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1. 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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Der blev den 6. marts 2012 afholdt møde med repræsentanter for 

handelsstandsforeningerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Der er udsendt 

notat fra mødet med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Handelsstandsforeningerne mener, at lejen for udstillings- og udeserveringsarealer 

er sat for højt, men vil dog ikke fremkomme med alternativt forslag til takst for leje 

af udstillings- og udeserveringsareal. 

  

Center for Teknik og Miljø har revideret forslag til takstblad. Centeret foreslår, at 

den foreslåede takst for torvehandel også bliver gældende for mobile salgsvogne.  

 
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 20. marts 2012  
Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

Indstillingen tiltrædes, dog således at taksten for stadeplads enkelte dage hæves til 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/15471 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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200 kr. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

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

Takstblad (dok.nr.114537/11) 
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2. Aktivitetsplan 2012 for Trafiksikkerhedsudvalget  

 

Sagsfremstilling  

Trafiksikkerhedsudvalget har udarbejdet en aktivitetsplan for 2012 med 

hovedpunkterne: 

Vejprojekter fra trafiksikkerhedsplanen  
Landsdækkende og lokale kampagner  
Sortpletarbejde  
Trafiksikkerhedsudvalgets øvrige arbejde  

 
Økonomiske konsekvenser  
Det samlede budget for Trafiksikkerhedsudvalget er i 2012 på 794.000 kr. fordelt 

med 736.000 kr. på drift og 58.000 kr. på anlæg. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget frigiver 

nedenstående beløb: 

Kampagner  211.000 kr. 

Abonnement på Vejdirektoratets uheldsdatabase 15.000 kr. 

Inspiration og videndeling om trafiksikkerhed 

(netværk) 

50.000 kr.  

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

Aktivitetsplan 2012 (dok.nr.20409/12) 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2146 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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3. Optagelse af offentlig sti på privat fællesvej 

Milrimvej/Jennetvej, Elling, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Byrådet vedtog på møde den 24, november 2010 at optage offentlig sti på privat 

fællesvej fra matr. nr. 12a Napstjært by, Elling til matr.nr. 5ck Napstjært By, Elling.  

  

Optagelse af offentlig sti på privat fællesvej skete med henblik på at sikre 

ridemulighederne i området fra Napstjert til den regionale riderute.  

  

Kommunens beslutning er blevet påklaget til Vejdirektoratet og Vejdirektoratet har 

den 23. februar 2012 meddelt, at kommunens afgørelse er ulovlig. Vejdirektoratets 

afgørelse er udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Det er Vejdirektoratets vurdering, at kommunen ikke har foretaget de fornødne 

undersøgelser af, om der er tale om strækningen, der er optaget som offentlig sti i 

det væsentligste, stemmer overens med den bestående vej og om betingelserne i 

lov om private vejrettigheder, er opfyldt. 

  

Vejdirektoratet beder derfor kommunen om at tilbagekalde sin afgørelse om 

optagelse af stien.  

  

Center for Teknik og Miljø vil foretage en nærmere undersøgelse af de forhold, som 

Vejdirektoratet ikke vurderer, er tilstrækkelig belyst med henblik på at udarbejde et 

grundlag for ny beslutning om optagelse af offentlig sti på ovennævnte strækning. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Center for Teknik og Miljø 

foretager en nærmere undersøgelse af de forhold, som Vejdirektoratet ikke 

vurderer er tilstrækkelig belyst med henblik på at udarbejde et grundlag for ny 

beslutning i sagen. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

Et flertal tiltræder indstillingen. 

Jens Porsborg og Per Nielsson kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i 

byrådet. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

Vekdirektoratet meddeler, at Frederikshavn kommunes afgørelse i sagen er ulovlig (dok.nr.20231/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/15132 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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4. Maskinudskiftninger i Center for Park og Vej 201 2 

 

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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af udvalgets beslutning på møde den 14. februar vedlægges som 

bilag Maskingruppens ønsker til udskiftninger af maskiner og materiel i 2012 samt 

forslag til maskinudskiftninger i 2013 og 2014. 

Udvælgelsen af tilbud på de enkelte maskiner sker i samarbejde med 

udvalgsformanden. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at 

• maskingruppens ønsker til udskiftning af maskiner og materiel i 2012 samt 

forslag til maskinudskiftninger i 2013 og 2014 godkendes  

• udvælgelsen af tilbud på de enkelte maskiner sker i samarbejde med 

udvalgsformanden 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes, dog således at udvælgelse af tilbud forelægges udvalget. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

Maskinudskiftning 2012.XLS (dok.nr.25481/12) 

Maskinudskiftning 2013.XLS (dok.nr.25482/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1510 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joct 

 Besl. komp: TU 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 20. marts 2012 Side 9 af 27 

 

Maskinudskiftning 2014.XLS (dok.nr.25483/12) 
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5. 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 blandt andet 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 blandt andet fokuseret på 

at bygge videre på områder, hvor der vurderes at være realistiske 

udviklingsmuligheder inden for, som fx. 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 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9088 

 Forvaltning: CUE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: TU 
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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. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg 

drøfter, hvordan forslagene til indsatser fremadrettet skal bidrage til at 
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imødekomme de beskrevne udfordringer.  

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

møde. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
På Teknisk Udvalgs møde den 14. februar 2012 blev udvalget præsenteret for en 

række indsatsområder med særlig relevans for kommunens fortsatte attraktion som 

bosætnings-, erhvervs- og turistkommune. Teknisk Udvalg pegede efterfølgende 

på de særlige indsatsområder, som udvalget ønsker at prioritere i en videre 

bearbejdning i udviklingsstrategien og kommuneplanen. 

  

De særlige indsatsområder er:  

•         Som udgangspunkt skal kommunen skabe rammer for igangsætning 

af nye projekter – sammen med andre og på tværs af kommunens 

udvalgsområder. Borgernes engagement og indsatser er drivkræfter for 

projekternes succes og borgernes frivillighed skal - i et samarbejde 

med kommunen - søges udnyttet ved de rigtige projekter 

•         Anlæg og aktivitetsmuligheder i naturen skal styrke unges fysiske 

udfoldelsesmuligheder – gerne i samarbejde med lokale foreninger 

•         Der skal tages særligt hensyn til udsatte grupper, eksempelvis 

børnefamilier, handicappede og utilpassede unge, der skal hjælpes 

tilbage på arbejdsmarkedet ved at iværksætte afgrænsede projekter i 

et samarbejde med blandt andet arbejdsmarkedsområdet  

•         De rekreative havne skal være dynamoer for byernes udvikling. 

Autocampering kan eksempelvis ske på havnearealerne eller andre 

egnede kommunale arealer 

•         Der skal fokuseres på østkysten – bl.a. ved kystbeskyttelse, 

udnyttelse af kystlandskabet og etablering af kyststier 

•         Frederikshavn som motionskommune skal udnytte skovene i et 

samspil med bygninger og anlæg - eksempelvis Knivholt. Stier skal 

anlægges som motionsstier og være handicapvenlige  

•         Landsbyfællesskaber skal bidrage til landsbyernes overlevelse i et 

samspil med andre aktiviteter, som eksempelvis nedrivning af tomme 

boliger og skovrejsning - initiativer, der begge vil øge attraktiviteten af 

landsbyerne 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at de særlige 

indsatsområder indgår og viderebearbejdes i udviklingsstrategi og kommuneplan. 
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Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

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

Datastorm fra Byrådsseminar (dok.nr.14454/12) 
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6. Ansøgning om etablering af kystsikring ved Solsb æk 

Strand, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Center for Teknik og Miljø modtog den 3. februar 2012 en ansøgning om opstart af 

en kystbeskyttelsessag ved Solsbæk Strand. Der ønskes etableret et 

kystbeskyttelsesanlæg på strækningen fra Sæby Miniby til byskiltet mod syd. I 

fortsættelse af ansøgningen modtog Center for Telnik og Miljø den 13. februar 

2012 underskrifter fra de grundejerne på østsiden af Solsbækvej, der kan tilslutte 

sig en kystbeskyttelse på strækningen. På kyststrækningen er der i forbindelse 

med decemberstormene flere steder sket en markant tilbagerykning af 

kystskrænten.  

  

Forud for ansøgningen blev der den 1. februar 2012 afholdt møde mellem den 

etablerede arbejdsgruppe og Frederikshavn Kommune v/ udvalgsformanden, 

Forsyningen og Center for Teknik og Miljø. På mødet blev de principielle 

problemstillinger drøftet i forbindelse med igangsætning af en kystbeskyttelsessag, 

herunder mulige afgrænsninger, udgiftsfordeling og egentlige 

kystbeskyttelsesanlæg o.s.v.  

  

Udover grundejerne i området har Frederikshavn Forsyning A/S interesse i sikring 

af deres trykledning, beliggende nærmest kystskrænten og med et forløb mellem 

det gl. renseanlæg og det nye renseanlæg syd for Sæby. Herudover er der 

vejanlægget Solsbækvej på hele strækningen. Trykledningen vil som det første 

være truet, herefter parcelhusene og endelig vejanlægget. Det bemærkes dog, at 

ingen af de nævnte anlæg eller parcelhuse umiddelbart er truet.  

Endelig bør seneste havneudvidelse, jf. udsendte debatoplæg mv. indgå i 

vurderingerne i forbindelse med eventuelt kystbeskyttelsesprojekt på strækningen.  

  

Forudsætningen for den videre behandling og eventuel beslutning om fremme af et 

kystbeskyttelsesprojekt, kræves som udgangspunkt udarbejdelse af brugbart 

”forprojekt ” der skal danne grundlag for en egentlig beslutning om fremme af et 

kystbeskyttelsesprojekt på strækningen.  

Der foreligger p.t. ikke noget brugbart ”forprojekt”, d.v.s. en beskrivelse af 

kyststrækningen, hydrauliske forhold, forslag til kystbeskyttelsesanlæg o.s.v. Til 

løsning af denne del af opgaven, skal der entreres med et rådgivningsfirma, der har 

erfaring med kystbeskyttelsesprojekter m.v.   

  

Historik for Solsbæk Strand  

Teknisk Udvalg i tidligere Sæby Kommune behandlede den 20. august 2001 en 

tilsvarende ansøgning om opstart af kystbeskyttelsesprojekt. Der blev dengang 

udarbejdet ”oplæg til overordnet ide- og debatfase” – dog uden at dette resulterede 

i et realiseret projekt.  

  

I perioden 2005 til 2008 blev der på strækningen gennemført forsøg med 

trykudligningsrør ved firma SIC – Skagen Innovative Center. Ved forsøgsperiodens 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12645 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: TU 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 20. marts 2012 Side 15 af 27 

 

ophør kunne kommunens rådgivningsfirma, der var tilknyttet opgaven, imidlertid 

ikke konstatere den forventede effekt.  

  

Senest har Teknisk Udvalg den 4. december 2008 besluttet, at man ikke vil 

iværksætte et kystbeskyttelsesprojekt på strækningen. Dette begrundes dels med, 

at grundejerne i området udviste meget begrænset interesse og dels at kystens 

erosionshastighed (nedbrydning) ikke ville bringe helårsboliger eller rørledning i 

fare inden for de nærmeste 20 år.  

  

Kystdirektoratets foreløbige udtalelse  

I foreløbig udtalelse fra Kystdirektoratet bemærkes, ”at Kystdirektoratet er 

interesseret i at støtte op om disse større projekter med vejledning, da det er i tråd 

med vores nye kystbeskyttelsesstrategi”. Dog bemærkes, at Kystdirektoratet ikke 

finder umiddelbart behov for yderligere tiltag på strækningen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

1. det godkendes, at Center for Teknik og Miljø efter drøftelse/aftale med 

Frederikshavn Forsyning A/S, træffer nærmere aftale med rådgivningsfirma 

om udarbejdelse af et ”forprojekt”  

2. forprojektet” herefter giver mulighed for udarbejdelse af forslag  til 

udgiftsfordeling  for projektets anlægs- og vedligeholdelsesdel. Teknisk 

Udvalg kan herefter træffe egentlig beslutning om evt. fremme af et 

kystbeskyttelsesprojekt på kyststrækningen 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Indstilingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

Ansøgning om kystsikring fra Sæby Miniby til byskiltet v/Solsbækvej 233 (dok.nr.13160/12) 

Underskriftindsamling - (dok.nr.15687/12) 

Udtalelse fra Kystdirektoratet - Henvendelse om kysten på Solsbækvej (dok.nr.11272/12) 

Kortbilag for området med trykledning / vej  (dok.nr.26132/12) 
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7. Kystbeskyttelse på Skagen Sydstrand, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune modtog den 20. februar 2012 et tilbud om kystbeskyttelse 

i Skagen fra Skagen Innovations Center (SIC) ved Poul Jakobsen (se bilag). 

  

Tilbuddet omfatter kystbeskyttelse af 2.500 meter lang strækning omkring det Grå 

Fyr og 1.000 meter lang strækning ved Damstederne. Kystbeskyttelsen tilbydes 

udført ved hjælp af SIC’s trykudligningsrør.  

  

Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet udfører i dag kystbeskyttelse på de to 

strækninger jf. den 5-årige samarbejdsaftale for 2009-13 (se bilag). Der er blevet 

udført kystbeskyttelse på strækningerne siden 1983, som en del af erosions-, klit- 

og højvandsbeskyttelsen i området.  

  

Indtil 2009 blev der sandfodret fra landsiden med sand fra Skagen Nordstrand. I 

2011 blev der sandfodret fra søsiden på grund af udløben indvindingstilladelse på 

Skagen Nordstrand. Frederikshavn Kommune er bygherre og Kystdirektoratet 

rådgiver. Udgifterne til kystbeskyttelsen deles 50/50 mellem Frederikshavn 

Kommune og Kystdirektoratet jf. samarbejdsaftalen. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at sagen drøftes 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Udvalget ønsker ikke at foretage kystbeskyttelse på den af Poul Jakobsen 

foreslåede måde. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

VS: Frederikshavn byråd - Tilbud 2008.doc (dok.nr.19633/12) 

VS: Frederikshavn byråd - Frederikshavn Byråd.pdf (dok.nr.19406/12) 

Aftale om kystbeskyttelse ved Skagen 2009-2013.pdf (dok.nr.25623/12) 
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8. Vedligeholdelsesarbejder på Rekreative Havne 

 

Sagsfremstilling  

Med baggrund i udvalgets drøftelser den 17. januar og på temamødet den 14. 

februar 2012 fremlægges hermed forslag til renoverings- og finansieringsplan for de 

kommende vedligeholdelsesarbejder. De i sagsfremstillingen nævnte beløb er 

fremlagt for udvalget på de førnævnte mødedatoer.  

Kommunen kan låneoptage til havneformål uden at det påvirker kommunens 

låneramme.  

  

Der er følgende udfordringer i forhold til vedligeholdelsesopgaven: 

  

1) Vedligeholdelsesefterslæb er opgjort til 7,7 mio.kr. 

Foreslås, sammen med de fremtidige vedligeholdelsesarbejder, finansieret løbende 

af havnenes vedligeholdelsesbidrag og delvist ved låneoptag finansieret af samme. 

Udvalget orienteres løbende om status på vedligeholdelsesbehov og finansiering.  

  

2) Udskiftning og renovering af broer, 20 mio.kr. 

Foreslås finansieret ved en øget løbende anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. årligt og 

prioriteret af Ejendomscenteret i henhold til udskiftnings- og vedligeholdelsesplan. 

Foreslås beskrevet som problemområde i forbindelse med oplæg til budget 2013 

  

3) Akutte skader og nedbrudte elementer udgør et samlet behov for genopretning 

2,2 mio. 

De 2,2 mio.kr. er fordelt således: 

•         akutte skader 1,0 mio. kr. (fare for yderligere forværring hvis ikke 

udbedring) 

•         nedbrudte elementer 1,2 mio.kr. (funktion og sikkerhed er ikke til stede) 

  

Havnenes vedligeholdelsesbidrag kan ikke finansiere renter og afdrag af et 

låneoptag på de 2,2 mio. kr. 

  

Ejendomscenteret anbefaler, at der prioriteres 2,2 mio. kr. til 

genopretningsopgaven. Kan udvalget ikke træffe beslutning om at genoprette for 

2,2 mio. vil Ejendomscenteret anbefale at der som minimum prioriteres 1,0 mio. til 

udbedring af akutte skader i Rønnerhavnen (750.000 kr.) og Voersaa Havn 

(250.000 kr.). 

Det foreslås endvidere, at udvalget tager beslutning om at finansiere 

genopretningsopgaven enten af udvalgets drifts- og anlægsramme 2012 eller ved 

låneoptag, renter og afdrag finansieret af samme.  

Et låneoptag på 2,2 mio. vil medføre tilbagebetaling med renter og afdrag på ca. 

180.000 kr. årligt i 20 år. 

Træffer udvalget beslutning om låneoptag til akutte skader og nedbrudte elementer, 

bør der ligeledes træffes beslutning om finansiering heraf. 

Finansieringen af et låneoptag på 2,2 mio kr.ville ved en øget brugerbetaling for 
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havnene have følgende årlige overslagsmæssige konsekvens udregnet i forhold til 

den respektive andel af genopretningsopgaven: 

  

  

  

  

  

  

  andel pr. m broplads pr. bådplads 

Rønnerhavnen 118.636 kr 113,4 kr. 300 kr. 

Voersaa Havn 20.455 kr 51,5 kr. 137 kr. 

Aalbæk Havn 40.909 kr 205,0 kr. 546 kr. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at 

1.       efterslæbet på 7,7 mio. kr. samt kommende vedligeholdelsesarbejder 

finansieres løbende af havnenes vedligeholdelsesbidrag 

2.       udskiftning og renovering af broer beskrives som et problemområde til 

prioritering i budget 2013 

3.       udvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til byrådet at der optages 

lån på 2,2 mio.kr. til genopretningsopgaven. Tilbagebetalingen på ca. 

180.000kr. årligt i 20 år finansieres af udvalgets drifts- og anlægsramme 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Indstillingens pkt. 1 og 2 beskrives samlet som èt problemområde til prioritering i 

budget 2013. 

  

Indstillingens pkt. 3 tiltrædes, dog således at tilbagebetalingen for 2012 skal findes 

af havnens drifts- og anlægsramme. 

Frode Thule Jensen ønsker principielt en større brugerbetaling. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

Situationsrapport feb 2012 Rekreative havne - Situationsrapport feb 2012 Rekreative 

havne.docx (dok.nr.14665/12) 
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9. Urnegravplads i Sæbygård Skov 

 

Sagsfremstilling  

Teknisk Udvalg har behandlet sagen flere gange tidligere - senest på møde den 10. 

december 2010, hvor man besluttede at afvente en evt. fornyet ansøgning, idet 

Løvfald som aftalepart ikke kunne tiltræde kommunens vilkår for at indgå en 

driftsaftale. 

  

Advokatfirmaet HjulmandKaptain har nu på vegne af Sæbygård Drift ApS 

udarbejdet forslag til aftaler vedrørende urnegravpladsen i Sæbygård Skov.  

Advokatfirmaet foreslår, at spørgsmålet om sikkerhedsstillelse for opretholdelse af 

gravpladsen løses ved, at der tinglyses en servitutinklusiv driftsaftalen på 

ejendommen med prioritet forud for de panthæftelser, der hivler på 

ejendommen. Dermed er der fuld sikkerhed for kommunens eventuelle krav, idet 

servitutten kan gøres gældende overfor enhver forud for pantegæld. Der burde 

derfor ikke være behov for yderligere sikkerhed.  

  

Advokatfirmaet har på baggrund af drøftelser med Sæbygård Drift ApS og på 

baggrund af de dokumnetudkast, der tidligere er lavet, udarbejdet udkast til 

driftsaftale mellem Frederikshavn kommune og Sæbygård Drift ApS samt servitut. 

Der er vedlagt et rids som bilag 1 til driftsaftalen, som vil blive korrigeret en smule. 

Landinspektør er i færd med at udarbejde det reviderede rids.  

  

Der anmodes om, at kommunen godkender de foreliggende udkast og etableringen 

af urnegravpladsen på de vilkår, der er beskrevet i de nævnte dokumenter.  

Advokaten bemærker endvidere, at den omtale, der har været af etableringen i 

pressen, har medført adskillige henvendelser til Sæbygård Drift ApS, og der er 

derfor ikke tvivl om, at der er et behov for etableringen af en sådan gravplads. 

Sæbygård Drift ApS vil derfor gerne have aftalerne bragt på plads så hurtigt som 

muligt. 

 
Indstilling  
Dirktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen drøftes, herunder af 

forslag til størrelsen af kommunens vederlag, såfremt anmodningen imødekommes 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. juni 2011  
Udvalget vedtog at indgå aftale på det forelagte grundlag. 

Kommunens vederlag fastlægges til 12.500.- kr svarende til 37 timer arbejde på 

årsbasis. 

  

Fraværende: Per Nilsson 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Kommunen har modtaget henvendelse (vedhæftet som bilag) fra Hjulmand og 

Kaptain vedrørende urnebegravelsesplads i Sæbygård Skov.  
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Henvendelsen drejer sig om det kommunale vederlag, som er fastsat til 12.500 kr. 

pr. år. Hjulmand og Kaptain ønsker det årlige vederlag ændret, således at der ikke 

betales et fast beløb, men et éngangsbeløb pr. gravsted for kommunens 

administration. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til drøftelse. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Et flertal fastholder udvalgets beslutning af 21. juni 2011. 

Frode Thule Jensen kan ikke tiltræde beslutningen. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

udkast til servitut - urnegravplads (dok.nr.47850/11) 

Revideret driftsaftale pr. 16.6.2011 (dok.nr.62132/11) 

- Henvendelse vedr. urnebegravelsesplads i Sæbygård Skov.pdf (dok.nr.27097/12) 
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10. Ansøgning fra arrangørerne af Cup nr. 1 om økon omisk 

støtte 

 

Sagsfremstilling  

Arrangørerne af Cup Nr. 1 søger om økonomisk opbakning og økonomisk støtte til 

gennemførelse af turneringen i 2012. 

  

Cup nr. 1 er en international fodboldturnering for ungdomshold, som hvert år siden 

1984 er blevet afviklet i uge 28 i Frederikshavn. Omkring 7.000 hold fra 92 nationer 

har gennem årene besøgt Frederikshavn for at spille fodbold. Turneringen er indtil 

2011 blevet afviklet under navnet Dana Cup. 

  

Siden 1984 har direktør Sven Ivarsson, SportResor Goteborg, haft ansvaret for 

salg, booking, markedsføring og bespisning, mens FFI Fodbold hvert år har stillet 

500-750 frivillige til rådighed. Efter sidste års turnering overtog FFI Fodbold hele 

ansvaret for turneringen og i denne forbindelse skiftede turneringen navn til Cup nr. 

1.  

  

Cup nr. 1 samarbejder med agenter i hele verden. Gennemsnitlig deltager 250 hold 

svarende til 4.500 spillere og ledere samt omkring 7.000 medrejsende forældre, 

søskende m.fl. Hoteller, campingpladser og vandrehjem i området melder 

traditionelt om alt udsolgt i uge 28. Turneringen genererer en stor omsætning i 

Frederikshavn Kommune. 

Arrangørerne af Cup nr. 1 søger om følgende: 

•         Friholdelse af de udgifter turneringen normalt betaler til Frederikshavn 

Kommune. Denne udgift udgør normalt ca. 160.000 kr., blandt andet for 

leje af skoler, leje af udstyr og mandskabstimer 

•         Projektudviklingsstøtte på 150.000 kr. til kickstart med blandt andet en 

festlig åbningsceremoni, flere aktiviteter på Fodboldvej, et mere ambitiøst 

ledertræf, øget samarbejde med turistbranchen og et decideret 

erhvervsarrangement, hvor områdets virksomheder kan visa sig frem for 

især de mange interessante norske forretningsfolk, som er med deres børn 

i Frederikshavn. Som modydelse foreslår arrangørerne, at Frederikshavn 

Kommune bliver eventsponsor for Cup nr. 1. 

•         En underskudsgaranti på 100.000 kr. 

  

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid vil indstille til Kultur- og Fritidsudvalget, 

at der i 2012 stilles de ønskede skoler til rådighed uden beregning. 

Kommunaldirektøren indstiller, at Frederikshavn Kommune i 2012 bliver 

eventsponsor for Cup nr. 1 og at Økonomiudvalget bevilger 150.000 kr. i 

projektudviklingsstøtte og stiller en underskudsgaranti på 100.000 kr. for 

arrangementet.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges tilskud til 

projektet Cup NO.1 på 30.000 kr., der finansiers af TU´s dispotionspulje. 
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Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Bruno Müller erklæres inhabil ved punktets behandling. 

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  
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11. Orienteringssag - Kystbadevand - skiltning og v arsling 

 

Sagsfremstilling  

Badevandsprofiler 

Før badesæsonen, der begynder 1. juni 2012, skal der jf. bekendtgørelsen om 

badevand og badeområder, i nærheden af badestranden opsættes 

informationsmateriale, der beskriver badestranden (badevandsprofilerne) og 

angiver badevandskvaliteten.  

  

Opslagen skal udskiftes ca. en gang pr. år. Typisk inden badesæsonens 

begyndelse.  

På Blå Flag strandene monteres en klapramme i A3 størrelse på eksisterende 

stander. På øvrige strande sættes klaprammen på en pæl.  

  

Omkostningerne ved indkøb og opsætning af klaprammer m.m. ved de 

badestrande, hvor der er kontrolstationer, anslås af Park og Vej til ca. 21.000 kr. 

Beløbet tages fra strandrensningskontoen. 

  

Varsling 

Bekendtgørelsen om badevand og badeområder foreskriver, at de badende skal 

advares mod en eventuel forureningssituation, fx  når der under kraftig regn løber 

opspædet spildevand ud i nærheden af en badestrand.  

  

Der findes ikke grænseværdier for enkeltprøver i badevandsbekendtgørelse; men 

Sundhedsstyrelsens anbefalede værdier for hvornår Kommunen bør kontakte 

Embedslægen, er 1000 E. coli pr. 100 ml og 400 intestinale enterokokker pr. 100 

ml. 

  

Ved gennemgang af prøveresultater fra de sidste 4 år var det kun badestranden 

ved Solsbækhytten / Flakvej syd for Sæby (station 480), der havde flere værdier, 

der lå over Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

  

Overskridelserne forekommer under kraftig regn. Der vil derfor blive varslet på 

denne badestrand i badesæsonen 2012.  

Varslingen vil foregå ved, at der under kraftig regn vil blive opsat et 

advarselsopslag (badning frarådes) ved nedgangen til stranden (i samme 

klapramme som badevandsprofilen). Efter ca. 1 - 3 døgn efter at regnen er ophørt 

fjernes opslaget med ”Badning frarådes”. Opsætning og nedtagning af 

advarselsskilt forventes udført af fagcenterets personale. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Omkostningerne ved indkøb og opsætning af klaprammer m.m. ved de 

badestrande, hvor der er kontrolstationer, anslås af Park og Vej til ca. 21.000 kr.  

Beløbet tages fra strandrensningskontoen. 

 
Indstilling  
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Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Jens Porsborg deltog ikke i punktet. 

 

Til orientering. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  
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12. Efterretningssag - Sygefraværsstatistik i Frede rikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet 

med år 2010.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden fra januar 2010 til januar 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

for de seneste fire måneder, nemlig oktober, november og december 2011 samt 

januar 2012. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig  eller kronisk 

sygdom (§ 56)) .  

Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Jens Porsborg deltog ikke i punktet. 

Til efterretning. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

Fraværsstatistik Feb2012.pdf (dok.nr.16999/12) 
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13. Efterretningssag - Økonomisk status pr. 29. feb ruar 2012 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 29. 

februar 2012 for Teknisk Udvalg til orientering. 

Den indeholder et skema med den overordnede økonomiske status på center 

niveau for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der tilknyttet korte 

overordnede kommentarer, der beskriver de enkelte centerets økonomiske stade. 

Ligeledes er der overordnede korte kommentarer til anlægsområdets økonomiske 

stade. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at sagen tages til efterretning 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012  
Jens Porsborg deltog ikke i punktet. 

Til efterretning. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen  

 
Bilag  

Økonomisk status 29-02-2012 TU (dok.nr.26230/12) 

Budgetopfølgning Februar 2012 TU (dok.nr.26876/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6887 

 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 

   
 

 
 


