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1. Godkendelse af regulativ for vintervedligeholdel se 

2012/2013 

 

Sagsfremstilling  

Med henblik på arbejderne med vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier 

og pladser er tidligere års regulativ revideret og vedlagt dagsordenen til udvalgets 

godkendelse. 

Regulativet fastlægger retningslinjerne for det planlagte arbejde i henholdsvis 

vinterperioden og sommerperioden. I forhold til regulativet for vinteren 2011/2012 

er regulativet ikke ændret væsentligt. Stien på Nordre Strandvej er blevet tilføjet 

efter udvalgets ønske, og desuden er de nyanlagte cykelstier i kommunen tilføjet 

regulativet. 

  

Regulativet angiver endvidere hvilke forskrifter grundejere har til, at rydde sne, 

glatførebekæmpe og renholde grunde samt tilstødende fortove, stier og andet. 

  

Vinterperioden 

Vintervedligeholdelse omfatter retningslinjer for glatførebekæmpelse og 

snerydning. Vinterperioden strækker sig fra 1. november til 31. marts, men særlige 

forhold kan forlænge perioden. 

  

Sommerperioden 

For sommerperioden beskriver regulativet omfanget af renholdelse af veje, stier og 

pladser. Renholdelsen omfatter hovedsageligt fejning af veje, torve og pladser samt 

tømning af affaldskurve.  

  

Politiets samtykke 

Politiet har givet samtykke til regulativet. 

  

Offentliggørelse 

Regulativet offentliggøres via annonce i Nordjyske Stiftstidende søndag den 23. 

september og i Lokalavisen den 26. september 2012. Desuden vil regulativet være 

tilgængeligt for borgerne på kommunens biblioteker og kunne downloades fra 

kommunens hjemmeside. 

 
Juridiske konsekvenser  
Vintertjenesten har i de tidligere sæsoner været gennemført med hjælp fra eksterne 

entreprenører til snerydning og saltning på udvalgte ruter. Praksis på området har 

været, at ruterne er blevet tildelt efter bedst, billigst og hurtigst princippet. 

Center for Park & Vej udbyder for den kommende vintersæson eksterne 

enterprenørarbejder.  

 
Økonomiske konsekvenser  
Udgifterne for nærværende regulativ, er for en normalvinter overslagsmæssigt 

beregnet til 19,8 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med de tidligere 

regulativers faktiske forbrug. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/6316 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 19. juni 2012 Side 5 af 27 

 

Der er på budgettet for 2012 afsat 12.074.110 kr., hvilket overslagsmæssigt vil give 

et merforbrug på ca. 8 mio. kr. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at 

1. regulativet godkendes 

2. eksterne entreprenørarbejder udbydes 

3. udbuddet sker rute for rute 

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Vinterregulativ 2012-2013.pdf (dok.nr.59313/12) 
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2. Ekstra asfaltoplapning af boligveje 2012 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af drøftelser på udvalgets møde den 22. maj 2012, pkt. 8, Planlagte 

asfaltarbejder, blev der forespurgt om muligheden for at foretage øget oplapning af 

asfaltbelægninger på boligveje. 

Center for Park og Vej har på baggrund af denne drøftelse vurderet, hvordan der 

kan foretages øget oplapning af asfaltbelægninger på boligveje. Opgaven kan 

løses ved at der med eget mandskab sammensættes 1½ asfaltlappehold. 

Nærmere redegørelse gives på mødet. 

Overslagsmæssigt vil ekstra asfaltlappehold kunne gennemføre oplapning i ca. 2 

md. for ca. 1,2 mio. kr.  

Der vil kunne foretages oplapning af ca. 7.000 m2 asfaltbelægning med denne 

investering. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Det anbefales at udgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af dispositionspulje. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park & vej indstiller, at der iværksættes øget 

asfaltoplapning af boligveje som beskrevet i indstillingen finansieret af Udvalgets 

pulje. 

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9173 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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3. Renovering af lyssignalanlæg Hans Baghs Vej/Sct.  

Laurentiivej, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Lyssignalanlægget ved Hans Baghs Vej / Sct. Laurentii Vej i Skagen er ude af drift 

på grund af tekniske problemer. 

  

Frederikshavn Forsyning A/S har de sidste uger arbejdet på at få signalanlægget i 

drift igen, men signalanlægget som er etableret i 2002, kan ikke renoveres mere, 

idet der ikke kan fremskaffes reservedele til dette. Signalanlægget var et af de 

første anlæg med LED lyskilder og disse kan ikke leveres mere.  

  

Sammen med Frederikshavn Forsyning A/S er der herfor lavet overslag over en 

udskiftning af master og signaler. Overslaget lyder på ca. 250.000 kr. 

Det forudsættes at eksisterende styreskab og kabler kan genanvendes. 

  

Det kunne overvejes at nedlægge signalanlægge. Konsekvensen vil være dårligere 

fremkommelighed og evt. øgede trafikuheld. 

  

Hvis Udvalget ønsker signalanlægget fjernet vil krydset skulle ombygges. Dette 

kræver en nærmere detailprojektering og godkendelse ved politiet. Blandt andet vil 

fodgængerovergange skulle flyttes eller helt fjernes og afmærkningen på 

kørebanerne ændres. Et meget usikkert overslag for ombygning af krydset med 

Hang Baghs Vej som gennemgående vil på nuværende tidspunkt være ca. 100.000 

kr. 

  

Faktaoplysninger: 

Årsdøgnstrafik målt i september 2010: 

Hans Baghs Vej                        2849, Æ10, 67 (Meget tung trafik) 

Sct. Laurentii Vej                       837, Æ10, 23 

 
Økonomiske konsekvenser  
Budgettet for vedligeholdelse af signal, toronto og effektbelysning er i år beskåret 

fra 1,2 mio. kr. til 600.000 kr.  

Der er herfor ikke i budgettet indregnet udgifter til større udskiftninger, men alene 

udgifter til daglig vedligeholdelse som udskiftning af lyskilder og udgifter til strøm.  

Det anbefales herfor, at udgiften på 250.000 kr. for renovering af signalanlægget 

eller ca. 100.000 kr. for ombygning af krydset til ubetinget vigepligt finansierer via 

Udvalgets pulje. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at sagen sendes til 

Trafiksikkerhedsudvalget. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/722 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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Udvalget besluttede at iværksætte renovering af signalanlægget og udgiften 

finansieres af dispositionspuljen. 

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 
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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  

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af udvalgets beslutning på møde den 20. marts har Maskingruppen 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1510 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joct 

 Besl. komp: TU 
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indhentet tilbud på udskiftning af køretøjer i 2012. 

Referatet fra Maskingruppens møde er vedlagt dagsordenen som bilag ligesom 

oversigt over de modtagne tilbud. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at Maskingruppens anbefaling til 

udskiftning af maskiner, opstillet som Tilbud 1, godkendes. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Referat fra Maskingruppen - Park & Vej, 4. juni 2012 (dok.nr.57310/12) 

Oversigt over modtagne tilbud på maskinudskiftninger.xls (dok.nr.57469/12) 
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5. Dispensation fra betalingsparkering - Skagen Tur istforening  

 

Sagsfremstilling  

Skagen Turistforening og Skagen Handelsstandsforening kører et tema i Skagen i 

september måned – Blå september. I denne forbindelse søger man om tilladelse til 

at starte Blå september den 1. september med at give alle blå biler gratis parkering 

på p-pladsen ved havnen. 

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

imødekommes. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Blå September i Skagen - Ansøgning om dispensation fra betalingsparkering (dok.nr.59621/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4973 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 19. juni 2012 Side 12 af 27 

 

6. Vedligeholdelse af privat fællesvej - Hindbærvej , Ålbæk  

 

Sagsfremstilling  

Vejfonden Lyngstien har anmodet kommunen om at optage Hindbærvej, Ålbæk 

som kommunevej eller alternativt at varetage vedligeholdelsen af hele Hindbærvej. 

  

Hindbærvej, Ålbæk er en privat fællesvej med en samlet længde på ca. 220 m og 

er beliggende på kommunens ejendom matr. nr. 26cg Ålbæk, Råbjerg. Kommunen 

har i mange år haft en rasteplads beliggende ved Hindbærvej med adgang fra 

Jerupvej via Hindbærvej. Skagen Kommune har i flere år udført vedligeholdelsen af 

hele Hindbærvej. 

  

 Pga. af den offentlige trafik til og fra rastepladsen har kommunen tilkendegivet, at 

man vil stå for vedligeholdelsen af den strækning af Hindbærvej, der forløber fra 

Jerupvej til og med indkørslen til rastepladsen. Dette omfatter ca. 60 m af 

Hindbærvej. Den resterende del af Hindbærvej (ca. 160 m) øst for indkørsel til 

rastepladsen skal vedligeholdes af de vejberettigede herunder bl.a. Frederikshavn 

Kommune som ejer af matr. nr. 25cg Ålbæk, Råbjerg. 

Det forventes at udgiften til vedligeholdelsen af strækningen fra Jerupvej til 

rastepladsen vil udgøre ca. 5000 kr. årligt. Skal kommunen vedligeholde hele 

Hindbærvej forventes udgiften at blive ca. 18.000 kr. 

Center for Teknik og Miljø vurdere ikke, at der er nogen begrundelse for kommunal 

varetagelse af vedligeholdelsen af Hindbærvej øst for indkørsel til rastepladsen. 

Kommunen er ikke forpligtiget til at optage vejen som offentlig pga. den offentlige 

rasteplads. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at anmodningen fra Vejfonden 

Lyngstien, om kommunal varetagelse af vedligeholdelse af hele Hindbærvej, 

afvises 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Per Nielsson deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. Indstillingen 

tiltrædes. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Hindbærvej Ålbæk - Kortbilag (dok.nr.59297/12) 

Hindbærvej, Ålbæk - Orientering til udvalgsformand (dok.nr.58551/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/20832 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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7. Udeservering - Sct. Laurentii Vej 46A, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Isbutikken beliggende Sct. Laurentiivej 46A, Skagen har søgt om tilladelse til 

udeservering på vejarealet på Sct. Laurentii Vej ud for ejendommen. Ansøgningen 

omfatter et areal på ca. 2 x 6 m. 

  

Tidligere ansøgninger om udeservering ved ejendommen med henvisning til, at det 

flisebelagte areal ud for ejendommen er etableret som en passagemulighed for 

primært gangbesværede. Der er således som udgangspunkt kun på facadebåndet 

ved ejendommen der kan foregå udeservering. 

Der er flere af disse flisebelagte passagemuligheder i gågadens forløb, og alle 

tidligere ansøgninger om udstilling/udeservering på disse steder er blevet afvist.  

I henhold til lokalplan SKA. 200 C1. er der mulighed for udeservering ved 

ejendommen. 

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

imødekommes. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes udfra trafiksikkerhedsmæssige og trafikale årsager. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Ishjørnet Sct.Laurentiivej 46a - Ansøgning om udeservering (dok.nr.59596/12) 

Udeservering - Sct Laurentii Vej 46A - Kortbilag (dok.nr.59605/12) 

Udeservering - Sct Laurentii Vej 46A - Foto (dok.nr.59603/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/222 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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8. Autocamperparkering i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Campingrådet og Autocamperrådet har ved henvendelser til kommunen gjort 

opmærksom på det stadigt stigende efterspørgsel for overnatningspladser for 

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

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

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

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

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

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

  

Udover de traditionelle overnatningsmuligheder på campingpladser er der 

overnatningsmuligheder for autocampere på parkeringsområder på følgende 

steder: 

• v. Søsportshavnen, Frederikshavn 

• v. Lystbådehavnen, Sæby 

• v. Ålbæk Havn  

• v. Voerså Havn. 

  

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

autocampere. 

  

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

autocamperplads I Sæby, Frederikshavn og Skagen, som efterfølgende forelægges 

til godkendelse i Teknisk Udvalg. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

• der udarbejdes forslag til placering af autocamperplads I Sæby, 

Frederikshavn og Skagen 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
I fortsættelse af udvalgets drøftelse af muligheden for etablering af 

autocamperpladser i Skagen, Frederikshavn og Sæby foreslår Center for Teknik og 

Miljø, at der etableres parkeringspladser for overnatningsparkering for 

autocampere ved de kommunale havne samt i Skagen på parkeringspladserne ved 

Lystbådehavnen, ved rådhuset og evt. ved Grenen. Etableringen sker alene ved 

skiltning ved eksisterende parkeringspladser. 

  

Der foreslås, at overnatningsparkering på de pågældende pladser, kan ske fra 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/15112 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: TU 
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22.00 til 09.00. Der foreslås opkrævet en takst på 150 kr. pr overnatning. 

Opkrævning foreslås foretaget af personalet ved de kommunale havne, således 

også personalet ved lystbådehavnen i Skagen. For så vidt angår Grenen, vil der 

ikke umiddelbart være personale til opkrævning af overnatningsafgift. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen drøftet. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Udvalget tiltræder den foreslåede ordning og takst på havnene samt 

parkeringspladserne ved rådhuset i Skagen. 

Et flertal tiltræder at ordningen også omfatter P-pladsen ved Grenen, idet der skal 

aftales nærmere betingelser med forpagteren af kiosken. 

Hanne Welander og Bruno Müller kan ikke tiltræde dette. 

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 
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9. Ansøgning om udsmykning i forbindelse med Blå 

September, Skagen Turistforening 

 

Sagsfremstilling  

Skagen Turistforening har ansøgt Teknisk Udvalg om hjælp til udsmykning af 

Skagen by i forbindelse med arrangementet ”Blå september” i 2012. Der ansøges 

om hjælp til indkøb, opstilling/nedtagning og pasning af blomsterkummer før og 

efter arrangementet samt personale til opsætning og nedtagning af bånd til 

udsmykning. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Arrangementet indebærer at der opstilles ca. 240 blomsterkummer. Center for Park 

& Vej anslår at hjælp til indkøb, opstilling/nedtagning og pasning af 

blomsterkummer før og efter arrangementet samt personale til opsætning og 

nedtagning af bånd til udsmykning beløber sig til ca. 180.000,- 

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

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget, idet det anses som 

en turistfremme aktivitet. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

VS: Ansøgning til Teknisk Udvalg Ejendomscenteret (3) - Ansøgning til Teknisk Udvalg 

Ejendomscenteret (3).docx (dok.nr.59632/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4998 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: pemr 

 Besl. komp: TU 
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10. Teknisk Udvalgs bidrag til udviklingspuljen 201 3-16 

 

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. 

Den 22. maj tilkendegav udvalget hvilke område drøftede der skulle berøres, samt 

diskuterede om der var behov for at få beskrevet flere besparelser end den ene 

procent.  

1 % af udvalgets samlede skattefinansierede drift udgør 471.000 kr. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller at udvalgs udviklingspuljen 

finansieres af Teknisk Udvalgs dispositionspulje.  

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Udvalget afventer Økonomiudvalgets behandling forinden stillingtagen. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

59540-12_v1_udviklingspuljen Tu budget 2013.pdf (dok.nr.59548/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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11. Teknisk udvalgs Budgetrevision pr. 30. april 20 12 

 

Sagsfremstilling  

Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomicentret foretaget budgetrevision 

pr. 30. april 2012 for Teknisk Udvalgsområde, og gennemgået budget og hidtidigt 

forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette 

grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser.  

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets 

omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til 

væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret.  

Teknisk Udvalgs budgetramme er pr. 30. april 2012 på 46,7 mio. kr. og iht. 

budgetrevisionen forventes et forbrug på 47,2 mio. kr. 

Teknisk Udvalgs budgetrevision pr. 30. april 2012 udviser pt. et forventet 

merforbrug på 0,5 mio. kr. for indeværende budgetår. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknisk Udvalgs område indstiller sagen til drøftelse. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Sagen drøftet. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Budgetopfølgning pr. 30. april TU.pdf (dok.nr.58714/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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12. Orienteringssag - Sygefraværsstatistik i Freder ikshavn 

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 april 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

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

april 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  
Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Til orientering. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Sygefraværsstatistik - maj 2012.pdf (dok.nr.47373/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: TU 
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13. Orienteringssag - Forslag til udvidelse af fors øgsvejnettet 

for modulvogntog 

 

Sagsfremstilling  

I en aftale Imellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti om ’Elektrificering af jernbanenettet m.v.’ er der også afsat 

midler til udvidelse af forsøgsvejnettet for modulvogntog, og Vejdirektoratet 

indbyder interesserede kommuner til at komme med forslag til udvidelse af 

forsøgsvejnettet inden den 8. juni 2012. 

   

I Frederikshavn kommune er tidligere Frederikshavn havn og Trafikcenter Sæby 

Syd godkendt som destinationer for modulvogntog. 

  

Vejdirektoratet er meddelt følgende forslag til udvidelse af vejnettet for 

modulvogntog: 

  

1. Transportcenter Nord ved Vangen syd for Frederikshavn: Forsøgsvejnettet 

foreslås udvidet med tilkørselsanlæg 12 (Sæby N) på 

Frederikshavnsmotorvejen (rute E45) og kommunevejene Indusrivej og 

Nordvej til Transport Center Nord A/S. Dette kræver givetvis ændring af 

svingradier m.v. både på tilslutningsanlæg 12 og på Industrivej og Nordvej. 

  

2. Skagen havn: Efter aftale med Skagen Havn foreslås forsøgsvejnettet 

udvidet med rute 40 til Skagen (hovedlandevej nr. 438) og kommunevej 

Hans Baghs Vej til Skagen havn (havneudvidelsen på vesthavnen). Dette 

kræver givetvis ændring af svingradier m.v. både på hovedlandevejen og 

Hans Baghs Vej (rundkørsel ved Vestre Strandvej). 

3. Unicon A/S, Esbjerggade 10, 9900 Frederikshavn: På forespørgsel er 

selskabets produktionsanlæg i Frederikshavn i 2012 orienteret om 

mulighederne for at komme med under forsøgsprojektet. Der er ingen 

formel henvendelse modtaget. Dette kræver givetvis ændring af svingradier 

m.v. både i signalregulering på hovedlandevej nr. 438 (rute 40) og 

kommunevejene Vendsysselvej og Esbjerggade. Dette forslag vil udgå, 

hvis selskabet ikke er interesseret alligevel. 

 
Økonomiske konsekvenser  
De økonomiske konsekvenser kan først beregnes, når der er gennemført en 

vurdering af vejnettet, herunder en visualisering af arealbehovet for modulvogntog i 

EDB programmet AUTOTURN via et rådgivende firma. Vurderingen skal ske i 

samarbejde med Vejdirektoratet.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Vejdirektoratet om 

udvidelse af forsøgsvejnettet for modulvogntog tages til orientering. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4013 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 19. juni 2012 Side 21 af 27 

 

Til orientering. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Modulvogntog - beskrivelse.pdf (dok.nr.59643/12) 
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14. Orienteringssag - Tilladelse til udledning af j ern- og 

manganholdigt grundvand fra grundvandssænkning i 

forbindelse med anlæg af vandledning Tolne- Bunken 

 

Sagsfremstilling  

PMU har den 7. juni 2011 godkendt placeringen af tracéet for ny vandledning 

Tolne- Bunken og den 13. marts 2012 har CTM meddelt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens §3 til etableringen.  

  

CTM har den 22. maj meddelt en midlertidig tilladelse til grundvandssænkning og 

udledning af jern- og manganholdigt grundvand enten til vandløb eller til nedsivning 

på tilstødende arealer i forbindelse med etablering af den ny vandledning Tolne-

Bunken. Klagefristen er den 28 juni. 

  

CTM vil efterfølgende også meddele en tilladelse til udledning af skyllevand. 

Skyllevandet fremkommer under rensning af ledning som led i driften. Det udledte 

vand herfra vil være drikkevandskvalitet, men med løsrevne belægninger og 

farvede forbindelser i ledningen. Det vil være en begrænset mængde pr gang . 

Udledningen vil ske til større vandløb langs ledningen.  

  

Frederikshavn Vand A/S får med tilladelsen ret til at midlertidigt at sænke 

grundvandsstanden i ledningstraceet og til at lede vand herfra til nærmeste vandløb 

eller til nedsivning. Det er forudsat, at Frederikshavn Vand A/S forinden har 

erhvervet sig adkomst til de berørte private arealer gennem aftaler eller gennem 

ekspropriationsbeslutning. Frederikshavn Vand A/S er efter reglerne i 

vandforsyningsloven erstatningspligtig for skader på ejendom, jord eller vandløb, 

der kan tillægges følger af grundvandssænkningen. Der gives også tilladelse til at 

krydse vandløb. 

  

Tilladelsen berører omkring 75 ejendomme i Frederikshavn Kommune og en 

tilsvarende tilladelse meddeles samtidigt af Hjørring Kommune for den del af 

strækningen, der ligger i Hjørring Kommune. Tilladelserne er givet på en række 

vilkår.  

  

Vilkårene skal sikre: at jern- og manganholdigt vand renses for skadelige 

forbindelser inden udledning til vandløb, og at udledningen ikke giver anledning til 

erosion i jordoverflader eller i vandløbene. Det skal ske gennem en passende 

spredning af udledningerne og vandmængden eller tilpasning af etape længde. Der 

må heller ikke opstå okkergener i vandløbene som følge af udledningen. Den 

ansvarlige for byggepladsen får pligt til løbende at lade udtage vandprøver til lokal 

analyse for jernindhold. Overskrides en fastsat kravværdi skal vandet renses i 

nogle mobile containere inden udledningen. Effekten af renseforanstaltningerne 

skal dokumenteres. 

  

Grundvandssænkningen og udledningen sker fra hver enkelt etape, der er op til 

500 meters lang, Udledning sker til nærmeste vandløb eller til lokal nedsivning på 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9927 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kekv 

 Besl. komp: TU 
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marker. Sænkning og udledning af grundvand fra ledningstraceet er midlertidig – 

den lokale effekt forventes at være op til nogle måneder varighed. Når ledningen er 

lagt ned i en tør rende tildækkes den igen og pumpningen stopper. Herefter 

forventes grundvandsspejlet langsomt at vende tilbage til det tidligere niveau. 

Etaperne er jævnt fordelt over den i alt ca. 32 km lange ledningstrace, hvoraf knap 

halvdelen ligger i Frederikshavn Kommune.   

  

Frederikshavn Kommune er tilsynsmyndighed. Der skal føres et løbende tilsyn med 

arbejdets udførelse. Der er i tilladelsen givet mulighed for at tilpasse afledningen 

efter de lokale forhold. Opstår der uforudsete problemer, må der findes løsninger 

efter nærmere aftale mellem den ansvarlige for byggepladsen , tilsyn og berørte 

lodsejere. 

Arbejdet ventes igangsat snarest og vil - ifølge ansøgningen - strække sig over ca. 

8 måneder. Tilladelsen gælder i 3 år. 

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

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. juni 2012  
Til orientering. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen. 

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

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Til orientering. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 
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15. Orienteringssag - 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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Den 6. juni 2012 har Vejdirektoratet meldt tilbage, at de endeligt har bestemt at 

fjerne fodgængerfeltet på Europavej ud for Flådestationen. Efter at Frederikshavn 

Kommune den 3. maj 2012 udtalte, at vi mener, det er en dårlig ide at nedlægge 

fodgængerfeltet, har Vejdirektoratet og Nordjyllands Politi efterfølgende drøftet 

sagen igen.  

  

Nordjyllands Politi fastholder deres ønske om nedlæggelse af fodgængerfeltet da 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1381 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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dette ikke lever op til gældende regler. Desuden oplyser politiet, at de har fået flere 

henvendelser fra kørelærere i byen, der oplyser, at der jævnligt opstår farlige 

situationer pga. fodgængerfeltet. Vejdirektoratet tilslutter sig politiets ønske og vil 

derfor fjerne fodgængerfeltet.  

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

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Udvalget besluttede at anmode Vejdirektoratet om at etablere en signalreguleret 

krydsningsmulighed, idet hensynet til trafiksikkerheden betinger dette. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Oversigtskort - Europavej 12.04.2012.pdf (dok.nr.37003/12) 
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16. Orientering til Teknisk udvalg vedrørende sikri ng af 

skolevej i Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Udvalget har fra Børne- og Ungdomsudvalget fået oversendt sag vedrørende 

sikring af skolevej i Skagen. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Sagen sendes til Trafiksikkerhedsudvalget med henblik på at optage sagen på 

udvalgets august møde. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4586 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: injn 

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