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1. Valg af metode til fremtidig kystbeskyttelse ved  Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Baggrund  

Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet udfører i dag kystbeskyttelse på 

strækninger nord og syd for det Grå Fyr, mellem Skagen Havn og Klitgården samt 

ved Damstederne jf. den 5-årige samarbejdsaftale for 2009-13 (se bilag). Jf. 

samarbejdsaftalen er Frederikshavn Kommune bygherre og Kystdirektoratet 

rådgiver. Udgifterne til kystbeskyttelsen deles 50/50 mellem Frederikshavn 

Kommune og Kystdirektoratet. 

  

Der er 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 en udløben indvindingstilladelse på Skagen Nordstrand. På 

strækningen Skagen Havn – Klitgården er der fodret med singles. 

  

Samtidig med beslutningen om at gennemføre 2011 fodring fra søsiden, satte man 

det igangværende arbejde omkring en ny VVM for sandindvinding på Skagen 

Nordstrand i stå. 

  

Som bidrag til beslutningen om den fremtidige kystbeskyttelse fra 2013, har 

Kystdirektoratet udarbejdet et notat (se bilag). 

  

Målet med kystbeskyttelsen  

Kystbeskyttelsen udføres med udgangspunkt i følgende målsætninger: 

  

Grenen: Målsætning om naturlig kystudvikling 

Strækningen nord for det Grå Fyr: Der er ikke angivet en konkret målsætning om 

kystudviklingen. Der skal dog tages hensyn til bevarelse af vejforbindelsen til 

Grenen og til den kunstige klit, som er etableret som højvandsbeskyttelse for det 

bagvedliggende område. 

Ud for det Grå Fyr: Målsætning om fastholdelse af kystlinjen.  

Syd for det Grå Fyr: Målsætning om fastholdelse af kystlinjen.  

Sønderstrand: Målsætning om naturlig udvikling 

Skagen Havn - Klitgården: Målsætning om fastholdelse af kystlinjen. 

Damstederne: Målsætning om fastholdelse af kystlinjen. 

  

Anbefaling for den fremtidige kystsikring  

Kystdirektoratet deltager i mødet d. 17.april og vil svare på spørgsmål vedr. de 

tekniske muligheder og løsninger. Der henvises til s. 15-16 i vedlagte notat for 

gennemgang af Kystdirektoratets anbefalinger. Der henvises desuden til notatet for 

gennemgang af de tekniske muligheder.  

  

Det skal samtidig undersøges, hvorvidt det er muligt at anvende oprenset sand fra 

havne i Frederikshavn Kommune. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/3592 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: TU 
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En genoptagelse af sandindvindingen på Skagen Nordstrand kan kun ske under 

følgende forudsætninger: 

• Den igangsatte VVM for sandindvinding på Skagen Nordstrand 

færdiggøres. Der mangler redegørelse for alternative sandfodringsmetoder. 

• Naturstyrelsen giver dispensation fra råstoflovens § 20 a stk. 2 til 

indvinding af råstoffer på under 6 m vanddybde. Dette kræver vurdering af 

de naturmæssige konsekvenser og redegørelse for alternative metoder. 

Styrelsen lægger vægt på om de alternative metoder er miljømæssigt 

bedre og ikke indebærer en væsentlig øget økonomisk omkostning. 

• Naturstyrelsen skal give dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

• Fredningsnævnet for Nordjylland, Nord skal give ny dispensation fra 

fredningskendelsen for fredningen af Skagen Gren med omliggende vande. 

Også her lægges der vægt på redegørelsen for de alternative muligheder. 

• Naturstyrelsen skal endeligt give en ny indvindingstilladelse efter 

råstofloven. Den nye VVM skal vedlægges som bilag til 

ansøgningsmaterialet 

  

Det vurderes, at den hidtil gennemførte sandindvinding på Skagen Nordstrand har 

medført en ikke uvæsentlig påvirkning på Skagen By i form at mange transporter 

over en længere periode. Desuden vil sandindvinding på Skagen Nordstrand og 

fodring fra landsiden alt andet lige medføre en større forstyrrelse ind i vores 

fredede naturområder end fodring fra søsiden.  

 
Økonomiske konsekvenser  
Der er pt. afsat en årlig anlægsbevilling på 1.078.000 kr til projektet. 

Der henvises til notatet (se bilag) for budgetter over de foreslåede metoder. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

1. der arbejdes videre med fodring fra søsiden, primært med ønsket om at 

opnå indvindingstilladelse til et udvidet fællesområde på Skagen Rev hvis 

fodringsmaterialet vurderes at være anvendeligt. Alternativt at indgå i en 

fælles aftale med andre kommuner om fodring med oprenset materiale fra 

Hirtshals Havn. 

2. det undersøges, hvorvidt der alternativt kan anvendes oprenset materiale 

fra havnene i Frederikshavn Kommune 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Indstillingen tiltrædes, dog således at der også arbejdes med en indvinding på 

Nordstrand. 

 
Bilag  

Aftale om kystbeskyttelse ved Skagen 2009-2013.pdf (dok.nr.34251/12) 

oplæg fremtidig kystbeskyttelse rev.pdf (dok.nr.37251/12) 
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2. Kystbeskyttelse Skagen, 2012-2013 

 

Sagsfremstilling  

Baggrund  

På mødet i Teknisk Udvalg d. 17.maj 2011 tiltrådte udvalget følgende indstilling: 

•         at der sandfodres fra søsiden i 2011 som anbefalet af Kystdirektoratet 

•         at denne metode evalueres efter endt udførsel og at mulighederne for at 

opnå en flerårig indvindingstilladelse fra eks. Skagens Rev med 

efterfølgende fodring fra søsiden afsøges 

  

Sandfodring fra søsiden blev gennemført af en entreprenør i september/oktober 

2011. Man undgik tung trafik (samt klager) i og omkring Skagen By. Samtidig var 

denne metode rent administrativt lettere end den traditionelle fodring med sand fra 

Nordstrand. Fodring fra søsiden kunne gennemføres indenfor de gældende 

fredningsbestemmelser og indvindingen af sand fra allerede godkendte 

indvindingsområder fordrede ikke udarbejdelse af en særskilt VVM redegørelse fra 

kommunens side. 

  

Den endelige evaluering af 2011 fodringen gennemføres i maj måned 2012 i 

samarbejde med Kystdirektoratet.  

  

Kystsikring i den tilbageværende aftaleperiode  

Den eksisterende aftale mellem Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet der 

gælder i perioden 2009-2013 beskriver, at der er tale om tilbagevendende fodringer 

hvert år. Der henvises til bilag fra dagsordenspunktet ”Den fremtidige 

kystbeskyttelse ved Skagen”. 

  

Ved 2 årige fodringer fra søsiden, vil man opnå væsentlige besparelser, ift.faste 

omkostninger til indpumpning af sand. Hvis den endelige evaluering i maj måned 

viser, at 2 årige fodringer virker, vil det derfor være at foretrække, at gennemføre 

næste fodring i 2013. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Den årlige anlægsbevilling til kystbeskyttelsen er 1.078.000 kr.  

  

Fodringen fra søsiden i 2011 beløb sig til 2.936.000.kr ekskl. moms, der blev betalt 

50/50 af Kystdirektoratet og Frederikshavn Kommune.  

  

Der blev ikke sandfodret i 2010 og byrådet godkendte derfor, at der blev overført 

penge fra 2010 til 2011 således at udgiften kunne holdes indenfor den bevilgede 

ramme. 

Hvis udvalget beslutter at udsætte fodringen til 2013, skal der overføres 

budgetmidler fra 2012 til 2013. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/3592 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: TU 
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1. sandfodringen 2012 udsættes til 2013. I samarbejde med Kystdirektoratet 

undersøges det, hvor man opnår det bedste fodringsmateriale til fodring fra 

søsiden i forhold til de samlede udgifter 

2. budgetterede midler overføres fra 2012 til 2013 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Indstillingen tiltrædes. 
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3. 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  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. marts 2012  
Lars Møller, Søren Visti Jensen, Per Nilsson og Jens Ole Jensen følger 

indstillingen. 

  

Erik Sørensen, Jens Hedegaard Kristensen, Bjarne Kvist og Birgit Hansen kan ikke 

følge indstillingen og anbefaler, at der igangsættes en analyse af de omgivende 

kommuners takstpolitik med henblik på en tilpasning. 

  

Peter E. Nielsen undlader at stemme. 

Forslag til nyt takstblad blev ikke vedtaget. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af beslutning i økonomiudvalget har udvalgsformanden anmodet om, 

at få sagen behandlet på møde i Teknisk Udvalg. Formanden bemærker, at de 

omliggende kommuners takster på området, var kendt ved udvalgets behandling af 

sagen den 20. marts 2012.  

Sagen ønskes drøftet med henblik på en stillingtagen til, hvorvidt udvalget skal 

anmode økonomiudvalget om at blive fritaget for indtægtskravet ved udleje af 

vejareal til udstilling og udeservering mm., eller om forslag til nye takster i henhold 

til taktblad, udsendt med dagsordenen skal fastholdes.,  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg 

genfremsender takstblad for udstillings-/udeserveringsarealer samt for torve- og 

stadepladser til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Indstillingen tiltrædes, dog således at  taksten for stadeplads enkelte dage hæves 

til 200 kr. Takstbladet evalueres efter et år. 

 
Bilag  

Bilag 1 - Takstblad (dok.nr.36676/12) 

Bilag 2 - Indsigelsesnotat - Takstblad (dok.nr.36701/12) 

Gaderegulativ - Takster - Møde med handelsstandsforeninger 06-03-2012.pdf (dok.nr.36709/12) 

38310-12_v1_Takstblad for råden over vejareal - Gennemsnitspris for leje af udstillings- og 

udserveringsareal.pdf (dok.nr.38503/12) 
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4. Udeservering ved Havnevej , Skagen - Ansøgning o m 

dispensation 

 

Sagsfremstilling  

Kommunen har modtaget ansøgning vedrørende dispensation for reglerne 

vedrørende benyttelse af udeserveringsbånd på vejareal ved Havnevej 4. Der 

ansøges om dispensation til udeservering til kl.02.00 på 17 dage i forårs- og 

sommerperioden 2012. Ansøgningen er udsendt med dagsordenen til udvalgets 

medlemmer.  

  

I henhold til kommunens Regulativ for veje, torve og pladser, skal borde og stole 

mv. fjernes fra vejarealet uden for åbningstiden, dog senest kl. 22.00. 

  

Der er for de samme datoer ansøgt om dispensation fra støjgrænserne i 

kommunens Restaurationsforskrift. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at dispensationsansøgningen 

imødekommes på betingelse af, at de selv renholder området. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Ansøgning om dispensation - Udeservering Havnevej 4, Skagen (dok.nr.34734/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2640 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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5. Ansøgning om salg fra mobil bod i Skagen, Sæby o g 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Fagcenteret har modtaget ansøgning om tilladelse til salg af hjemmelavede 

pandekager fra mobil bod. Der ønskes mulighed for salg hele året i Skagen, Sæby 

og Frederikshavn.  

  

Enhver varig eller midlertidig anbringelse af mobile boder med henblik på 

gadehandel på offentlig vej, kræver godkendelse fra kommunen, som 

vejmyndighed i henhold til vejlovens § 102. 

  

Ifølge kommunens Regulativ for veje, torve og pladser kan der gives tilladelse til at 

sælge fra mobile boder i gågaderne i mindre omfang. Der er endnu ikke udstedt 

tilladelser til salg fra mobile boder for 2012. 

  

 Der er pt. ikke fastsat et gebyr for mobile boder, og der kan derfor ikke opkræves 

gebyr i forbindelse med en eventuel tilladelse vedrørende nærværende ansøgning. 

  

Det anbefales, at der gives en et-årig tilladelse til salg af pandekager fra mobil bod i 

Skagen, Sæby og Frederikshavn. 

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

imødekommes. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Indstillingen tiltrædes, således at der opkræves gebyr efter det til enhver tid 

gældende regulativ. 

 
Bilag  

Ansøgning om vedr. salg fra mobil bod (dok.nr.35291/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/368 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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6. Kirkestien, Sæby - Anmodning om fjernelse af vej navneskilt  

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af matr. nr. 23c og 23i, Sæby Bygrunde anmoder kommunen om at nedtage 

vejnavneskilte, ”Kirkestien” på ovennævnte ejendomme ved henholdsvis 

Gasværksvej og Vinkelvej, Sæby. Ejeren af ovennævnte ejendomme, vejejeren 

anerkender ikke, at offentligheden har ret til færdsel over ejendommene. 

  

”Kirkestien” er optaget i kommunens stiregister som offentlig sti. Det har ikke været 

muligt at finde dokumentation for stiens optagelse som offentlig sti. 

  

Det er efter loven en forudsætning for, at en sti er offentlig sti, at den enten før 1. 

april 1972 var optaget i stifortegnelsen, eller efterfølgende af vejbestyrelsen er 

optaget som offentlig sti i henhold til vejlovens § 97. 

  

Fagcenteret har ikke fundet dokumentation for at stien opfylder disse betingelser. 

  

Kommunen har som vejbestyrelse mulighed for at overtage almene stier og private 

fællesstier som offentlige. 

  

Da ejeren af stien ikke anerkender, at der er tale om en almen sti, kan kommunen 

ikke administrere stien som en almen sti.  

  

Der er tinglyst vejret for en række ejendomme på matr.nr. 23i og en del af matr. nr. 

23c, men ikke på hele stiforløbet mellem Gasværksvej og Vinkelvej. Der er således 

heller ikke grundlag for at antage, at stien er privat fællessti. 

  

Der er således ikke grundlag for, at kommunen kan overtage stien som offentlig sti. 

Det anbefales derfor, at anmodningen imødekommes, og stien udtages af 

kommunens stiregister. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at anmodning om fjernelse af 

vejnavneskilte imødekommes. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Sagen genoptages. 

 
Bilag  

Bilag 1 - Kirkestien Sæby - Kortbilag (dok.nr.35645/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/13795 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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7. Trafiksikkerhed på Europavej v/Flådestationen i 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune fik i januar måned en borgerhenvendelse vedr. 

trafiksikkerheden omkring fodgængerfeltet på Europavej ved indkørslen til 

Flådestationen. Borgeren arbejder på Flådestationen og går på arbejde, men han 

oplever, ofte at der opstår farlige situationer, når han skal passere vejen. Enten 

bliver han overset af bilisterne i de yderste spor, eller også er bilisterne 

uopmærksomme mht. trafikken foran dem, dvs. de opdager for sent, at bilen foran 

holder stille for fodgængere.  

  

Henvendelsen blev sendt videre til Vejdirektoratet, og vi har fået svar tilbage, at de, 

med accept fra Nordjyllands Politi, ønsker at nedlægge fodgængerfeltet. 

Vejdirektoratet henviser til, at der ifølge vejreglerne ikke bør anlægges 

fodgængerfelter på veje med mere end to spor. Tilsvarende er i ”Vejregel for 

afmærkning på kørebanen” angivet at fodgængerfelter ikke bør etableres, hvor 

krydsningsbehovet er størst om morgenen og eftermiddagen. 

Vejdirektoratet henviser fodgængerne til det signalregulerede fodgængerfelt ved 

Klitvej, der ligger ca. 200 m syd for indgangen til Flådestationen, (se bilag)  

Vejdirektoratet anmoder om en udtalelse fra Frederikshavn Kommune! 

Vejmyndigheden er ikke enig i den konklusion, at fodgængerfeltet bør slettes. I 

betragtning af, at Flådestationen er en af de største arbejdspladser i Frederikshavn, 

og at der er mange, der kortvarigt bor på flådestationen, som fx kursister og 

personel på skibene, må man antage, at fodgængerfeltet bliver brugt af et pænt 

antal fodgængere. Vejmyndigheden tror ikke, det er muligt at ændre adfærden og 

få fodgængerne til at benytte fodgængerfelterne ved Klitvej eller Færgehavnsvej. 

De, der bor på flådestationen, går ofte op i byen for at hente ”take away”, og den 

nemmeste vej til Søndergade, hvor der er gode muligheder for at købe mad, er lige 

over Europavej og op ad Høyersgade.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Frederikshavn Kommune er 

imod fjernelsen af fodgængerfeltet. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Oversigtskort - Europavej 12.04.2012.pdf (dok.nr.37003/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1381 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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8. Status på dipositionspuljen  

 

Sagsfremstilling  

Status på dispositionspuljen er klar til gennemgang (se bilag) 

  

Det er et forslag fra administrationens side, at status forelægges Teknisk Udvalg en 

gang pr. kvartal, dvs. januar, april, august og oktober. 

   

Kort orientering:   

• Der er kommet overslagspriser på alle cykelstiprojekterne (dias 19 – 27). 

• Forsyningen oplyser, at der kommer flere henvendelser om ugen fra 

borgere angående den manglende belysning på strandpromenaden i Sæby 

(dias 33)  

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

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Indstillingen tiltrædes. Der leveres lysmaster efter ansøgning fra Dybvad. 

 
Bilag  

Prioriteringsliste_Dispositionspuljen 12.04.2012.pdf (dok.nr.36947/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/643 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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9. Regnskab Teknisk Udvalg 2011 

 

Sagsfremstilling  

Det korrigerede budget for Teknisk udvalg, ekskl. den tekniske tillægsbevilling, er 

ved udgangen af 2011 på 45,8 mio. kr. og det faktiske forbrug er opgjort til 53,8 

mio. kr. 

  

Faktisk regnskab overstiger det korrigerede budget med 8,0 mio. kr.  

Nettoresultatet, opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, udviser et 

merforbrug på 8,0 mio.kr. hvilket svarer til en afvigelse på ca. 17,5 %. 

  

Ved budgetrevisionen pr. 30-09.11 forventedes et samlet nettoforbrug i 2011 på 

52,6 mio. kr.  
  
Udvalgets oprindelige driftsbudget udgjorde 96,025 mio. kr., i løbet af 2011 er der 

foretaget følgende væsentlige ændringer i Teknisk Udvalgets budgetramme.: 
  

Centerdannelse herunder etableringen af 

ejendomscentret 
-44,3 mio. kr. 

Overflytning af drift til anlæg -7,5 mio. kr. 
ØKD 1,1 mio. kr. 
Teknisk tillægsbevilling vintertjeneste 7,1 mio. kr. 

  

Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig 

sammenfatning, en teknisk regnskabsforklaring hvor årets resultat forklares samt 

Direktørens vurdering af regnskabsresultatet.  

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der 

omfatter:  

  

• Kort præsentation af området  

• Orientering om regnskabsresultatet  

• Gennemgang af opnåede resultater i 2011  

  
Idet der henvises til disse skal kun fremhæves: 
  
Regnskabsresultatet, iht. anbefalingerne i årsberetningen, fordeler sig således: 
  
- at der kan overføres et underskud på 8,0 mio. kr. 
  

Anlæg:  

Udvalgets korrigerede anlægsprogram udgør 89,4 mio. kr. Forbruget har i 2011 

været på 71,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for økonomiudvalget indstiller, at 

1.     over- og underskud overføres iht. reglerne for økonomisk 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2492 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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decentralisering således, at der samlet overføres et underskud på 

8,0 mio. kr. 

2.     Mindreforbruget på anlæg overføres til 2012 

3.     årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, 

godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets 

behandling 

  

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Indstillingen tiltrædes. Økonomiudvalget gøres opmærksom på, at udgiften til 

færdselssikkerhedsforanstaltninger vedr. Frydenstrandskolen burde være bevilget 

sammen med bevillingen til skolen. 

  

 
Bilag  

Regnskabsbemærkning TU 2011.pdf (dok.nr.36758/12) 

Overførsler R2011 TU.pdf (dok.nr.36875/12) 
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10. Orienteringssag - Optagelse af offentlig sti på  privat 

fællesvej - Milrimvej/Jennetvej 

 

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. 

  

På Byrådets møde den 28. marts 2012 besluttede, at byrådet følger 

Vejdirektoratets afgørelse, og omgør sin beslutning af 24. november 2010 i henhold 

hertil.  

  

På mødet vil Center for Teknik og Miljø redegøre for sagens hidtidige og videre 

forløb. 

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

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Til orientering. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/15132 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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11. Efterretningssag - Økonomisk status pr. 31. mar ts 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 31. 

marts 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 17. april 2012  
Til efterretning. 

 

 
 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 

   
 

 
 


