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1. Godkendelse af Retningslinjer for plakatopsætning 

 

Sagsfremstilling 

Vejmyndighed har udarbejdet et udkast for retningslinjer for opsætning af 

midlertidige plakater, der kan medvirke til at sikre en ensartet sagsbehandling og 

lette administrationen omkring ansøgninger vedrørende opsætning af plakater, som 

fx cirkusplakater.  

  

Vedhæftet er udkast til retningslinjer og kortbilag. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at ’retningslinjer for 

opsætning af midlertidige plakater’ godkendes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater.pdf (dok.nr.4036/13) 

plakatkort 2013.pdf (dok.nr.3972/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/11633 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lirh 

 Besl. komp: TU 
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2. Nedlæggelse af vejareal - Parkeringsplads ved Skagens 

Museum 

 

Sagsfremstilling 

Realiseringen af ”Lokalplan SKA.C.03.07.01 Skagens Museum” betinger, at det 

kommunale vejareal litra ”CL” (parkeringsplads ved Skagens Museum) nedlægges 

som vejareal i henhold til § 90 i lov om offentlige veje. Det vedrører et areal på ca. 

950 m
2
.   

  

Når hel eller delvis nedlæggelse af vejareal er forudsat i en lokalplan, kan 

kommunen frit råde over arealet jf. vejlovens § 91 stk. 3. Dvs. kommunen ikke skal 

afhænde arealet til de tilgrænsende grundejere, jf. vejlovens § 91 stk. 1. 

  

Der nedlægges 22 p-pladser ved museet for at skabe plads til udvidelsen. 

Parkeringsbehovet vil blive dækket ved indbetaling til parkeringsfonden, hvorved 

kommunen forpligtes til at anlægge parkeringspladser inden for acceptabel afstand 

af museet. 

  

Ejendommen matr. nr. 223b, Skagen Bygrunde har i dag vejadgang via den 

offentlige parkeringsplads. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil der 

blive udlagt privat fællesvej til denne ejendom. Kortbilag er udsendt med 

dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Beslutningen skal offentliggøres i dagspressen samt meddeles ved brev til de 

parter, der har særlig interesse i sagen.  Der skal gives en frist på mindst 8 uger til 

over for kommunen at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at vejarealet nedlægges 

som vej i henhold til reglerne i vejloven. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 

For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Fagcenteret har i henhold til reglerne i lov om offentlige veje hørt de parter, der har 

væsentlig interesse i sagen. Der er ved partshøringen indkommet 4 svar. 3 svar er 

negative i forhold til nedlæggelsen af vejarealet. Indsigelser omhandler primært 

nedlæggelsen af parkeringspladserne i museets umiddelbare nærhed og 

konsekvenserne af dette. 1 svar vedrører adgangen til ejendommen Sct. Laurentii 

Vej 11 for så vidt angår vareleverancer. Fagcenteret har udsendt indsigelsesnotat 

med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/8192 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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Idet der ved høringen ikke er fremkommet væsentlige argumenter imod 

nedlæggelse, foreslås vejarealet nedlagt som offentlig vej. 

  

Beslutningen skal offentliggøres i dagspressen samt meddeles ved brev til de 

parter, der har særlig interesse i sagen. Afgørelsen kan påklages til Vejdirektoratet 

for så vidt angår retlige spørgsmål.  Afgørelsen kan også indbringes for 

taksationskommissionen inden 8 uger efter afgørelsen er meddelt. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at vejarealet nedlægges. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Nedlæggelse af vejareal - Parkeringsplads ved Skagens Museum - Kortbilag (dok.nr.109298/12) 

Lokalplan SKA C 03 07 01 - Kortbilag B (dok.nr.109336/12) 

Indsigelsesnotat - Nedlæggelse af vejareal - Parkeringsplads ved Skagens 

Museum.pdf (dok.nr.4785/13) 
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3. Forslag til løsning af parkerings-, tilkørsels- og 

trafikafviklingsforholdene ved Skagens Museum 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af fremlæggelse og udsendelse af lokalplanforslag for udvidelse og 

renovering af Skagens Museum, er der udarbejdet et notat med forslag til 

regulering af parkerings-, tilkørsels- og trafikafviklingsforholdene ved Skagens 

Museum. 

  

Den planlagte udvidelse af Skagens Museum indebærer, at der ifølge lokalplanen 

skal etableres 42 nye parkeringspladser gennem Frederikshavn Kommunes 

parkeringsfondsordning. Notatet peger på forskellige muligheder for, at der kan 

etableres yderligere p-pladser på forskellige lokaliteter, herunder på Spliidsvej. 

Derudover indeholder notatet forslag til en parkeringsstrategi bestående af en 

bedre skiltning, indførelse af p-forbudszone, angivelse af p-søge-rute og anvisning 

af områder for turistbusparkering. 

  

Fagcenteret har som supplement til notatet undersøgt alternative 

etableringsmuligheder, dels ved ejendommen Admiralgården, Østre Strandvej 51 

og dels kantstensparkering på Østre Strandvej. 

  

Admiralgården er et anneks til Brøndums Hotel med 27 værelsesenheder. 

Admiralgården er imidlertid en fredet bygning, hvorfor det ikke umiddelbart er 

hensigtsmæssigt at etablere p-pladser, der ikke hidrører Admiralgården. Såfremt 

der skulle etableres p-pladser her, ville parkeringsnormen på 1 p-plads pr. 

værelsesenhed for hotellet først skulle opfyldes. Muligheden for etablering af 

yderligere p-pladser vil herefter være stærkt begrænsede. Denne løsning kan 

derfor ikke anbefales. 

  

Kantstensparkering langs Østre Strandvej er formelt allerede en mulighed, der 

imidlertid sjældent benyttes. Såfremt der afmærkes parkeringsbåse langs vejen, vil 

dette synliggøre muligheden. Østre Strandvej ligger i en 2-3 minutters gangafstand 

fra Skagens Museum. Der vil kunne afmærkes 48 parkeringsbåse på strækningen 

Havnevagtvej til Skudevej. Fra Skudevej til enden af Østre Strandvej, vil der kunne 

afmærkes yderligere 42 parkeringsbåse. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

fremsender notatet til Teknisk Udvalg til drøftelse og beslutning om eventuel 

iværksættelse af de foreslåede tiltag. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 

Et flertal ønsker at der arbejdes videre med etablering af P-pladser på: 

1)     Østre Strandvej 

2)     Spliidsvej 

3)     Spliidsvej/Markvej 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/1168 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: TU/BR 
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4)     Skolemarken 

  

Pia Karlsen kan ikke tiltræde etablering af P-pladser på Spliidsvej. 

  

Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde etablering af P-pladser på Skolemarken. 

  

Jens Hedegaard Kristensen foreslår, at der arbejdes videre med muligheden for 

etablering af halvt nedgravet parkering på Skolemarken.  

  

Pia Karlsen, Erik Sørensenog John Christensen tilslutter sig Jens Hedegaard 

Kristensen’s forslag. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Den planlagte udvidelse af Skagens Museum indebærer, at der vil blive et behov 

for gennem parkeringsfondsordningen at etablere 42 erstatningsparkeringspladser. 

Der kan etableres følgende antal parkeringspladser på de lokaliseringer, der er 

nævnt: 

1)     Østre Strandvej – op til 90 p-pladser 

2)     Spliidsvej – op til 52 p-pladser  

3)     Spliidsvej/Markvej – op til 67 p-pladser 

4)     Skolemarken – op til 338 p-pladser 

5)     Skolemarken halvt nedgravet uden parkering i gadeniveau – ca. 150 p-

pladser 

  

Der vil således i tilknytning til museumsudvidelsen kun være behov for at bringe én 

af de nævnte lokaliseringer i spil. 

  

Parkeringsstrategien omfatter i det væsentligste bedre skiltning til attraktioner og til 

p-pladser og bedre skiltning af fodgængerruter fra p-pladser til de enkelte 

attraktioner, samt indførelse af p-forbud uden for afmærkede båse i et afgrænset 

område omkring museet. 

 

Indstilling 

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

1. Teknisk Udvalg træffer beslutning om, at erstatningsparkering i forbindelse 

med museumsudvidelsen etableres på Østre Strandvej 

2. det drøftes i hvilken udstrækning den i bilagsnotatet foreslåede 

parkeringsstrategi skal iværksættes 

3. etableringsudgifter finansieres af P-fond 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 
For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. 

  

Et flertal tiltræder indstillingen. Hanne Welander, Brian Kjær og Anders Gram 

Mikkelsen begærer sagen i byrådet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 3. december 2012 

Sagen tilbagesendes til Teknisk Udvalg. 
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Fraværende: Hanne Bøgsted 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Teknisk Udvalgs beslutning i møde den 23. oktober 2012 blev begæret i byrådet af 

3 udvalgsmedlemmer. Byrådet besluttede i mødet den 3. december 2012 at 

tilbagesende sagen til Teknisk Udvalg. 

 

Indstilling 

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

1. Teknisk Udvalg træffer beslutning om, at erstatningsparkering i forbindelse 

med museumsudvidelsen etableres på Østre Strandvej 

2. den foreslåede parkeringsstrategi iværksættes med p-forbudszone samt 

skiltning 

3. etableringsudgifter finansieres af P-fond 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 
Et flertal tiltræder indstillingerne. 

  

Socialdemokraterne ønsker Skolemarken indtænkt i parkeringsstrategien. 

  

Hanne Welander kan ikke tiltræde indstillingerne. 

 

Bilag 

COWI_rev1 Parkeringsnotat Skagens_Museum_1maj2012.pdf (dok.nr.48100/12) 
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4. Etablering af minirundkørsel i Øster Holmen 

 

Sagsfremstilling 

Borgerne i Øster Holmen har flere gange haft kontakt til Frederikshavn Kommune i 

forbindelse med trafiksikkerheden i byen. Der er en generel bekymring angående 

de forbipasserende bilisters fart.  

  

Øster Holmen er et byområde, hvor bebyggelsen er organiseret omkring Tuenvej 

og Kvisselvej. Begge veje har funktion som gennemkørselsveje og der passerer 

knap 1800 biler i krydset mellem de to veje pr. døgn. Hele området indenfor 

byzonetavlerne er 40 km zone og der er etableret to chikaneanlæg på Tuenvej øst 

for krydset samt et chikaneanlæg syd for krydset på Kvisselvej og et nord for. I 

2009 er der yderligere lavet hævet flader vest for krydset på Tuenvej. (se luftfoto). 

  

Legepladsen/boldbanen i Øster Holmen er meget benyttet og det bevirker, at der 

ofte er bløde trafikanter, der skal forbi krydset Tuenvej/Kvisselvej. Der er ingen 

fortove, hvilket medfører, at fodgængerne må gå på vejarealet og de føler sig derfor 

utrygge.  

  

For at forbedre trafiksikkerheden i krydset Tuenvej/Kvisselvej foreslår 

Frederikshavn Kommune, at der etableres en minirundkørsel med en midterø, 

udført i brosten. (se Tegning 12/5547-P1)  

  

Det bliver yderligere foreslået, at der etableres en ny opstregning af kørebanen på 

Tuenvej – øst for krydset, for at gøre kørebanen smallere og samtidig give mere 

plads til cyklister og fodgængere, der færdes langs vejen. En sådan opstregning er 

foretaget på Tuenvej vest for krydset, hvilket blev lavet samtidig med de førnævnte 

hævede flader. (se luftfoto).  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det anbefales, at udgiften på ca. 150.000,- kr. (ekskl. moms) finansieres af 

dispositionspuljen. (Vedhæftet findes et detaljeret budgetoverslag). 

 

Indstilling 

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

1. der etableres en minirundkørsel i krydset Tuenvej/Kvisselvej og at der 

yderligere foretages en ekstra opstregning af kørebanen på Tuenvej  

2. projektet finansieres af dispositionspuljen 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

12-5547-P1 (dok.nr.139328/12) 

Luftfoto - Øster Holmen 28.06.2012 .pdf (dok.nr.108654/12) 

Budgetoverslag, minirundkørsel, Øster Holmen.pdf (dok.nr.7636/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/5547 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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Teknisk Udvalg - Referat - 22. januar 2013 Side 12 af 28 

 

5. Etablering af sideheller i Lyngså og Voerså 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede den 20.12.2011, at bevillige penge til at få fjernet 

vejbumpene i Lyngså og Voerså. Bumpene er blevet fjernet i efteråret 2012, og der 

forelægger nu et ønske fra Voerså og Lyngså borgerforening om, at der i stedet 

etableres chikaner på Østkystvejen.  

  

Borgerne i de to byer føler at hastigheden er steget efter at bumpene er blevet 

fjernet, hvilket kommunens trafiktællinger kan bekræfte.  

  

Frederikshavn Kommune har udarbejdet et skitseprojekt i begge byer, hvor der er 

placeret fem sæt flytbare chikaner igennem byerne. (se vedlagte tegninger) Med 

flytbare chikaner er det enkelt evt. at tilrette placeringen, eller at fjerne chikanerne 

igen, og gøre brug af dem et andet sted på kommunens veje.   

  

Der placeres et sæt sideheller i forbindelse med byzonetavlerne, og så fordeles der 

tre sæt igennem henholdsvis Lyngså og Voerså. (se vedlagte tegninger). 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det anbefales, at udgiften på 580.000,- kr. (ekskl. moms) finansieres af 

dispositionspuljen. (Vedhæftet findes et detaljeret budgetoverslag). 

 

Indstilling 

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

1. der etableres hastighedsdæmpende tiltag i form af fem sæt sideheller i 

henholdsvis Lyngså og Voerså 

2. projektet finansieres af dispositionspuljen 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

11-10471-O1 (dok.nr.7659/13) 

12-453-O1 (dok.nr.139330/12) 

Budgetoverslag, sideheller, Voerså og Lyngså 16.01.2013.pdf (dok.nr.7668/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/453 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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6. Ansøgning om opsætning af skilte - Skagen bys 600 års 

Købstadsjubilæum 

 

Sagsfremstilling 

Skagens Museum søger om opsætning af midlertidige skilte i forbindelse med 

Skagens 600 års købstadsjubilæum. Der ansøges om opsætning i Skagen og 

omegn. Skiltene vil være opsat i perioden 1. februar – 30. december 2013. 

  

Museet vil markere købstadsjubilæet med udstillingen Stedsans – 

Skagensmalernes landskaber. Museet vil i forbindelse med udstillingen sætte fokus 

på ni steder i Skagen og omegn. Foruden udstillingen ønsker museet at markere 

de ni steder med et skilt, hvorpå der fortælles om stedets historie og natur mm. 

Fagcenteret har udarbejdet et notat vedr. skilteopsætning på de ansøgte lokaliteter. 

I fagcenterets vurdering er kun indgået de 4 skilte, der ønskes placeret på eller ved 

kommunalt vejareal. Ansøgning med bilag, samt ovennævnte notat er udsendt med 

dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Under forsætning af, at de skilte, der ønskes opsat på eller ved kommunalt 

vejareal, opsættes så de ikke er til gene for den gående og kørende trafik vurderer 

fagcenteret, at ansøgningen kan imødekommes.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgningen 

imødekommes for så vidt angår skilte, der ønskes opsat på og ved vejareal. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om opsætning af skilte m bilag - Skagen Museum.pdf (dok.nr.6375/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/472 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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7. Ansøgning om ændring af Danmarksgades nordlige del fra 

gågade til sivegade, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Handelsstandsforeningen i Frederikshavn ansøger på vegne af 

forretningsindehavere i den nordlige del af Danmarksgade (mellem Teglgårdsvej og 

Kirkepladsen) om, at gågaden mellem Teglgårdsvej og Skolegade måtte blive 

ændret til ensrettet sivegade med trafik mod syd, dvs. fra Teglgårdsvej mod 

Skolegade. På samme tid har forretningerne ønske om, at der kan etableres 

midlertidig gågade i sommerperioden (juni, juli, august). 

  

Handelsstandsforeningens forslag til parkering, legeredskaber og bymiljø: 

  

 Etablering af 4 parkeringspladser i hver side ved nr. 31 – 33 og 32 – 38 

 1 – 2 timers parkering for at sikre flow af kunder på de nye 

parkeringspladser 

 Parkeringspladser bør etableres, så de ikke er til gene for 

synshandicappedes ledelinjer 

 Legeredskaber, som er i konflikt med parkeringspladser, flyttes til en af 

byens torvepladser, fx Kallstorvet 

 Under legeredskaber ønskes et fast underlag i stedet for nuværende 

løsning 

 Blomster og træer plantes af hensyn til et hyggeligere bymiljø, således at 

”vindtunnel” forhindres 

  

I bilag til dagsordenen er der redegjort for forvandlingen af Danmarksgade fra en 

almindelig forretningsgade i 1989 til den nuværende gågade i 2012.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Inden gågaden kan ændres til sivegade skal der udarbejdes et detailprojekt, som 

tager hensyn til handelsstandsforeningens ønsker. 

  

De økonomiske konsekvenser kan først beregnes, når et sådan detailprojekt er 

udarbejdet. 

  

Hvis det besluttes at lade udarbejde et detailprojekt, bør der tillige tages stilling til 

forretningernes ønske om, at der kan etableres midlertidig gågade om sommeren 

(juni, juli, august). Det vil i givet fald betyde årlige administrationsudgifter til 

etablering og fjernelse af gågadeafmærkning, eventuelt bekendtgørelse af 

midlertidig gågade osv. 

  

Danmarksgade kunne eventuelt ændres som i princippet Sct. Laurentii Vej i 

Skagen, som er gågade om sommeren og sivegade om vinteren. 

 

Indstilling 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/8019 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at administrationen går i 

dialog med Frederik om det fremsatte ønske, og at der udarbejdes et skitseprojekt, 

samt foretages en beregning af de økonomiske konsekvenser. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Sagen udsættes, idet udvaget ønsker: 

  

 at optage dialog med FREDERIK og områdets beboere 

 at afklare Plan- og Miljøudvalgets rolle i processen 

 evt. at besigtige området med FREDERIK 

 

Bilag 

Konsekvens af gågadeombygning, Danmarksgade (9900).pdf (dok.nr.149103/12) 

Oversigtskort, Danmarksgade - gågade nord.pdf (dok.nr.6939/13) 

Tegning, gågade Danmarksgade.pdf (dok.nr.106465/12) 

Ansøgning om sivegade i Danmarksgade nord.pdf (dok.nr.106464/12) 

Referat af Frederik møde om Danmarksgade nord.pdf (dok.nr.106467/12) 
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8. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk 

Udvalgs budgetområde 2013 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 10. oktober 2012 budgettet for 2013.  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. 

 Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 46.656.010 kr. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb. 

Regnskabsår 2013 

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 747.000 

Rekreative havne bådebroer 2.000.000 

Slidlag 3.600.000 

Vejprojekter 7.780.000 

Renovering. af kørebaner 10.788.000 

Palm City infrastruktur 909.010 

Koordinerende belægningsarbejder 10.694.000 

Kystfodring 1.112.000 

Renovering. af vejbelysningsanlæg 2010-2017 2.903.000 

Broer, tunneller og underløb 808.000 

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 557.000 

Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape 4.700.000 

Trafiksikkerhedsarbejde 58.000 

    

Ønskes frigivet i alt 46.656.010 

  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at Teknisk Udvalg 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs 

område, som ovenfor specificeret, i alt 46.656.010 kr., frigives. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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9. Ansøgning om salg fra mobil salgsvogn i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Fagcenteret har modtaget en ansøgning om tilladelse til salg af brændte mandler 

fra mobil salgsvogn. Der ønskes mulighed for salg i perioden 1. til 8. juli 2013 i 

Skagen. Ansøgning udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Enhver varig eller midlertidig anbringelse af mobile salgsvogne med henblik på 

gadehandel på offentlig vej, kræver godkendelse fra kommunen, som 

vejmyndighed i henhold til vejlovens § 102. 

  

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

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

udstedt tilladelser til salg fra mobile boder for 2013. 

  

Der vil i forbindelse med en eventuel tilladelse til salg fra mobil salgsvogn blive 

stillet følgende betingelser: 

  

 Der må ikke tages ophold mere end 30 minutter af gangen på samme sted 

(plads/vej)  

 Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole eller lignende  

 Eventuelt affald og andet der har med salget at gøre skal fjernes. Hvis der 

ligger affald, vil det blive fjernet af Frederikshavn Kommune, og regningen 

vil blive sendt til indehaver af den mobile bod  

 Gadesalget må ikke være til gene for trafikken og tilgængeligheden  

 Hvis gadesalget optager en fast plads dagligt, vil det blive anset for ulovlig 

stadehandel 

 Der må ikke tages ophold inden for 200 meter af lignende forretning eller 

serveringssted i forhold til den vare, der udbydes 

 Overtrædelse af betingelserne medfører øjeblikkelig inddragelse af 

tilladelsen 

  

Taksten for salg fra mobile boder er i 2013 fastsat til fastsat til 100 kr. pr. dag eller 

2.350 kr. for sommerhalvåret og 1.550 kr. for vinterhalvåret. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgningen 

imødekommes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om salg fra mobil salgsvogn - Brændte mandler.pdf (dok.nr.3906/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/105 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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10. Vedligeholdelsesarbejder på Rekreative havne 

 

Sagsfremstilling 

På Teknisk Udvalgs møde den 20.marts 2012 vedtog udvalget at anbefale overfor 

byrådet, at de rekreative havne optager et lån på 2,2 mio. til akutte skader og 

reparation af havneværker, hvor funktionen er nedslidt og totalt ophørt. Beløbet 

fordelte sig med 250.000 kr. til Voersaa Havn til yderligere sten på yderspidsen af 

den sydlige mole. 1.450.000 kr. til Rønnerhavnen til skader på molerne samt 

renovering af kajerne. Det resterende beløb på 500.000 kr. var afsat til Aalbæk 

havn til bygning af ny bølgeskærm på molerne. For Voersaa og Rønnerhavnens 

vedkommende er arbejderne igangsat og i stor udstrækning afsluttet. På grund af 

havneudvidelsen i Aalbæk, har reparationen af bølgeskærmen været sat i bero.  

Bestyrelsen i Aalbæk havn har henvendt sig til fagcentret, at de bevilgede LAG-

midler ikke er kommet og man nu er i tidnød med hensyn til færdiggørelsen af 

havnen. Der mangler finansiering til indkøb af y-bomme, elinstallation, 

redningsstiger og pæle. Uden dette er det ikke muligt at udleje pladserne og 

dermed få den nødvendige leje af bådpladserne ind. Bestyrelsens henvendelse gik 

således på, om det var muligt at anvende de 500.000 kr. som er bevilget til 

færdiggørelse af havnen og så levere pengene tilbage, når LAG-midlerne kommer. 

  

Status på behandling af havnens ansøgning er at LAG-bestyrelsen positivt har 

indstillet støtte til projektet og at dette er registreret i Netværkscenteret, hvor 

færdigbehandlingen pågår. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at færdiggørelsen 

indgår som en del af anlægsprojektet og at yderligere udgifter finansieres af LAG-

midlerne. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Et flertal tiltræder indstillingen. 

  

Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen tager forbehold 

  

Per Nilsson deltog ikke i punktets behandling. 

 

Bilag 

Bilag punkt 8 fra 23.03.2012.docx (dok.nr.5593/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/2291 

 Forvaltning: EJD 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU 
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11. Orienteringssag - Evaluering af autocamperparkering i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 19. juni 2012 at lave et et-årligt forsøg 

med opkrævning af P-afgift på 150 kr. for autocampere ved de kommunale havne, 

Grenen, Skagen Lystbådehavn samt parkeringspladsen ved Skagen Rådhus i 

tidsrummet kl. 22.00 – 09.00.   

Forsøget har nu kørt siden primo juli 2012. 

  

Nedenstående evaluering omkring forsøget er baseret på tilbagemeldinger fra 

Sæby Havn, Rønnerhavnen, Ålbæk Havn, Grenen og Skagen Lystbådehavn 

herunder parkeringspladsen ved Skagen Rådhus. 

  

De overnattende har udvist meget forskellige holdninger til betalingen. Generelt er 

tiltaget med gebyret blevet negativt modtaget grundet dårlig skiltning. Skiltene er 

blevet overset ved ankomst om natten, er blevet forvekslet med p-automater samt 

af udlændinge. Holdningen har også været, at når der opkræves gebyr, bør der 

være tømningsmuligheder, mulighed for at koble sig til el-tavle samt fylde vand på 

autocamperne.  

Et andet problem der viste sig i Skagen henover sommeren var, at autocamperne 

begyndte at parkere på de omkringliggende arealer på havnen, der ikke var 

omfattet af betaling.  

  

Ordningen har i perioden primo juli til medio december 2012 indbragt 65.450 kr. 

med nedenstående fordeling 

  

Sæby 24.600 kr. 

Rønnerhavnen 1.350 kr. 

Ålbæk    7.000 kr. 

Grenen 22.500 kr. 

Skagen Lystbådehavn/Rådhus 10.000 kr. 

Det har ikke været muligt at få oplysninger fra Voerså Havn inden mødet.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Til orientering. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/15112 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: TU 
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12. Efterretningssag - Økonomisk status pr. 30. november 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 30. 

november 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 centres økonomiske stade. 

Ligeledes er der overordnede korte kommentarer til anlægsområdets økonomiske 

niveau. 

 

Indstilling 

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

efterretning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Til efterretning. 

 

Bilag 

Økonomisk Status pr. 30.11.2012 TU.pdf (dok.nr.153812/12) 

Økonomiopfølgning pr. 30. november TU.pdf (dok.nr.107/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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13. Fremtidig sandfodring ved Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet udfører i dag kystbeskyttelse på 

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

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

samarbejdsaftalen er Frederikshavn Kommune bygherre og Kystdirektoratet 

rådgiver. Udgifterne til kystbeskyttelsen deles 50/50 mellem Frederikshavn 

Kommune og Kystdirektoratet. 

  

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

, klit- og højvandsbeskyttelsen i området. Indtil 2009 blev der sandfodret fra 

landsiden med sand fra Skagen Nordstrand. I 2011 blev der sandfodret fra søsiden 

på grund af en udløben indvindingstilladelse på Skagen Nordstrand. På 

strækningen Skagen Havn – Klitgården er der fodret med singles. 

  

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

det igangværende arbejde omkring en ny VVM for sandindvinding på Skagen 

Nordstrand i stå. 

  

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

Kystdirektoratet udarbejdet et notat (se bilag). 

  

Målet med kystbeskyttelsen 

Kystbeskyttelsen udføres med udgangspunkt i følgende målsætninger: 

  

Grenen: Målsætning om naturlig kystudvikling 

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

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

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

bagvedliggende område. 

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

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

Sønderstrand: Målsætning om naturlig udvikling 

Skagen Havn - Klitgården: Målsætning om fastholdelse af kystlinjen. 

Damstederne: Målsætning om fastholdelse af kystlinjen. 

  

Anbefaling for den fremtidige kystsikring 

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

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

gennemgang af Kystdirektoratets anbefalinger. Der henvises desuden til notatet for 

gennemgang af de tekniske muligheder.  

  

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

havne i Frederikshavn Kommune. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/3592 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

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

følgende forudsætninger: 

 Den igangsatte VVM for sandindvinding på Skagen Nordstrand 

færdiggøres. Der mangler redegørelse for alternative sandfodringsmetoder. 

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

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

naturmæssige konsekvenser og redegørelse for alternative metoder. 

Styrelsen lægger vægt på om de alternative metoder er miljømæssigt 

bedre og ikke indebærer en væsentlig øget økonomisk omkostning. 

 Naturstyrelsen skal give dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

 Fredningsnævnet for Nordjylland, Nord skal give ny dispensation fra 

fredningskendelsen for fredningen af Skagen Gren med omliggende vande. 

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

 Naturstyrelsen skal endeligt give en ny indvindingstilladelse efter 

råstofloven. Den nye VVM skal vedlægges som bilag til 

ansøgningsmaterialet 

  

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

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

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

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

naturområder end fodring fra søsiden.  

 

Økonomiske konsekvenser 

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

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

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

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

opnå indvindingstilladelse til et udvidet fællesområde på Skagen Rev hvis 

fodringsmaterialet vurderes at være anvendeligt. Alternativt at indgå i en 

fælles aftale med andre kommuner om fodring med oprenset materiale fra 

Hirtshals Havn. 

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

fra havnene i Frederikshavn Kommune 

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

Nordstrand. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Den fremtidige sandfodring, status 

Efterforskningsboring 

Der er nu foretaget efterforskningsboringer på Skagen Rev og resultaterne 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 22. januar 2013 Side 24 af 28 

 

foreligger. Kystdirektoratet har på denne baggrund udarbejdet et tillæg til notatet fra 

april 2012 (se bilag). På baggrund af resultatet af efterforskningen samt 

kommunens ønske om, at fremtidige fodringsarbejder sker fra søsiden, anbefaler 

Kystdirektoratet at indvindingen sker fra Skagens Rev i et nærmere angivet 

område. Det anbefales at søge Naturstyrelsen om en flerårig bygherretilladelse til 

indvinding af sand til fodringsformål. Fordelen ved etablering af et bygherreområde 

er, at andre ikke kan indvinde materialer fra området. Tilladelsen gives normalt for 

en femårig periode. 

  

Nordstrand 

Der er ikke indgået kontrakt om færdiggørelse at VVM for sandindvinding på 

Skagen Nordstrand, da vi ville afvente resultatet af efterforskningsboringen. 

  

Kystdirektoratet vurderer i det nye notat at vi med den beskedne 

indvindingsmængde på Skagen Rev kan blive ramt økonomisk af den manglende 

konkurrence på entreprenør området. Derfor anbefales det endvidere at følge op 

med en ansøgning om en flerårig tilladelse til indvinding på Nordstrand ud fra den 

samme argumentation, som er givet i notatet fra april 2012. 

  

Anvendelse af sand fra havne i Frederikshavn Kommune 

Det kan blive relevant at vurdere på det materiale, der skal oprenses i forbindelse 

med udvidelsen af Skagen Havn. Det er dog uvist om det rent tidsmæssigt kommer 

til at stemme overens.  

  

Den fremtidige aftale med Kystdirektoratet 

Den nuværende aftale med Kystdirektoratet udløber i 2013 

  

Kystdirektoratet skal udarbejde en indstilling til Transportministeriet omkring det 

statslige bidrag til sandfodring ved Skagen og andre kyststrækninger i Danmark. 

Primo 2013 forventes forhandlingerne med Finansministeriet at pågå. 

Kystdirektoratet ønsker i den forbindelse at kende Frederikshavn Kommunes 

indstilling til en ny aftale.  

  

Udvalget skal derfor tage stilling til den fremtidige økonomiske ramme for projektet. 

Her henvises til de opstillede budgetter i notatet fra april 2012. Hvis den hidtidige 

budgetramme for projektet fastholdes, kan det medføre en afvigelse fra de 

opstillede målsætninger. Det vil sige en potentielt øget tilbagetrækning af kysten 

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

Damstederne. 

  

 

Indstilling 

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

1. Frederikshavn Kommune fastholder det hidtil økonomiske bidrag til 

sandfodring på de angivne steder 

2. Naturstyrelsen ansøges om en flerårig bygherretilladelse til indvinding af 

sand til fodringsformål 
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Beslutning Teknisk Udvalg den 11. december 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Per Nilsson 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg har på møde d. 11.december 2012 besluttet at: 

  

1. Frederikshavn Kommune fastholder det hidtil økonomiske bidrag til 

sandfodring på de angivne steder 

2. Naturstyrelsen ansøges om en flerårig bygherretilladelse til indvinding af 

sand til fodringsformål 

  

Kystdirektoratet har efterfølgende rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune. 

Kystdirektoratet oplyser, at det økonomiske grundlag for fodringerne skal være på 

plads, for at de rent fagligt kan stå inde for indsatsen. Det er dermed også en 

forudsætning for at de vil gå videre med en positiv indstilling til 

Transportministeriet/Finansministeriet om en årlig medfinansiering. 

  

Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet er enige om at den foretrukne 

fremtidige metode er indpumpning af sand fra søsiden, med udgangspunkt i en 

flerårig bygherretilladelse til indvinding af sand på Skagen Rev.  

  

Kystdirektoratet har i notatet ”oplæg til fremtidig kystbeskyttelse”, der tidligere har 

været forelagt udvalget, opstillet nedenstående budget for denne metode.  

  

Fodring med sand indvundet på Skagen Rev 

  

Entreprenørudgifter 

Hver cyklus 3 timer 

  

Mængde 

m3 

  

Enhedspris 

kr/m3 

  

Udgift 

kr 

  

Mobilisering og demobilisering     500.000 

  

Samlet fodringsstrækning 63.500 36 2.280.000 

  

Havnen-Klitgården 400 560 224.000 

  

Sum     3.004.000 

  

Uforudsete udgifter     150.000 

  

Efterforskning og VVM-undersøgelse     200.000 

  

Administrative omkostninger     335.000 

  

Sum     3.689.000  
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Som alternativ ønskes en fodring fra land, med sand fra Skagen Nordstrand. 

Kystdirektoratet har i notatet ”oplæg til fremtidig kystbeskyttelse” opstillet 

nedenstående budget for denne metode.  

  

Fodring med sand indvundet på Nordstrand 

  

Entreprenørudgifter Mængde 

m3 

  

Enhedspris 

kr/m3 

  

Udgift 

kr 

Arbejdsplads     100.000 

  

Strækning NE for Grå Fyr 26.000 33 858.000 

  

Strækning SV for Grå Fyr 19.500 33 644.000  

Damstederne  18.000  41 738.000  

Havnen-Klitgården 400 560 224.000 

Sum   2.564.000 

Uforudsete udgifter     128.000  

Konsekvens- og VVM-undersøgelser   30.000 

Administrative omkostninger     335.000 

  

Sum     3.057.000  

  

Da Frederikshavn Kommune bidrager med 50% af beløbene, vil den hidtidige årlige 

anlægsbevilling på 1.078.000 kr ikke være tilstrækkelig til finansiering af 

ovenstående metoder.  

  

Det indstilles derfor til udvalget at den årlige anlægsbevilling øges til 1.850.000 kr 

årligt. Det betyder en stigning på 772.000,- kr. pr. år. 

  

Økonomisk vil dette være muligt i 2013. Bevillingen skal efterfølgende indarbejdes i 

budgettet for 2014 samt overslagsårene.  

  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Frederikshavn 

Kommune indarbejder 1.850.000 kr. årligt i budget 2014 og overslagsårene til 

sandfodring. 

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

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

oplæg fremtidig kystbeskyttelse rev.pdf (dok.nr.37251/12) 

Fremtidig kystbeskyttelse ved Skagen - tillæg til notat.pdf (dok.nr.140581/12) 

Plance_fodring_skagen_2009 (2).pdf (dok.nr.10742/13) 
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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 
   

 

 
 


