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1. Vinterudbud 2012 - 2013 

 

Sagsfremstilling  

Teknisk udvalg besluttede på deres møde den 19. juni 2012, at eksterne 

entreprenørarbejder udbydes og udbudet sker rute for rute. 

  

Center for Park og Vej har den 28. august 2012 afholdt licitation på vinterruter i 

sæson 2012 – 2013. 

  

Der er udbudt 34 ruter, heraf 11 lastbilruter, 7 traktorruter, 7 gummigedruter og 9 

håndholdruter. 

  

Udbudsmaterialet er blevet afhentet af 33, hvoraf 22 valgte at afgive bud. 

Der er som minimum afgivet 1 bud på hver rute. 

  

Resultatet af licitationen og Center for Park og Vejs indstilling til rutefordeling, 

forelægges på mødet. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at resultatet tages til 

efterretning og Center for Park og Vej indgår kontrakt med dem, som har fået tildelt 

ruterne 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5083 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: jaol 

 Besl. komp: TU 
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2. 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 henholdsvis 

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 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Under henvisning til udvalgets behandling af sag om maskinudskiftninger på møde 

den 19. juni 2012, har Center for Park og Vej´s Maskingruppe indhentet priser på 

udskiftning af maskiner i henhold til den godkendte plan. 

  

Som der blev orienteret om, foretages der løbende en vurdering af maskinparken 

for, at denne til stadighed er tilpasset de opgaver, Center for Park og Vej varetager. 

  

Maskingruppens forslag med indhentede tilbudspriser på maskinudskiftninger i 

2012 vedlægges dagsordenen som bilag. 

I bilaget er med grøn farve markeret de nye udskiftninger. Maskinerne under 

kolonnen ”Tilbud 1” anbefales. 

Som bilag vedlægges endvidere notat fra møde i maskingruppen den 3. september 

2012.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at Maskingruppens anbefaling 

til udskiftning af yderligere maskiner, opstillet i kolonne ”Tilbud 1” godkendes 

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 
Bilag  

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

Oversigt over modtagne tilbud på maskinudskiftninger.xls (dok.nr.57469/12) 

93674-12_v1_Oversigt over modtagne tilbud på maskinudskiftninger TU 11 9 2012 

xls.pdf (dok.nr.93988/12) 

93986-12_v1_Referat MASKINGRUPPEN 03-09-12xX.pdf (dok.nr.93987/12) 
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3. Anlægsregnskaber 2011 

 

Sagsfremstilling  

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projekterne ”Genopretning af Vejkapital” og 

”trafiksikkerhed Frydenstrand Skole”  

  

Den samlede anlægsudgift, til Genopretning af Vejkapital, var 25.171.285 kr. Dette 

er en merudgift på 171.286 kr., der er overført til 2012. Merforbruget indstilles 

afklaret i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. august 2012. 

  

Den samlede anlægsudgift til trafiksikkerhed Frydenstrand Skole er på 3.153.492 

kr., hvilket er en merudgift på 3.153.492 kr. Merforbruget skyldes, at der ikke har 

været afsat bevilling til projektet. Med henvisning til Teknisk Udvalgs behandling af 

overførslen fra 2011 til 2012, indstilles merforbruget afklaret i forbindelse med 

budgetopfølgning pr. 31. august 2012. 

  

På Tekniks Udvalgs møde den 17. april 2012, i forbindelse med behandlingen af 

Regnskab 2011, udtalte udvalget: at udgiften til færdselssikkerhedsforanstaltninger 

vedrørende Frydenstrandskolen burde være bevilget sammen med bevillingen til 

skolen.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at udvalget godkender og 

videresender anlægsregnskaberne til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Indstillingen tiltrædes, dog således at merudgiften på 171.286 finansieres af 

udvalgets ramme og at anmodning om frigivelse af tillægsbevilling på merudgiften 

på 3.153.492 kr. fremsendes til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 
Bilag  

anlægsrengskab Trafiksikkerhed Frydenstrand Skole.pdf (dok.nr.93333/12) 

anlægsrengskab Genopretning af vejkapital.pdf (dok.nr.93332/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2492 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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4. Etablering af hundeskov i Sæby  

 

Sagsfremstilling  

I 2003 etablerede Frederikshavn Kommune en hundeskov i Bannerslund ved 

Strandby. Hundeskoven er et indhegnet skovområde, hvor det er tilladt at lufte 

hunden uden snor indenfor hegnet.  

  

Hundeskoven i Bannerslund er meget benyttet af folk fra nærområdet og 

Frederikshavn. I perioden fra 15. juni til 31. august (2,5 mdr.) er der blevet talt 8-

10.000 besøg ved p-plads indgangen eller ca. 100-130 besøg om dagen. 

Hundeskoven har øget antallet af besøgende i skoven og haft stor social effekt 

blandt brugerne. Der eksisterer således nu en Facebook gruppe med 300 meget 

aktive medlemmer. Samtidigt har etableringen været med til at mindske problemet 

med løse hunde og luftning af hunde uden snor andre steder i kommunen. Presset 

på skoven har været så stort, at hundeskoven blev udvidet fra 4 hektar til 6 hektar i 

2010.  

  

På landsplan findes ca. 150 hundeskove, hvoraf 2 ligger i Frederikshavn Kommune 

– en i Skagen (Naturstyrelsen) og en i Strandby/Bannerslund (Frederikshavn 

Kommune). Herudover findes der ingen hundeskove fra Strandby/Bannerslund og 

til Aalborg/Hals (bilag 1).  

  

Hundeskove er en publikumssucces og er meget efterspurgte, og Park og Vej har 

fået en hel del henvendelser fra borgere i Sæbyområdet, der efterspørger et 

lignende initiativ.  

  

Syd for Gybels Plantage i Sæby mellem Sølystvej og Kjeldgårdsvej findes et ca. 

4,5 hektar stort kommunalt skov- og kratområde (se bilag 2 og bilag 3), som i dag 

ikke udnyttes hensigtsmæssigt. Området ville egne sig fint til hundeskov.  

  

Etableringen kan foretages med almindeligt vildthegn, og kræver derfor ingen 

tilladelse efter skovloven.  

 
Økonomiske konsekvenser  
Ingen i forhold til den nuværende drift. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at der etableres en hundeskov 

på 4,5 hektar i området syd for Gybels Plantage med tilhørende stisystem (ca. 1 

km) og grusparkering, som angivet på bilag 1.  

  

Anlæggelsen (sti, hegn, låger, udstyr, belægning) finansieres via dispositionspuljen 

med 135.000 kr.  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7074 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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Sagen udsættes. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 
Bilag  

Hundeskove Vendsyssel Kortoversigt (dok.nr.93482/12) 

Oversigtskort (dok.nr.93481/12) 

Oversigtskort Luftfoto (dok.nr.93480/12) 
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5. Forespørgsel om ekstra vejbelysning på Langtvedv ej, Sæby  

 

Sagsfremstilling  

Grundejeren på P. Skades Vej 1 forespørger på vegne af beboerforeningen på P. 

Skades Vej om muligheden for, at kommune kan opsætte en eller to 

vejbelysningsmaster på strækningen fra rundingen ved Nellemanns hus på 

Langtvedvej og hen til P. Skades Vejs indkørsel. 

  

Der anføres i ansøgningen, at vejstykket er helt mørkt om aftenen, og der færdes 

både voksne og børn på cykel og til fods. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Overslagsmæssigt vil de 2 ønskede lysmaster, ifølge Frederikshavn Forsyning A/S, 

kunne etableres for ca. 16.000 kr. / stk. i alt 32.000 kr. excl. moms. 

  

Hvis lysmasterne etableres, vil disse via allonge, skulle tilføjes til kontrakten med 

Frederikshavn Forsyning A/S. Driftsudgiften vil være 800 kr./mast/år i alt 1.600 

kr./år. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at der gives tilsagn på 

forespørgslen. 

Anlægsudgiften på 32.000 kr. og driftsudgiften på 1.600 kr. / år finansieres af 

udvalgets pulje 

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 
Bilag  

Oversigtstegning med evt. nye belysningsmaster Langtvedvej Sæby (dok.nr.91975/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/440 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 11. september 2012 Side 12 af 22 

 

6. Ekstraordinær indsats til renovering af 

overkørselsbelægninger 

 

Sagsfremstilling  

I kommunen er der flere steder mange overkørselsramper til sideveje, som er i en 

meget dårlig stand.  

Fortovsfliser er revnet, og belægningssten er forvitrede i en sådan grad, at disse 

kan medføre faldskader. 

  

Center for Park og Vej anbefaler derfor, at der fra udvalgets pulje frigives midler i 

2012 og 2013 til en ekstra indsats inden for dette område. 

  

Det anbefales, at der frigives 320.000 kr. til renovering af 10 overkørsler i 2012 og 

640.000 kr. eksl. moms i 2013 til renovering af 20 overkørsler. 

Foto af dårlige overkørsler vises på mødet.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at der fra udvalgets pulje 

frigives 320.000 kr. i 2012 og 640.000 kr. i 2013 til ekstra renovering af 

overkørselsramper. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Indstillingen tiltrædes, dog således, at der ikke for nuværende, frigives midler for 

2013. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/605 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 11. september 2012 Side 13 af 22 

 

7. Vejsyn på Holt Markvej nr. 14 og 18 - privat fæl lesvej på 

landet 

 

Sagsfremstilling  

Ejeren af Holt Markvej 14, Sæby, har anmodet Frederikshavn Kommune om at 

afholde vejsyn i forbindelse med vedligeholdelse af privat fællesvej, da det bliver 

påpeget, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og 

omfang. 

  

Vejstykket tjener som adgangsvej for Holt Markvej 14 og 18, men vejen er 

udelukkende beliggende på Holt Markvej 18. 

  

Syd for Holt Markvej 18 er der problemer med fremkommeligheden, det drejer sig 

om en strækning på ca. 270 meter (se vedlagte oversigtskort). Beplantningen har 

bredt sig og det er Frederikshavn Kommunes opfattelse, at beskæring af 

beplantningen mv. er nødvendig, for at opnå fornøden fri bredde og højde til de 

lastbiler, som skal hente dagrenovation, levere fyringsolie eller tømme hustank. 

Vejens tilstand er der i øvrigt intet at bemærke til.  

  

Sagsbehandlingen er gennemført som en skriftlig procedure.  

  

Forslag til beslutning  

  

Det foreslås, at beplantningen bliver beskåret således, at der bliver en frihøjde på 

min. 450 cm og, at der bliver en rabat på min. 100 cm. Der skal dog tages hensyn 

til de faktiske forhold.  

  

Forslag til udgiftsfordeling: 

  

Holt Markvej 14: 95 % 

Holt Markvej 18: 5 % 

  

Efter ”Lov om private fællesveje” skal arbejderne eller udgifterne hertil fordeles 

mellem de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen, medmindre andet fremgår 

af privatretlige overenskomster, hvilket ikke er tilfældet i denne sag. 

  

Det skønnes, at Holt Markvej 18 kun lejlighedsvis benytter det omtalte vejstykke, fx 

i forbindelse med skovdrift, rekreative formål eller lignende, hvorimod Holt Markvej 

14 dagligt bruger vejen og dermed har særlig individuel og privatøkonomisk 

interesse i, at især renovation og slamsuger kan komme frem. Frederikshavn 

Kommune anser det ikke for hensigtsmæssigt at lade en af de 

vedligeholdelsesforpligtede udføre arbejdet, idet hele beplantningen forefindes på 

Holt Markvej 18, og det hovedsagligt er ejeren af Holt Markvej 14, der har interesse 

i vejens fremkommelighed. 

   

Parterne er blevet forelagt beslutningen, og der er ikke kommet bemærkninger i 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2632 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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sagen indenfor den fastlagte høringsperiode på 3 uger. Efter klagefristens udløb 

har Frederikshavn Kommune fået en henvendelse fra ejeren af Holt Markvej 14, 

der har givet udtryk for, at han ikke er tilfreds med den foreslået udgiftsfordeling.  

  

Det forslås, at en privat entreprenør udfører beskæringen, som et samlet arbejde. 

  

Arbejdets omfang svarer til ca. to entreprenør timer. For at sikre, at arbejdet, der 

udføres for grundejernes regning bliver udført billigst muligt, bliver der taget tre 

tilbud hjem fra forskellige entreprenører. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at beskæring af 

beplantningen bliver foretaget af en privat entreprenør, og at udgifterne bliver 

fordelt således: 

  

Holt Markvej 14:            95 % 

Holt Markvej 18:            5 % 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 
Bilag  

Holt Markvej 14 -18 -09.07.2012.pdf (dok.nr.73765/12) 

Partshøring - Forslag til beslutning.doc (dok.nr.95337/12) 
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8. 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. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Center for Teknik og Miljø har efterfølgende forespurgt på dokumentation af 

Kirkestien i Sæby hos Nordjyllands Kystmuseum, Sæby og Kort & 

Matrikelstyrelsen. 

  

Her melder begge tilbage, at de nu har søgt i arkiverne, men at det har været 

muligt at finde den ønskede dokumentation for stien.  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/13795 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at anmodning om fjernelse 

af vejnavneskilte imødekommes. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 
Bilag  

Bilag 1 - Kirkestien Sæby - Kortbilag (dok.nr.35645/12) 
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9. Tidsbegrænset parkering ved Svømmehal, Rådhuscen ter, 

Bibliotek og Kunstmuseum, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Svømmehal ansøger om, at der indføres tidsbegrænset parkering 

på offentlig tilgængelig parkeringsplads i den nordlige ende af matr. nr. 519b 

Frederikshavn Bygrunde – nærmere betegnet nord for svømmehallen m.v. 

  

Parkeringspladsen er anlagt i 1986/87 for institutionerne på ”rådhus-øen” 

(svømmehal, Rådhuscentret, kunstmuseum og bibliotek). Parkeringspladsen er 

tilgængelig for offentligheden i øvrigt. 

  

Parkeringspladsen er ikke optaget som offentlig vej efter lov om offentlige veje § 

23, stk. 1. 

  

Benyttelsen af parkeringspladsen har ændret sig væsentligt igennem årene. Der er 

i dag et stort pres på pladsen i dagtimerne. Borgere og personale i virksomheder i 

bymidten langtidsparkerer og optager pladser, som oprindeligt var tiltænkt de 

kommunale institutioner på ”rådhus-øen”. Frederikshavn Svømmehal frygter, at 

manglen på pladser kan give indtægtstab, hvis potentielle gæster må køre igen. 

  

Der ansøges om følgende, jf. bilag (forslag ny afmærkning): 

  

1. 4 timers parkering mandag – fredag kl. 08-18 og lørdag kl. 08-14. 

2. Bibeholdelse eksisterende 4 handicap pladser. 

3. Frie pladser for ansatte i de nævnte institutioner. 

  

Punkt 3 (frie pladser for ansatte) kan kun lade sig gøre ved at udtage et område af 

parkeringspladsen som ”privat” – f.eks. de 9 pladser i det nordvestligste hjørne. 

Kontrol med disse pladser skal således føres på privatretsligt grundlag og skiltes 

således: 

  

Privat område 

Kun parkering med særlig tilladelse fra Frederikshavn Kommune. 

Overtrædelse kan anmeldes til politiet, jf. § 17 i lov om mark- og vejfred. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Tidsbegrænset parkering på parkeringspladsen vil overslagsmæssigt koste ca. 

10.000 kr. ekskl. moms ved afmærkning som zone, idet eksisterende afmærkning 

også skal friskes op (specielt holdeplads for turistbus). 

  

Finansiering er som udgangspunkt et anliggende for ejendommens drift. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. 4 timers parkering mandag – fredag kl. 08-18 og lørdag kl. 08-14 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/7255 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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godkendes og at et område af parkeringspladsen afmærkes som ”privat” 

for ansatte i svømmehallen, Rådhuscentret m.v. 

2. udgift til skiltning finansieres af ejendommens drift 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Udvalget godkender at der som en 1-årig forsøgsordning etableres 4 timers 

parkering som indstillet. 

  

Udvalget kan ikke godkende afmærkning som ”privat” for kommunens ansatte. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 
Bilag  

Forslag tidsbegrænset parkering Frederikshavn Svømmehal m.v..pdf (dok.nr.95347/12) 

Eks. afmærkning Fr.havn Svømmehal m.v..pdf (dok.nr.95348/12) 
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10. Teknisk Udvalgs mødedatoer 2013 

 

Sagsfremstilling  

Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til plan for de politiske udvalgs møder i 

2013. 

  

Jf. styrelseslovens § 20 skal de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe 

beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. 

  

Der er foreslået følgende mødedatoer i 2013 for Teknisk Udvalg. 

  

Møder 2013: 

Tirsdage: 

  

22. januar 

12. februar 

12. marts 

16. april 

21. maj 

18. juni 

20. aug. 

10. sept. 

22. okt. 

26. nov. 

10. dec. 

  

Alle møderne foreslås afholdt i udvalgslokalet på Fasanvej 1 kl. 15.00. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg 

godkender forslag til mødeplan 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/21520 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 11. september 2012 Side 20 af 22 

 

11. 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 juli 2012 for Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra oktober 

2011 til og med juli 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 Teknisk udvalg tager 

orienteringen til efterretning. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller orienteringen til efterretning 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Til efterretning. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 
Bilag  

Sygefraværsstatistik - juli 2012.pdf (dok.nr.86672/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: TU 
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12. Efterretningssag - Økonomisk status pr. 31.augu st 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 31. 

august 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.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at sagen tages til 

efterretning 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012  
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Til efterretning. 

  

Afbud: Brian Pedersen 

 
Bilag  

Økonomisk status 31.8.2012 TU.pdf (dok.nr.94873/12) 

Økonomiopfølgning pr. 31. august 2012 TU.pdf (dok.nr.94863/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

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

Underskrifter: 

 

      
Brian Pedersen 

   

      
Hanne Welander 

   

      
Per Nilsson 

   
 

      
Anders G. Mikkelsen 

   

      
Frode Thule Jensen 

   
 

      
Bruno Müller 

   

      
Jens Porsborg 

   
 

 
 


