagte forslag til udskiftning af maskiner og 

materiel for 2012. Forslaget blev vedtaget på Center for Park og Vej´s MED – 

møde den 25. januar 2012. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Udskiftning af maskiner og materiel finansieres af givne driftskonti for hhv. 

maskinudskiftninger og vintertjeneste. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at 

• maskingruppens forslag til udskiftninger af maskiner og materiel i 2012 

godkendes. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Sagen genoptages på næste møde, hvor der suppleres med en treårsplan. 

 
Bilag  

Udskiftning af køretøjer 2012, 8.2.12 (dok.nr.14522/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1510 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joct 

 Besl. komp: TU 
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11. Behandling i henhold til Teknisk Udvalgs dispon eringsregler 

 

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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
I henhold til TUs beslutningen den 17. januar fremsendes hermed fordelingen af hhv. 

vejprojekter og renovering af kørebaner på 2 x 10.840.000 kr. i alt 21.680.000 kr. 

  

Midlerne anvendes til følgende: 

  

  

•          Afvanding, herunder rensning og reparation af rendestensbrønde  3,5 mio. kr. 

•          Oprensning og vedligeholdelse af grøfter og dræninger mv 1,0 mio. kr. 

•          Skiltning og inventar, herunder vedligehold af skiltning, afmærkning, 

læskure mv.  
2,0 mio. kr. 

•          Rabatter, herunder vedligeholdelse af rabatter og slåning udenfor 

byområder mv.  
1,0 mio. kr. 

•          Boligveje, vedligeholdelse, græsslåning og træer på boligveje i 

byområder mv. 
4,7 mio. kr. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11002 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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•          Fortove, herunder vedligeholdelse af fortove 3,5 mio. kr. 

•          Renholdelse, herunder maskinfejning med stor og lille bil samt 

håndfejning  
4,0 mio. kr. 

•          Asfaltoplapning og revneforsegling 2,0 mio. kr. 

I alt  21,7 mio.kr.  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Økonomiudvalget indstiller, at 

• Teknisk Udvalg godkender at anvende 21,7 mill kr. til de ansøgte opgaver. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

 
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) 
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12. Orienteringssag - Økonmiopfølgning januar 2012 

 

Sagsfremstilling  

Udvalget orienteres om januar måneds forbrug på drift og anlæg. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Økonomiudvalget indstiller 

• sagen til orientering 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Til orientering. 

 
Bilag  

Budgetopfølgning januar 2012 TU (dok.nr.13315/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1581 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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13. Orienteringssag - Udsættelse af skiltning i Søn dergade i 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med Trafiksikkerhedsudvalgets Aktivitetesplan for 2011 blev der 

bevilliget 50.000,- kr. til skiltning i Søndergade i Frederikshavn (40 km zone). På 

sidste møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 1. dec. 2011, var punktet på 

dagsordenen igen. TSU ønsker en ny hastighedsmåling til foråret, da den generelle 

opfattelse er, at hastigheden ikke er et problem. Den smalle kørebanebredde med 

parkeringsbaner i begge sider og mange forskellige typer af trafikanter gør, at det 

ikke er muligt at køre hurtigere end 40 km/h.    

De uheld der er registreret i Søndergade, er alle relateret til spiritus og ikke 

hastighed. Så inden eventuelle tiltag sættes i gang mht. skiltning, vil man have 

undersøgt endnu engang, om der er et reelt hastighedsproblem.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller  

• sagen til orientering.  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Til orientering. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1455 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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14. Orienteringssag - National cykelrute 3: Hærveje n 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune er med i et tværkommunalt samarbejde om videreførelse 

af Hærvejen igennem Nordjylland. Hærvejen er et nationalt stiforløb med 

forbindelse til hele Europa.  

  

I efteråret 2011 er der gennemført et forprojekt, som har kortlagt mulighederne for 

ruteføringer i Nordjylland og i efteråret 2012 ansøges der om eksterne midler til et 

hovedprojekt, herunder finansiering til anlæggelse af ruteforløbet. 

  

Hærvejen har særligt fokus på vandreruten, men der er også knyttet en cykelrute 

til, som er sammenfaldende med den nationale cykelrute nr. 3. I dag går denne 

cykelrute over Hjørring Kommune til Skiveren. Fremover ønskes det, at ruten skal 

forløbe via den Regionale Cykelrute 61 med endestation i Frederikshavn. Der 

lægges især vægt på, at der fra Frederikshavn er forbindelse til de nationale cykel- 

og stiruter i Norge og Sverige. 

  

At den Nationale Cykelrute 3 omlægges til Frederikshavn åbner dørene for et 

turistpolitisk potentiale. Projektet bakker således op om igangværende initiativer 

hos VisitDenmark og Toppen af Danmark, der arbejder på at øge cykelturismen. 

  

På vegne af de involverede kommuner (Mariagerfjord, Rebild, Aalborg, Hjørring og 

Frederikshavn) har Rold Skov Natur- og Kulturcenter primo februar 2012 indsendt 

en samlet ansøgning til Vejdirektoratet ang. tilladelse til omlægningen af National 

Cykelrute 3. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Det er vurderet, at en ændret skiltning på det omtalte forløb fra nord for Østervrå 

(Søholt) til Frederikshavn vil koste ca. 25.000,- kr. i materialer og arbejdsløn. 

Beløbet tages fra Teknisk Udvalgs driftskonto til skilte. Efterfølgende forventes det, 

at udgiften kan regnes som en del af kommunens medfinansiering i det kommende 

hovedprojekt for Hærvejen.  

Der søges ekstern finansiering til hovedprojektet i 2. halvår af 2012. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller 

• sagen til orientering 

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Til orientering. 

 
Bilag  

National cykelrute 3_Hærvejen.pdf (dok.nr.13751/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8976 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: TU 
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15. Efterretningssag - særlige vilkår i forbindelse  med 

gravearbejder i gågadeområder og lignende 

 

Sagsfremstilling  

Der har i Frederikshavn Kommune været en praksis for at Center for Park og 

Vej(CPV) har udført reetableringsarbejder hvor der er særlige belægninger, i 

gågader, torve og pladser. 

Der er kommet nye Standardvilkår for ledningsarbejder som i § 3 stk. 5 giver 

kommunen mulighed for at fortsætte denne praksis.  

Center for Teknik og Miljø(CTM) vurderer, at der som udgangspunkt, skal stilles 

krav om, at Center for Park og Vej udfører retableringen. 

  

Formålet er, at værne om disse belægninger, som er tiltænkt en lidt højere kvalitet 

og æstetisk fremtoning og adskiller sig i opbygning fra almen vej. 

  

Ved større opgaver, koordinering og lignende kan anden praksis aftales. 

 
Juridiske konsekvenser  
Hvor Center for Park og Vej udfører retableringen friholdes Ledningsejeren for 

mangelansvars perioden. jf. Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje § 20 

stk. 3. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Ingen – da arbejdet udføres for ledningejers regning. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Til efterretning. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/709 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: knje 

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