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1. Ansøgning om ændring af Danmarksgades nordlige del fra 

gågade til sivegade, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Handelsstandsforeningen i Frederikshavn søger 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 og 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 og 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 

 

Supplerende sagsfremstilling 

I fortsættelse af udvalgets beslutning på møde den 22. januar 2013 er der aftalt en 

besigtigelse af nuværende gågade sammen med FREDERIK. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, sagen til drøftelse. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Der arbejdes videre med muligheden for forsøgsvis etabering af sivegade ensrettet 

fra nord. 

  

Administrationen udarbejder til udvalgets godkendelse forslag til iværksættelse 

forinden møde med de berørte parter. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

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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2. Orienteringssag - "Den grønne løber" - et forslag til 

overordnet bystruktur 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget blev på mødet den 8. januar 2013 orienteret om opfølgning 

på ”Den grønne løber” med et forslag til indsats i Teglgårdskarreen, idet 

Frederikshavn Byfond på mødet forelagte model og ideskitse. 

  

Udvalget besluttede, at der med udgangspunkt i den forlagde ideskitse, 

tilvejebringes det nødvendige plangrundlag, herunder byfornyelsesbeslutning for 

Teglgårdskarreen. Finansieringsforslag tilvejebringes i proceduren. 

Teknisk Udvalg orienteres om projektet. 

  

Frederikshavn Byfond vil på Teknik Udvalgs møde fremlægge model og ideskitse 

for området. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Dagsordenpunkt fra 08.01.2013.pdf (dok.nr.1446/13) 

Ideskitse Teglgaardskarreen.pdf (dok.nr.3731/13) 

Folder.pdf (dok.nr.7226/12) 

Følgebrev.pdf (dok.nr.7224/12) 

Dagsordenspunkt fra 31.1.12.pdf (dok.nr.152030/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/887 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: TU 
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3. Revidering af regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, 

stier og pladser 2013/2014 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdet med revidering af ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og 

pladser” starter på nuværende tidspunkt op. 

Center for Park og Vej vurderer, at hvis det nuværende serviceniveau fastholdes kræver dette, at 

der afsættes ca. 20 mio. kr. på budgettet til vintervedligeholdelsen. 

  

Budgettet for hhv. vintervedligeholdelse og renholdelse er opdelt i to selvstændige budgetter. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Til orientering har der fra 2007 til 2013 været følgende bevillinger og forbrug på 

vintervedligeholdelse og renholdelse: 

  

 VINTERVEDLIGEHOLDELSE 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Budget 7.901.170 8.067.730 8.310.880 12.471.230 12.622.800 11.925.800 11.050.490 

                

Forbrug 18.411.116 13.394.096 14.007.133 47.113.018 18.340.238 19.019.499 

   

  

 RENHOLDELSE 

  2013 

Budget 4.377.000 

  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til drøftelse. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Udvalget ønsker at fastholde nuværende serviceniveau og fremsender til kommende 

budgetforhandlinger forslag om at budgettet til vintervedligeholdelse hæves til realistisk niveau på 

20 mio. årligt. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/6316 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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4. Maskinudskiftninger i Center for Park og Vej 2013 

 

Sagsfremstilling 

Som tidligere år foretager Center for Park og Vej en løbende vurdering af 

maskinparken, der anvendes i forbindelse med varetagelse af Centerets opgaver. 

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 den 

økonomisk mest hensigtsmæssige måde. 

  

Maskingruppen har udarbejdet vedlagte forslag til udskiftning af maskiner og 

materiel for 2013. Forslaget blev vedtaget på Center for Park og Vej´s MED – 

møde den 23. januar 2012. 

Som bilag vedlægges endvidere referat fra Maskingruppens møde den 11. januar 

2013. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Udskiftning af maskiner og materiel finansieres af givne driftskonti for hhv. 

maskinudskiftninger og vintertjeneste. 

Der er taget højde for den vedtagne budgetbesparelse på 1 mio. kr. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at maskingruppens forslag til 

udskiftninger af maskiner og materiel i 2013 godkendes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

14832-13_v1_Referat MASKINGRUPPEN 11.01.13xX.pdf (dok.nr.16575/13) 

14931-13_v1_Maskingruppens forslag til budget for udskiftning af maskiner i 

2013xX.pdf (dok.nr.19246/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/1510 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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5. Bedre faciliteter til Hjertesti i Gybels Plantage, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

I Sæby ligger Gybels Plantage. Plantagen er en 50 hektar stor bynær skov (se 

bilag 1). Skoven hørte oprindeligt til Fritidsgården Store Toftelund, som 

børnelægen Gybel testamenterede til børnene i Sæby Kommune. I dag er skoven 

udlagt til rekreativt område i kommuneplanen (2009-20). Center for Park og Vej 

anlagde i 2011 en hjertesti i skoven i samarbejde med Sæby Hjerteforening. Stien 

bruges flittigt af både hjerteforening, spejdere, daginstitutioner og skovens øvrige 

gæster. Skoven er med de få tiltag blevet langt mere kendt og anvendt i 

lokalområdet. Med yderligere faciliteter kan skovens potentiale udnyttes langt bedre 

og styrke mulighederne for de lokale foreninger.  

  

Efter en dialog med Friluftsrådet og Hjerteforeningen søgte Center for Park og Vej i 

marts 2012 Friluftsrådet om tilskud til forbedring af de rekreative faciliteter omkring 

hjertestien i Gybels Plantage i Sæby (bilag 2). Friluftsrådet har foreslået en række 

rekreative tiltag, og de lokale foreninger havde et ønske om bedre faciliteter – 

specielt et overdækket madpakkehus. Herudover er der søgt midler til at styrke 

informationen om skoven og den lokale natur og adgangsforhold. Ansøgningen er 

lavet i samarbejde med Hjerteforeningen i Sæby, Fodboldklubben Skjold, FDF, 

DDS Spejderne og de omkringliggende institutioner.   

  

Der blev søgt midler til madpakkehytte, borde/bænke, forbedring af sti, bålplads, 

brændeskur, udetræningsstation, balancebom, folder og kortborde. I alt inkl. 

materialer og løn til 188.900 kr. Heraf er 113.000 kr. kommunal medfinansiering 

(løn), og Friluftsrådet er søgt om 75.900 kr.  

  

Friluftsrådet har givet et tilsagn på 27.900 kr., svarende til 50 % af 

materialeudgifterne til madpakkehus, borde/bænke, bålplads, brændeskur, folder 

og kortborde. Tilsagnet blev givet under den forudsætning, at hele projektet 

gennemføres (se bilag 3). 

 

Økonomiske konsekvenser 

Projektets gennemførelse er afhængig af en kommunal medfinansiering på 

188.900 kr. – 27.900 kr. = 161.000 kr. Heraf løn 83.000 kr. og materialer 78.000 kr.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at:der bevilges 161.000 kr. fra 

Teknisk Udvalgs dispositionspulje til gennemførelse af projektet i 2013. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/4248 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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Bilag 1 (dok.nr.16525/13) 

Bilag 2 (dok.nr.16527/13) 

Bilag 3 (dok.nr.16530/13) 
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6. Trafiksikring af krydset Koktvedvej - Peter Wessels Vej, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af gentagne henvendelser fra forældre til skolebørn, der skal krydse 

Koktvedvej for at komme i skole, og fra Privatskolen i Frederikshavn, har der været 

afholdt et møde med repræsentanter fra Privatskolen i Frederikshavn og Center for 

Teknik og Miljø, for at diskutere problematikkerne på Koktvedvej.  

  

Skolen og forældre ønsker, at skolevejen, for de elever der skal over Koktvedvej, 

bliver gjort mere sikker. Helt konkret vil de gerne have etableret et fodgængerfelt på 

Koktvedvej, der hvor der i dag er en overgangshelle (se luftfoto).  

  

Efter åbningen af Nordstjerneskolen og den nye institution på Peter Wessels Vej, 

opleves der en øget trafik af såvel elever som bilister/forældre, der benytter 

Koktvedvej/Peter Wesselsvej. 

På mødet med Privatskolen blev der dog hurtig enighed om, at efter åbningen af 

Nordstjerneskolen og den nye institution, er det mest problematiske sted på 

Koktvejvej - krydset ved Peter Wessels Vej. Hvis der etableres signalanlæg med 

tilhørende fodgængerfelter i dette kryds, vil det være en mere optimal løsning på 

Koktvedvej. Denne løsning vil sikre skolevejen både til Privatskolen og til 

Nordstjerneskolen, og samtidig vil det lette de trafikale forhold for alle de forældre, 

der skal aflevere/hente børn i den nye institution på Peter Wessels Vej.  

Der er en årsdøgntrafik på godt 5000 biler på Koktvedvej (målt i september 2012).  

 

Indstilling 

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

vurdering i Trafiksikkerhedsudvalget.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Administrationen arbejder videre med forslag til at trafiksikre Koktvedvej, evt. med 

etablering af fodgængerfelt. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

  

 

Bilag 

Luftfoto - Koktvedvej - Peter Wessels Vej 05.02.2013.pdf (dok.nr.19893/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/6984 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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7. Udgift til drift af gang- og cykelguide for Nordstjerneskolen 

 

Sagsfremstilling 

Som del af Trafiksikkerhedsplanen for Nordstjerneskolen udvikles der en såkaldt 

interaktiv gang- og cykelguide for skolen. Guiden skal hjælpe skolens elever, deres 

forældre og de ansatte til at finde en sikker skolevej, men guiden vil også 

tydeliggøre i hvor kort afstand, de fleste bor fra skolen. Løsningen står ikke alene, 

men suppleres med Trafiksikkerhedsplanens øvrige tiltag, som Frederikshavn 

Kommune modtager tilskud til at sætte i værk, fra Pulje til mere cykeltrafik 2012: 

skolen skal beslutte en Trafikpolitik, fysiske ændringer på vejnettet og tiltag, der 

skal motivere flere til at cykle.  

Gang- og cykelguiden baseres på Google Maps og udvikles i første omgang kun 

for Nordstjerneskolen, idet grundkortoplysningerne skal suppleres med 

Frederikshavn Kommunes egne oplysninger om fx cykelstier, -striber, -baner, 

fodgængerovergange, lysregulerede kryds, trafiksaneringer osv., indenfor 

skoledistriktet.  

Google Maps og grundkortoplysningerne dækker i princippet hele kommunen og 

dermed alle skoledistrikter, oplande til børneinstitutioner mv. - det vil sige, at guiden 

efterfølgende kan gøres til en del af Trafiksikkerhedsplaner for kommunens øvrige 

skoler, som værktøj til sikring af skoleveje og veje til børneinstitutioner mv. Guiden 

kan også udvikles som et turistpolitisk værktøj. Den årlige udgift til vedligeholdelse 

af guiden beløber sig til 25.000 kr. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at den årlige udgift på 

25.000 kr til vedligeholdelse af en gang- og cykelguiden for kommunes skoler, 

institutioner mv. dækkes af udvalgets dispositionspulje. 

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/8263 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: TU 
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8. Etablering af hundeskov, 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 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Sagen ønskes genoptaget. 

 

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 12. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

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

Oversigtskort (dok.nr.93481/12) 

Oversigtskort Luftfoto (dok.nr.93480/12) 
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9. Blå Flag 2013 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 6. september 2012 at reducere udgiften til 

Blå Flag med 200.000 kr. og at invitere Turistforeningerne til at deltage i 

udpegningen. 

  

Der har nu været afholdt møde med Turistforeningerne, og der orienteres om 

resultatet heraf på udvalgsmødet. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til orientering.  

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 11. december 2012 

Sagen genoptages. 

Administrationen udarbejder beslutningsoplæg. 

  

Afbud: Bruno Müller og Per Nilsson 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Genoptagelse af sag vedrørende reduktion i udgiften til Blå Flag. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til drøftelse og 

beslutning.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Et enigt udvalg ønsker ikke at gennemføre besparelsen på blå flag 

  

Besparelsen finansieres af dispositionspuljen. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/367 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: bibe 

 Besl. komp: TU 
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10. Ændring af Teknisk Udvalgs møde i august 2013 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd godkendte den 29. august 2012 mødekalender for 2013. 

  

Byrådets møde fastlagt til onsdag den 28. august 2013 ønskes imidlertid flyttet til 

mandag den 2. september 2013.  

  

De fastsatte datoer for møder i Økonomiudvalget og de stående udvalg i august 

rykkes en uge frem i forhold til de først besluttede datoer. Denne beslutning 

foretages dog i fagudvalgene. 

  

Forslag om ændring af mødedatoer skal ses i sammenhæng med den tidsplan, 

Økonomiudvalget skal godkende for budgetlægning 2014-2017. Budgettidsplanen 

planlægges således, at udvalgenes budgetbehandling kan foregå udenfor 

skolernes sommerferie. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Teknisk Udvalgs møde, planlagt til tirsdag den 20. august, 

flyttes til tirsdag den 27. august 2013.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Mødet afholdes kl. 18.00 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/3714 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 
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11. Udpegning af et medlem af Teknisk Udvalg til 

ansættelsesudvalget vedr. ansættelse af direktør 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 07/3714 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 
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12. Høring - Sundhedspolitik 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget besluttede den 15. januar 2013, at udkast til en ny 

Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune skal i høring i de politiske 

udvalg, Ældrerådet, Handicapråd og Sundhedsråd og at sagen herefter 

genoptages i Sundhedsudvalget. 

  

Udarbejdelse af politikken har været en proces, der blev indledt primo 

2012 og som undervejs har betydet inddragelse af de stående fagudvalg 

og Den Kommunale Chefgruppe med henblik på, at disse skulle oplyses 

om tankerne bag den nye Sundhedspolitik; drøfte, hvorledes udvalgenes 

og fagcentrenes ressorter ses at kunne indgå i det overordnede 

sundhedsarbejde i kommunen. På baggrund af denne proces fremsendes 

nu første udkast til Sundhedspolitikken.  

 

Indstilling 

At høringssvar udarbejdes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Bibi og Haukur redegjorde for baggrunden for, hvorfor sundhedspolitikken 

ser ud som den gør nu. 

5 rammesætninger er styrende for både sundhedspolitikken og de 

sundhedsplaner, der efterfølgende skal udarbejdes i hver af kommunens 

fagcentre. 

Der har hidtil ingen ejerskab været på tværs i organisationen. 

  

Sundhedspolitikken er selve overliggeren (rammen) – hvert enkelt center 

laver delplan. 

  

Den er tænkt som et dynamisk dokument, der løbende rettes til – og ikke 

en politik, som revideres hver 4. år. 

  

Handicaprådets høringssvar:  

At 1. udkast tages til efterretning, under forudsætning af at også 

handicapområdet er fuldt indtænkt, 

og Handicaprådet ser frem til at følge tilblivelsen af sundhedspolitikken.  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

  

Ældrerådet har følgende bemærkninger til ”Udkast til ny Sundhedspolitik”: 

  

Ældrerådet finder at politikken er for ukonkret – Politikken bør, efter 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. 

komp: HR/ÆR/FOU/PMU/KFU/SOU/BUU/AMU/TU  
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Ældrerådets opfattelse, indeholde nogle overordnede konkrete 

målsætninger og fokuspunkter. 

I forhold til” Implementering og forankring” efterlyser Ældrerådet 

oplysning om tidsperspektiv.  

Under afsnittet om ”Eksterne samarbejdspartnere”, foreslår Ældrerådet, 

at man også får inddraget erhvervslivet som samarbejdspartner. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for det tekniske område indstiller, at første 

udkast drøftes, og på baggrund heraf, udarbejder administrationen et 

høringssvar. 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget finder, at politikken burde have nogle mere 

konkrete fokuspunkter og målsætning. 

Herudover ser udvalget gerne, at erhvervslivet bliver inddraget som 

samarbejdspartner. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013 

Taget til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Drøftet 

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler udkast til Sundhedspolitikken 

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. februar 2013 

Administrationen udarbejder høringssvar på baggrund af udvalgets 

bemærkninger. 

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

1. udkast til Sundhedspolitik tages til efterretning. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 
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1. Udkast Sundhedspolitik - tilrettet efter SUU 15.1.2013 (dok.nr.8774/13) 
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13. Orienteringssag - kontrol med manglende 

snerydning/glatførebekæmpelse 

 

Sagsfremstilling 

Udvalget har ønsket at styrke kontrollen af snerydning/glatførebekæmpelse på 

grundejeres fortove.  

Kontrollen foregår på den måde, at de mest befærdede veje prioriteres højest, også 

bliver der fulgt op på alle henvendelser fra borgerne. 

  

Hvis der konstateres manglende snerydning/glatførebekæmpelse, bliver der sendt 

eller afleveret et varsel om påbud.  

Hvis ikke henvendelsen har nogen effekt, bliver der sendt et påbud.  

Såfremt der herefter stadig ikke bliver udført snerydning/glatførebekæmpelse, vil 

arbejdet blive udført på grundejers regning af Park og Vej. 

  

I perioden 07.12.12 til 28.01.13 er der sendt/afleveret 140 varsler om påbud, heraf 

er de 22 på baggrund af borgerhenvendelser. 

Der er sendt 35 påbud.  

Efterfølgende er 9 fortove blevet ryddet for sne/ glatførebekæmpet af Park og Vej 

på grundejers regning. 

 

Indstilling 

Konst.direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/11977 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mhmt 

 Besl. komp: TU 
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14. Orienteringssag - Nedlæggelse af trafiksignalanlæg 

Rimmensgade/Ørnevej/Vibevej, Frederikshavn. 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med flytning af Ørnevejen Skole til Nordstjerneskolen har behovet for 

trafikregulering i krydset Rimmensgade/Ørnevej/Vibevej ændret sig. 

  

Der er herfor fornuftigt at undersøge behovet for det nuværende trafiksignalanlæg. 

  

Det er i forbindelse med fastlæggelse af driftsbudget for signalanlæg vedtaget, at 

der skal spares 400.000 kr. / år. på drift og vedligeholdelse af signalanlæg mv, dog 

kun 330.000 kr. i 2013. 

Som beskrevet i forbindelse med besparelsesforslaget, blev det anbefalet, at 

nedlægge trafiksignalanlægget ved Rimmensgade/Ørnevej/Vibevej i 2013, idet 

trafiksignalanlægget står for snarlig udskiftning og dette er så forældet, at der ikke 

kan købes reservedele til det mere. 

Signalanlægget vil kunne nedlægges, og ubetinget vigepligt for trafik fra hhv. 

Ørnevej og Vibevej vil kunne etableres for ca. 70.000 kr. Herfor er besparelsen på 

driftsbudgettet i 2013 sat til 330.000 kr.  

Center for Park og Vej udarbejder detailprojekt for signalanlæggets nedlæggelse, 

og indhenter politiets forventede godkendelse, hvorefter dette nedlægges.  

  

Faktaoplysninger: 

Årsdøgnstrafikken (ÅDT) på Rimmensgade nr. 37 ved Ørnevej er i 2011 målt til 

5552. 

ÅDT på Ørnevej nr. 9 ved Rimmensgade er i 2008 målt til 708. 

ÅDT på Vibevej nr. 12 ved Rimmensgade er i 2009 målt til 523. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/722 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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15. Orienteringssag - byggemodning, Boelsmindevej, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budget 2013 blev der afsat 4.700.000 til byggemodning af 1. 

etape ved Boelsmindevej, Sæby. 

  

Området, der er udlagt til byggemodningen, er 95.000 m
2
. Der udstykkes i alt 51 

grunde. I etape I udstykkes der 15 grunde. 

  

Center for Park og Vej er i gang med at projektere vejene i området, og 

forsyningsejerne er ligeledes i gang med at projektere deres anlæg. 

  

Sideløbende arbejdes der med varmeplanlægningen for området. 

  

Lokalplanen for området har netop været i offentlig høring, og er nu på vej gennem 

det politiske system for endelig godkendelse. 

  

Det forventes, at arbejdet i marken sættes i gang medio april 2013. Arbejdet vil 

vare omkring 2 måneder, hvorefter det vil være muligt at bygge i området. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.19834/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/11057 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: jaol 

 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 
   

 

 
 


