
 

 

 

Referat Teknisk Udvalg

Ordinært møde

Dato  22. maj 2012

Tid  15:20

Sted  Fasanvej 1, udvalgslokalet

NB.  

Fraværende  Bruno Müller

Stedfortræder   

Medlemmer  Brian Pedersen (SF) 

Anders G. Mikkelsen (A) 

Bruno Müller (A) 

Hanne Welander (A) 

Frode Thule Jensen (V) 

Jens Porsborg (C) 

Per Nilsson (V) 
  

 
 

    

Teknisk Udvalg 

Ordinært møde 

22. maj 2012 

15:20 

Fasanvej 1, udvalgslokalet 

Bruno Müller 

Brian Pedersen (SF) - Formand 

Anders G. Mikkelsen (A)  

Bruno Müller (A)  

Hanne Welander (A)  

Frode Thule Jensen (V)  

Jens Porsborg (C)  

Per Nilsson (V)  

 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 22. maj 2012 Side 2 af 24 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Side  

 

1. Trafiksikkerhedsplan for ny byskole ved Arena Nord, Frederikshavn .......................................................... 4 

2. Gennemførelse af Frederikshavn kommunes vand- og naturhandleplaner ................................................. 6 

3. Dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Lønningen i Skagen ................................................................... 8 

4. Hastighedsbegrænsning på Gl. Kirkevej, Aalbæk ........................................................................................ 9 

5. Hastighedsbegrænsning på Knivholtvej og Vendsysselvej, Frederikshavn ................................................. 10 

6. Hastighedsdæmpning på Frismosevej, Dronninglund ................................................................................. 11 

7. Taksation vedrørende erstatningsfastsættelse i forbindelse med ekspropriation Solsbækvej 264, Sæby. . 12 

8. Planlagte asfaltarbejder 2012 ....................................................................................................................... 13 

9. Udviklingspuljen Budget 2013-16 ................................................................................................................. 14 

10. Takstblad for råden over vejareal ................................................................................................................. 15 

11. Afskærmning af facade, Danmarksgade 74a, Frederikshavn ...................................................................... 19 

12. Beskæring af vejtræ på Kingosvej i Frederikshavn ...................................................................................... 20 

13. Orienteringssag - Sikring af driftsovergang nr. 14 - Skagensbanen ............................................................ 21 

14. Orienteringssag - Blå Flag 2012 ................................................................................................................... 22 

15. Efterretningssag - Økonmiopfølgning pr. 30. april ........................................................................................ 23 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 24 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 22. maj 2012 Side 3 af 24 

 

Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
1 48667/12 Åben Trafiksikkerhedsplan for ny byskole ved Arena Nord 

.15.05.2012DOCX.pdf 

1 48668/12 Åben Skema_overslagspriser_prioritering_af_projekter_TU_22 maj 

2012 docx.pdf 

3 46398/12 Åben Lønningen - Skagen 09.05.2012.pdf 

4 44356/12 Åben Gl. Kirkevej, 9982 Ålbæk 02.05.2012.pdf 

5 44338/12 Åben Knivholtvej og Vendsysselvej 02.05.2012.pdf 

5 45647/12 Åben Trafiktælling - april 2012.pdf 

6 43903/12 Åben Frismosevej i svinget 01.05.2012.pdf 

6 45609/12 Åben Trafiktælling Frismosevej - april 2012.pdf 

8 48202/12 Åben Asfaltfolder 2012.pdf 

10 36676/12 Åben Bilag 1 - Takstblad 

10 36701/12 Åben Bilag 2 - Indsigelsesnotat - Takstblad 

10 36709/12 Åben Gaderegulativ - Takster - Møde med handelsstandsforeninger 

06-03-2012.pdf 

10 38503/12 Åben 38310-12_v1_Takstblad for råden over vejareal - 

Gennemsnitspris for leje af udstillings- og 

udserveringsareal.pdf 

11 47472/12 Åben Hæk ved schou epa - ansøgning om grøn hæk i gågaden_maj 

2012.pdf 

12 49301/12 Åben Vejtræ Kingosvej 22.03.2012 - 3.jpg 

12 49298/12 Åben Vejtræ Kingosvej 22.03.2012 - 2.jpg 

12 49295/12 Åben Vejtræ Kingosvej 22.03.2012.jpg 

14 46804/12 Åben Blå Flag_Frederikshavn_Kommune 2012.pdf 

15 46604/12 Åben Økonomiopfølgning pr. 30. april 2012 TU.pdf 

15 47430/12 Åben Økonomisk status 30. april 2012 TU.pdf 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 22. maj 2012 Side 4 af 24 

 

1. Trafiksikkerhedsplan for ny byskole ved Arena No rd, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Fra januar 2013 bliver tre skoler i Frederikshavn til én, der opføres ved Arena Nord. 

Det betyder blandt andet, at 

• mange elever og ansatte får en ny – nogle får en længere - skolevej  

• morgentrafik, der tidligere søgte tre forskellige geografiske mål, nu kun 

søger imod ét  

• den øgede trafikbelastning på dele af vejnettet vil blotlægge og tydeliggøre 

eventuelle ”grå” strækninger og kryds  

  

Med det formål at skabe sikre og trygge skoleveje for børnene, har en 

arbejdsgruppe udarbejdet forslag til en Trafiksikkerhedsplan for skolen. Planen, der 

blandt andet danner baggrund for ansøgning til Pulje til mere cykeltrafik 2012, 

foreslår, at der tages flere virkemidler i brug: 

• skolens ledelse og forældrebestyrelsen skal vedtage en Trafikpolitik for 

skolen 

• børn, ansatte og forældre skal tilskyndes til cykel- og gangtransport 

• der skal informeres om og iværksættes kampagner om sikre skoleveje  

• der skal fastlægges "anbefalede skoleveje" og de skal kommunikeres 

• børn, ansatte og forældre skal tilskyndes til det rigtige rutevalg 

• fysiske ændringer og anlægsprojekter på skoleruterne 

  

Forslaget til Trafiksikkerhedsplanen, der er vedlagt som bilag 1, er i 

overensstemmelse med Trafiksikkerhedsudvalgets aktivitetsplan for 2012 og 

forfølger desuden flere at Frederikshavn Kommunes overordnede mål: vi vil være 

Nordjyllands sundeste kommune, vi vil være motionskommune nr. 1 og vi ser gerne 

flere korte bilture i stedet afviklet på cykel. Sunde transport- og motionsvaner 

grundlægges ofte i børne- og ungdomsårene, så det er sund fornuft at fremme 

gang- og cykeltransport til den nye skole. 

  

Arbejdsgruppen har i bilag 2 beregnet overslagspriser på de foreslåede virkemidler. 

Arbejdsgruppen er anmodet om at beregne overslagspriser på alternative forslag 

på to anlægsprojekter:  

• Peter Wessels Vej imellem Koktvedvej og Råholtvej – tiltag nr. 6.1.3 

• Rimmens Allé/Niels Juels Vej – tiltag nr. 6.4.2 

Af bilag 2 fremgår skema, hvor de foreslåede virkemidler er prioriteret og hvor 

virkemidlerne er foreslået samlet i ”pakker”, der udføres over i alt 4 år. 

Virkemidlerne er søgt prioriteret således, at de tiltag, der sikrer flest skoleelever 

udføres først. Anlægges der en anden vurdering – f.eks. trafikafviklingen til og fra 

Arena Nord – vil prioriteringen være en anden.  

Af bilag 2 fremgår også projekteringsudgifter samt afledte driftsudgifter. 

  

Virkemidlerne, der skal sikre at flest mulig går eller cykler til skolen (4.3 og 4.4), bør 

være etableret ved skolens åbning, ligesom sikkerhedsprojekterne på Suensonsvej 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/8263 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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nærmest skolen (6.2.1, 1.etape) bør være etableret.  

Som en del af skolebyggeriet udføres der i øjeblikket anlægsarbejder over de 

tidligere træningsbaner syd for Stadion. Anlægsarbejdet har tæt sammenhæng 

med anlægsprojekt 6.3.2. 

På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at byrådet i år ansøges om en 

tillægsbevilling på 2.200.000 kr til realisering af anlægsprojekterne 6.3.2, 6.2.1, 1. 

etape og virkemidlerne 4.3 og 4.4. 

 
Økonomiske konsekvenser  
at byrådet i år ansøges om en tillægsbevilling på 2.200.000 kr til realisering af 

anlægsprojekterne 6.3.2, 6.2.1, 1. etape og virkemidlerne 4.3 og 4.4. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. Teknisk Udvalg godkender Trafiksikkerhedsplanen  

2. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille ansøgning til 

Byrådet om optagelse af rådighedsbeløb på 2.200.000 kr samt frigivelse af 

rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. Beløbet finansieres af de likvide midler  

3. de nødvendige økonomiske midler til projektering, anlæg og drift af de 

foreslåede anlægsprojekter og virkemidler i 2013, 2014 og 2015, i henhold 

til Trafiksikkerhedsplanen og vist i skemaet i bilag 2, indgår i de kommende 

budgetforhandlinger 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Sagen genoptages, idet udvalget forudsætter, at 

1. Udvalget tilvejebringer de nødvendige anlægsmidler til planens realisering 
2. Planen tilrettes, så det gøres mindre attraktivt for bilister at færdes ved 

skolen, herunder hindring/dæmpning af forældrekørsel og øgede hensyn til 
de bløde trafikanter. 

  

Udvalget finder endvidere at virkemidler, der sikrer og motiverer de bløde 

trafikanter, bør opprioriteres på tværs af kommunens skoler. 

 
Bilag  

Trafiksikkerhedsplan for ny byskole ved Arena Nord .15.05.2012DOCX.pdf (dok.nr.48667/12) 

Skema_overslagspriser_prioritering_af_projekter_TU_22 maj 2012 docx.pdf (dok.nr.48668/12) 
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2. Gennemførelse af Frederikshavn kommunes vand- og  

naturhandleplaner 

 

Sagsfremstilling  

Statens vand- og naturplaner er offentliggjort december 2011. Center for teknik og 

Miljø har udarbejdet forslag til kommunens handleplaner på baggrund af de statslige 

planer. Den kommunale vandhandleplan og de 8 kommunale naturhandleplaner 

indeholder bl.a. en række indsatser, som kommunen skal gennemføre indenfor 

planperioden 2012-15.  

  

De kommunale handleplaner skal i offentlig høring i perioden 8. juni til 1. september, 

planerne skal være endelig vedtaget senest 8. december. 

  

Planerne er på møde 8. maj i Plan og Miljøudvalget sendt videre til behandling i 

Økonomiudvalget med forventet vedtagelse af Byrådet d. 30. maj.  

  

Forslag til planerne foreligger i digitale udgaver. Kan ses på hhv: 

http://naturhandleplaner.cowi.webhouse.dk/dk/frederikshavn

og 

http://vandhandleplaner.cowi.webhouse.dk/dk/frederikshavn. 

Adgang sker med brugernavn: politiker og password: 1111. 

De digitale planer indeholder interaktive kort, hvor detaljer omkring planernes 

indsatser kan ses.  

  

Planerne findes tillige i en pdf-udgave som kan ses på intranettets politikerportal.  

  

Økonomi:  

Vandplanerne indeholder en række indsatser i forhold til vandløb og 

spildevandsrensning. 

  

Udgifter til indsatser i forhold til spildevandsrensning afholdes af private lodsejere.  

Indsatser på vandløbsområdet, f.eks. fjernelse af spærringer og 

vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte vandløb, forventes dækket 100 % 

ved statslig finansiering.  

Myndigheds- og sagsbehandling i forbindelse med gennemførelse af vandplanerne 

forventes finansieret via DUT-kompensation. 

 Naturhandleplanerne indeholder målsætninger og en række indsatser for 

kommunens Natura-2000-områder, som forventes gennemført i planperioden 2012-

15. 

  

Kommunen er forpligtet til at gennemføre naturhandleplanernes indsatser på de 

kommunale og fredede arealer. Ekstraudgiften til at gennemføre disse indsatser 

vurderes til ca. 1 mio. kr. årligt frem til 2015. En del af disse midler kan findes ved 

prioritering af kommunens pleje og naturforvaltningsmidler, en del kan finansieres 

ved tilskudsordninger som kommunen kan indgå i. Der vil dog være behov for 

yderligere midler i en periode frem til 2015 hvis planernes indsatser gennemføres og 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12841 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: TU 
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der skal være målopfyldelse.  

Centret vurderer, at der er behov for ekstra 500.000 kr. årligt til drift og pleje af 

kommunale og fredede arealer indenfor Natura-2000-områder.  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at ekstrabevilling på 500.000 kr. 

årligt til drift og pleje af kommunale og fredede arealer indenfor Natura-2000-

områder tages med i de kommende budgetforhandlinger 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller  

  

Indstilling tiltrædes. 
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3. Dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Lønnin gen i 

Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Andelsboligforeningen beliggende på Lønningen i Skagen har henvendt sig 

angående dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Lønningen til Ankermedet. 

  

Bilister inde fra Lønningen er nødt til at trille ud på den dobbeltrettede ”cykelsti”, 

som løber på den østlige side af Ankermedet, for at få overblik over den øvrige 

trafik. Derved skabes der farlige situationer i forbindelse med krydsende cyklister. 

Stien ligger meget tæt på skel, og derfor bliver cyklisterne nemt gemt bag hækken, 

og de kommer først til syne, når de passerer overkørslen ind til Lønningen.  

     

Den pågældende sti er i forhold til færdselsloven ikke en dobbeltrettet cykelsti, end 

ikke en almindelig cykelsti. Beslutningen om at anlægge stien blev truffet af Teknisk 

Udvalg den 04.06.2009, og det blev anført som ”etablering af fortov”. Adfærden 

blandt cyklisterne har artet sig således, at stien anvendes af cyklister, hvilket heller 

ikke er forkert, da forbudstavler eller påbudstavler ikke blev opsat. Stien er altså en 

fælles sti, som cyklister og fodgængere skal deles om.  

Beboerne i andelsboligforeningen ønsker, at udkørslen fra Lønningen sikres i 

forhold til cyklister og fodgængere. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen sendes videre til 

vurdering i Trafiksikkerhedsudvalget 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Lønningen - Skagen 09.05.2012.pdf (dok.nr.46398/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4114 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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4. Hastighedsbegrænsning på Gl. Kirkevej, Aalbæk 

 

Sagsfremstilling  

Grundejerforeningen ”Grangården” spørger om det er muligt at få 30 km skilte op i 

begge ender af Gl. Kirkevej, 9982 Aalbæk. Man mener, at der køres for stærkt, 

hvilket hurtigt vil give store huller, i den for nyligt istandsatte grusvej. Yderligere er 

der gener fra støv, hvilket er ubehageligt for cyklister og gående. 

  

Gl. Kirkevej er en offentlig vej.  

  

I Cirkulære nr. 72 af 050785 ”Om lokale hastighedsbegrænsninger” står der, at en 

lavere hastighedsgrænse end den generelle kan fastsættes når væsentlige 

færdselssikkerhedsmæssige hensyn taler herfor. Dvs. når hastigheden er en 

væsentlig ulykkesårsag eller – risiko på den pågældende vejstrækning.  I 

forbindelse med Gl. Kirkevej mener Kommunen ikke, at der er tale om væsentlige 

færdselssikkerhedsmæssige hensyn, og det anbefales således, at der ikke 

foretages ændringer af den generelle hastighedsgrænse. 

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

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Sagen drøftet. Udvalget finder ikke anledning til at foretage yderligere. 

 
Bilag  

Gl. Kirkevej, 9982 Ålbæk 02.05.2012.pdf (dok.nr.44356/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3635 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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5. Hastighedsbegrænsning på Knivholtvej og Vendsyss elvej, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Der er kommet et ønske om nedsættelse af hastigheden til 60 km/t på hele 

Knivholtvej og Vendsysselvej i Frederikshavn. Der er efterhånden mange 

firmaer/virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som holder til på Knivholtvej. Det 

vil sige, at trafikken ikke kun er gennemgående, men at mange bilister har deres 

endelige destination på Knivholtvej.   

 

Alternativt kan byzonetavlen på Hjørringvej flyttes længere mod vest, så den i 

stedet for bliver placeret på den vestlige side af rundkørslen 

(Hjørringvej/Knivholtvej/Sudderbovej). 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen sendes videre til 

vurdering i Trafiksikkerhedsudvalget. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Knivholtvej og Vendsysselvej 02.05.2012.pdf (dok.nr.44338/12) 

Trafiktælling - april 2012.pdf (dok.nr.45647/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3636 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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6. Hastighedsdæmpning på Frismosevej, Dronninglund 

 

Sagsfremstilling  

Der er kommet et borgerønske om nedsættelse af hastigheden på Frismosevej ud 

for nr. 14, 18 og 22. De tre ejendomme er beliggende i et sving med dårlige 

oversigtsforhold (se bilag). 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen sendes videre til 

vurdering i Trafiksikkerhedsudvalget. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Frismosevej i svinget 01.05.2012.pdf (dok.nr.43903/12) 

Trafiktælling Frismosevej - april 2012.pdf (dok.nr.45609/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3634 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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7. Taksation vedrørende erstatningsfastsættelse i f orbindelse 

med ekspropriation Solsbækvej 264, Sæby. 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med ekspropriation fra ejendommen Solsbækvej 264, Sæby, til 

dobbeltrettet cykelsti mellem Sæby og Voerså, har grundejeren ikke accepteret det 

af kommunen afgivne erstatningsforslag, ligesom grundejeren har klaget til 

Vejdirektoratet over selve ekspropriationens lovlighed. 

  

Centeret har derfor i henhold til Vejlovens § 52 og 57 fremsendt 

erstatningsforslaget til Taksationskommissionen for Nordjylland. 

  

Taksationen indledes med besigtigelse på Solsbækvej 264, Sæby, onsdag den 6. 

juni kl. 14.00, hvor ejer og kommunen vil få lejlighed til at fremkomme med 

påstande om erstatningens størrelse og argumenter herfor. 

Taksationskommissionen afsiger efter besigtigelsen en kendelse.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at udvalget udpeger deltager ved 

taksationsforretningen. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Udvalget udpeger udvalgsformand Brian Pedersen. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5902 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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8. Planlagte asfaltarbejder 2012 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af tildelte midler for asfaltarbejder er vejstrækninger udpeget til 

asfaltarbejde. 

I budgettet er der pt. afsat 6 mio. kr. Herudover er der afsat 2 mio. kr. til 

oplapningsarbejder samt 200. 000 kr. til revneforseglinger. De udpegede veje 

fremgår af vedlagte folder. 

De fleste veje er udpeget ved hjælp af vejforvaltningssystemet RoSy. 

Der er i øvrigt udpeget veje, der, skal have afsluttende asfaltbelægning efter 

renoverings- eller forstærkningsarbejder i tidligere år, herunder koordinerede 

renoveringsarbejder. 

Vejene er visuelt besigtiget efter vinteren. 

Asfaltarbejderne inden for det givne budget udbydes i offentlig licitation. 

Der vil kunne ske ændringer i de udpegede veje bla. på grund af koordinering 

med kabel- eller ledningsarbejder. 

Efter sommerferien foretages en budgetopgørelse og om muligt igangsættes 

yderligere asfaltarbejder fra asfaltfolderen. 

  

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

planlagte asfaltarbejder igangsættes. 

  

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag  

Asfaltfolder 2012.pdf (dok.nr.48202/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9173 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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9. Udviklingspuljen Budget 2013-16 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med godkendelse af de foreløbige budgetrammer for 2013 – 16 

besluttede Økonomiudvalget den 21. marts 2012, at der skal reserveres 1% af 

rammen til skattefinansieret drift til en udviklingspulje.  

  

På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev udmøntning, procedure samt 

tidsplan besluttet i forlængelse af udviklingspuljen.  

  

Direktionen afholder ultimo maj budgetseminar, hvori der forelægges 

udvalgsopdelte skemaer på foreløbige fremsendte reduktionsforslag, herunder 

potentielle prioriteringsmuligheder fra de enkelte centerområder.  

  

Det vil være ønskeligt, at udvalget tager beslutning, om der er behov for at få 

beskrevet flere besparelser end den ene procent.  

  

1 % af Teknisk Udvalgs samlede drift udgør 471.000 kr. 

  

Puljen kan fordeles med: 

·           33.000 kr. fra center Teknik og Miljø 

·         326.000 kr. fra center for Park og Vej 

·         112.000 kr. fra vintertjenesten  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at udvalget diskuterer og 

beslutter fordelingen af udviklingspuljen, samt behovet for flere midler til 

udviklingspuljen end den ene procent. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

1. Udvalget godkender den i sagsfremstillingen foreslåede fordeling af 
kommunereduktionen på 1% 

2. Jens Porsborg, Hanne Welander, Anders G. Mikkelsen og Brian Pedersen 
undrer sig over økonomiudvalgets fremgangsmåde. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

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

 

Sagsfremstilling  

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

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

for torve- og stadepladser. 

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

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

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

udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

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

handelsstandsforeningernes indsigelser og bemærkning til forslag til takstblad. 

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

takstblad for udstillings-/udeserveringsarealer samt for torve- og stadepladser til 

endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. 

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

inden for den budgetterede indtægtsramme.  

  

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

 
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. 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2012  
Socialdemokraternes forslag om at tilbagesende sagen til Teknisk Udvalg kom til 

afstemning. 

  

For stemte 17: Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens 

Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Erik Kyed Trolle (A), Irene Hjortshøj (A), 

Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Hanne 

Welander (A), Peter Laigaard (LA) Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), 

Jeppe Nielsen Kyk (O), Jette Fabricius Toft (UP), Peter E. Nielsen (C). 

  

Imod stemte 13: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), 

Mogens Brag (V), Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), Per Nilsson (V), Frode Thule 
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Jensen (V), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), 

Christina Lykke Eriksen (F), Jens Porsborg (C). 

  

Undlod 1: John Christensen (V). 

  

Forslaget blev vedtaget. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Brian Kjær 

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af beslutning i byrådet den 30. april 2012 om at tilbagesende sagen til 

Teknisk Udvalg, har udvalgsformanden anmodet om at få sagen behandlet på 

møde i Teknisk Udvalg. 

  

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. 

  

Center for Teknik og Miljø bemærker, at den gældende takst for udlejning af 

udstillings- og møbleringsbånd i Frederikshavn by, i henhold til takstblad vedtaget i 

forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012, er 905 kr./m2/år. Det skal bemærkes, 

at denne takst er vedtaget med udgangspunkt i Gaderegulativ for Frederikshavn 

Kommune af den 1. januar 1999. I henhold til dette regulativ var det muligt at blive 

fritaget for betaling af lejeafgift for udstillings- og møbleringsbånd i Frederikshavn 

By, hvis der bruges inventar af høj materialekvalitet i forbindelse med udeservering. 

  

I henhold til gældende ”Regulativ for gader, veje og pladser” vedtaget af byrådet 

den 25. januar 2012, skal der betales afgift for leje af udstillings- og 

møbleringsbånd i gågade og på pladser til udeservering. Der er i det nye regulativ 

ingen mulighed for at dispensere fra dette krav. Centeret vurderer således, at der 

ved indgåelse af aftaler vedrørende udeservering indenfor området i Frederikshavn 

by, hvor regulativet er gældende, skal opkræves den gældende afgift for leje af 

udstillings- og møbleringsbånd. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen drøftes. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

1. Med baggrund i den konstaterede takstudvikling i nabo kommuner, foreslår 
udvalget at taksten for udeservering ændres til 600.-/m2 ,som vurderes at 
være konkurrence dygtig. 

2. Takstændringen fremsendes til økonomiudvalgets og byrådets 
godkendelse. 

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

udserveringsareal.pdf (dok.nr.38503/12) 
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11. Afskærmning af facade, Danmarksgade 74a, Freder ikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Handels‐ og virksomhedsforeningen FREDERIK og Frederikshavn Byfond ansøger 

om tilladelse til at opsætte en grøn hæk i gågaden langs facaden ved det tidligere 

Schou EPA i Danmarksgade. 

  

Ansøgerne vurderer, at den triste tomme facade gennem årene har tynget mange 

af byens borgere og gæster, og ønsker med dette tiltag at forskønne en central 

strækning af byens gågade i vente på en genanvendelse af ejendommen. 

  

Det er ideen at tilplante kummer med levende flettet pilehegn og opsætte disse 

langs facaden. Udover hækken – har ansøger tænkt opstillet 2‐3 bænke langs 

kummerne, så hækken også kan blive 

et grønt pauserum i bybilledet.  Starthøjden på hækken, vil inklusiv kummen, være 

knap to meter, hvor pilen vil vokse i højden og således dække mere end 

stueetagen. 

  

Der arbejdes i øjeblikket med afklaring omkring vanding af den ca. 29 meter lange 

hæk. Ansøger vil undersøge om der kan træffes aftale med Center for Park og Vej 

om vedligehold af beplantningen eller anden løsning. 

  

Center for Teknik og Miljø vurderer, at ansøgningen kan imødekommes under 

forudsætning af, at 

  

• indkøb, opsætning og vedligeholdelse af ”hæk” og bænke sker uden udgift 

for Frederikshavn Kommune 

• ansøger har det fulde ansvar over for tredjemand som følge af ”hækkens” 

tilstedeværelse på vejarealet 

• ”hækken” fastgøres forsvarligt i vejarealet således, at den ikke kan vælte 

ud over vejarealet 

• opstillingen godkendes af Tilgængelighedsudvalget, såfremt der måtte 

blive behov for inddragelse af del af gangareal til placering af kummer 

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

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

Ansøgningen imødekommes med de beskrevne forudsætninger og at arealet stilles 

gratis til rådighed som en forsøgsordning. 

 
Bilag  

Hæk ved schou epa - ansøgning om grøn hæk i gågaden_maj 2012.pdf (dok.nr.47472/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4102 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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12. Beskæring af vejtræ på Kingosvej i Frederikshav n 

 

Sagsfremstilling  

Den 22. marts 2012 har en medarbejder fra Kommunen fotograferet en borger i 

færd med at beskære et af kommunens vejtræer på Kingosvej i Frederikshavn. 

Træet er beskåret kraftigt og samtidig er det beskåret forkert, så det vil i fremtiden 

kræve ekstra pleje.  

  

Center for Park og Vej har valgt at melde sagen til politiet, og der er krævet en 

erstatning på 12.000,- 

  

Politiet har efterfølgende informeret om, at borgeren har erkendt, at han har 

beskåret træet, men han vil ikke indgå forlig angående erstatningskravet på 

12.000,- kr. Politiet giver ham en bøde og afslutter herefter sagen.  

  

Spørgsmålet omkring erstatningskravet kan, hvis Kommunen ønsker det, afprøves 

ved den civile domstol.  

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

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

1. Et flertal finder det særdeles utilfredsstillende at borger har begået selvtægt 
på kommunens ejendom 

2. Flertallet ønsker erstatningskravet oversendt til inkasso 
3. Brian Pedersen og Per Nilsson kan ikke følge flertallets beslutning og 

ønsker i stedet at sagen afsluttes med en kraftig irettesættelse og 
indførelse af regler og konsekvens 

  

 
Bilag  

Vejtræ Kingosvej 22.03.2012 - 3.jpg (dok.nr.49301/12) 

Vejtræ Kingosvej 22.03.2012 - 2.jpg (dok.nr.49298/12) 

Vejtræ Kingosvej 22.03.2012.jpg (dok.nr.49295/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4273 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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13. Orienteringssag - Sikring af driftsovergang nr.  14 - 

Skagensbanen 

 

Sagsfremstilling  

Der bliver den 4. juni 2012 afholdt en kombineret besigtigelses- og 

ekspropriationsforretning i anledning af sikring af overgang nr. 14 på 

Skagensbanen. Kommunen vil være repræsenteret af en medarbejder fra Center 

for Teknik og Miljøs vejafdeling.   

  

Ekspropriationen omhandler adgangen til matr. nr. 1fq Lerbæk Hgd, Elling 

Frederikshavn Kommune.  

  

Ejer er:             Lerbæk Hovedgård A/S 

                        Fynsvej 9  

                        5500 Middelfart  

  

Bruger er:        Sportsrideklubben Lerbæk 

                        Skagensvej 195B 

                        9900 Frederikshavn 

  

Nordjyske Jernbaner A/S (Anlægsmyndigheden) foreslår at sikre overgang nr. 14 

med aflåst led på hver side af banen.  

  

Når Sportsrideklubben har behov for at krydse banen med et hold heste, stiller 

banen en banevagt til rådighed, som har det sikkerhedsmæssige ansvar ved 

krydsning af overgangen med heste.  

  

Ved denne løsning bliver der ikke mulighed for gående krydsning af banen i 

forbindelse med kommercielt lystfiskeri mellem ”put and take” søerne vest for 

banen og Elling Å øst for banen.  

   

 Nordjyske Jernbaner A/S mener ikke, at udgifterne til et overgangsanlæg (lys og 

lyd), står i et rimeligt forhold til de forholdsmæssige få, der vil krydse banen.  

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

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Til orientering. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4035 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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14. Orienteringssag - Blå Flag 2012 

 

Sagsfremstilling  

Det er meddelt fra Friluftsrådet, at Frederikshavn Kommune er blevet tildelt Blå 

Flag på alle ansøgte strande. 

  

I 2012 hejses det Blå Flag derfor på følgende strande: 

Bunken Strand 

Bratten Strand 

Damstederne 

Gl. Skagen 

Hedebo Camping 

Kandestederne 

Lyngså Strand 

Palmestranden  

Skiveren 

Strandby Nordstrand 

Sæby Nordstrand 

Sønderstrand 

Ålbæk Strand 

  

Derudover kan 4 havne hejse det Blå Flag: 

Sæby Havn 

Skagen Lystbådehavn 

Rønnerhavnen 

Frederikshavn Marina 

 
Indstilling  
Direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til orientering. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Til orientering. 

 
Bilag  

Blå Flag_Frederikshavn_Kommune 2012.pdf (dok.nr.46804/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/367 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: hlau 

 Besl. komp: TU 
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15. Efterretningssag - Økonmiopfølgning pr. 30. apr il 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 30. 

april 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 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Til orientering. 

 
Bilag  

Økonomiopfølgning pr. 30. april 2012 TU.pdf (dok.nr.46604/12) 

Økonomisk status 30. april 2012 TU.pdf (dok.nr.47430/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 

 
 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 22. maj 2012 Side 24 af 24 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
Brian Pedersen 

   

      
Hanne Welander 

   

      
Per Nilsson 

   
 

      
Anders G. Mikkelsen 

   

      
Frode Thule Jensen 

   
 

      
Bruno Müller 

   

      
Jens Porsborg 

   
 

 
 


