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1. Forskønnelse af Sæby Nordstrand, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Center for Park og Vej har modtaget en henvendelse fra Sæby Turistforening 

vedrørende Sæby Nordstrand og tilgrænsende arealer.  

  

Henvendelsen går på, at Turistforening gerne så et løft af området omkring Sæby 

Nordstrand og gerne vil indgå et samarbejde omkring udviklingen af området (se 

bilag 1).  

  

Sæby Turistforening ønsker generelt at diskutere: 

  

- Strandrensningen 

- Sanering af forstranden (ukrudt/rensning af sand) 

- Årlig strandrensningsdag for frivillige 

- Udventar: bænke, lamper og affaldsspande langs promenaden 

- Pleje af Paradisjordene 

  

Center for Park og Vej står for en del af driften af området og kommunen er 

lodsejer i området (se oversigtskort). Promenaden er offentlig sti, men er på den 

meste af strækningen placeret på privat jord. En stor del af området er omfattet 

strandbeskyttelseslinje og Paradisjordene af en fredningskendelse. Nyanlæg vil 

formentlig kræve godkendelse og dispensation herfra. En del af lysanlægget er 

privatejet. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Behanding af sagen fortsættes med besigtigelse på næste møde, som afholdes på 

Sæby Rådhus.  

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

VS: Strandrensning (dok.nr.34550/13) 

Oversigtskort Sæby Nordstrand.pdf (dok.nr.34946/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4757 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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2. Bro over Knasborg Å, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Center for Park og Vej har modtaget henvendelse fra Sørig Ejerlav vedrørende bro 

over Knasborg Å’s udløb syd for Aalbæk. Broen og grunden ejes af lodsejer. 

  

I vinteren 2002 forsvandt broen på grund af en kraftig vinterstorm. Året efter fik 

Sørig Ejerlav retableret broen i samarbejde med lodsejer. Det blev aftalt, at 

ejerlavet deltog i udgifterne til en ny bro (5.000 kr.), samt betalte et årligt beløb til 

løbende vedligeholdelse (2.850 kr.). Beløbet blev fordelt medlemmerne imellem (37 

kr. pr. parcel). Aftalen foreligger ikke skriftligt. 

  

Broovergangen er ud fra Ejerlavet flittigt benyttet af strandgæster, campinggæster, 

løbere og andre.  

  

Medlemmerne ønske ikke længere at bidrage til betalingen og anmoder 

Frederikshavn Kommune om fremover at stå for broen og dens vedligeholdelse, da 

det er i almenvellets interesse at kunne passere åen. 

  

Broen findes i god stand i dag (kommentar fra lodsejer) og forventes at kunne 

holde mange år frem. Det årlige vedligehold vil beløbe sig i 2.850 kr.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at ansøgningen ikke 

imødekommes.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

Fw: Til Frederikshavn Kommune (dok.nr.34679/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4753 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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3. Dispensation til bekæmpelse af gåsebiller på boldbaner 

 

Sagsfremstilling 

Flere fodboldbaner var i 2012 alvorligt angrebet af gåsebillelarver. Ved alvorlige 

angreb af gåsebillelarver, kan skaderne blive særdeles omfattende og gøre 

banerne ubrugelige samt medføre store anlægsomkostninger til renovering af 

banerne 

  

Gåsebiller bekæmpes mest effektivt kemisk med produktet ”Merit Turf”, der er et 

granulat, som udbringes enkelt og præcist med almindelig gødningsspreder. Der 

anvendes fra ca. 15-30 kg pr. hektar, afhængigt af angrebets omfang. Det er 

optimalt hvis bekæmpelse af gåsebiller igangsættes før den bliver høj, for derved at 

kunne nøjes med at anvende den lave dosis.     

  

Kommunerne har imidlertid indgået en aftale med KL om at reducere anvendelsen 

af sprøjtemidler. Aftalen er oprindeligt indgået i 1998 og senest revideret i 2007 (se 

bilag 1). Det nævnes i aftalen, at der kan anvendes plantebeskyttelsesmidler på 

begrænsede områder, hvor det er påkrævet for at undgå væsentlige 

sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige problemer. 

  

Center for Park og Vej har netop indgået kontrakt med Center for Kultur og Fritid 

omkring vedligehold af boldbaner for en 4-årig periode (2013-16). Der blev i 2005 

bevilliget en dispensation bekæmpelse af gåsebiller af Frederikshavn Byråd.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at der gives en dispensation til 

bekæmpelse af gåsebiller ved konstaterede angreb for en 4-årig periode, hvor 

hverken biologisk eller mekanisk bekæmpelse er tilstrækkelig.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

Pesticidaftale KL.pdf (dok.nr.34895/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1893 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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4. Udeservering - Ansøgning om etablering af forsøgsordning 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Hotel- og Restauratørforening har fremsendt ansøgning vedrørende 

dispensation for reglerne i Regulativ for gader, veje, torve og pladser vedrørende 

benyttelse af udeserveringsbånd på vejareal. Der ansøges om dispensation til 

udeservering til kl.00.00 i perioden 27. juni til 3. august. Ordningen foreslås 

etableret som en forsøgsordning i 2013. Ansøgningen er udsendt med 

dagsordenen til udvalgets medlemmer.  

  

I henhold til kommunens Regulativ for veje, torve og pladser, skal borde og stole 

mv. fjernes fra vejarealet uden for åbningstiden, dog senest kl. 22.00. 

  

Baggrunden for ansøgningen er, at 

 mange af restauranternes gæster spiser sent, og kan derfor knap nå at 

blive færdige til kl. 22.00 

 restauranterne på grund af den nylige prisstigning på leje af 

udeserveringsarealer, som man vurderer i forvejen, er blandt landets 

dyreste, har brug for en omsætning, som berettiger lejeprisen, 

Det vurderes dog, at en generel dispensation vil medføre støjproblemer på især 

Havnevej,  

 

Indstilling 

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

dispensationsansøgningen ikke imødekommes, idet der henvises til gældende 

regler for udeservering i Regulativ for gader, veje, torve og pladser. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Et flertal ønsker at dispensere til det ansøgte, som en forsøgsordning i 2013. 

  

Jens Porsborg og Brian Pedersen tiltræder indstillingen. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

Forsøgsordning. - dispensation_udeservering_2013 - Skagen Hotel- og 

Restauratørforening (dok.nr.36297/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4004 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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5. Ansøgning om salg fra mobil salgsvogn, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Fagcenteret har modtaget en ansøgning om tilladelse til salg af is fra mobil 

salgsvogn. Der ønskes mulighed for salg i sommerhalvåret (1. april til 30. 

september) 2013 i gågadeområdet i Frederikshavn.  

  

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 i Frederikshavn 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 12. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/105 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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6. Dispensation - Udeservering ved Havnevej 4, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Kommunen har modtaget ansøgning vedrørende dispensation for reglerne i 

Regulativ for gader, veje, torve og pladser vedrørende benyttelse af 

udeserveringsbånd på vejareal ved Havnevej 4. Der ansøges om dispensation til 

udeservering til kl.02.00 på 18 nærmere angivne datoer i forårs- og 

sommerperioden 2013. Ansøgningen er udsendt med dagsordenen til udvalgets 

medlemmer.  

  

I henhold til kommunens Regulativ for veje, torve og pladser, skal borde og stole 

mv. fjernes fra vejarealet uden for åbningstiden, dog senest kl. 22.00. 

  

Udvalget gav tilsvarende tilladelse i 2012.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at 

dispensationsansøgningen imødekommes på betingelse af, at de selv renholder 

området.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

Udeservering. - dispensation_Havnevej 4_2013 (dok.nr.36298/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4004 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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7. Administrationsgrundlag for Regulativ for gader, veje, torve 

og pladser. 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af nyt regulativ for gader, veje, torve og pladser, er 

der stillet krav om en skærpet kontrol af overholdelsen af reglerne i regulativet. Der 

er derfor behov for at få vedtaget et sæt retningslinjer for administrationen af 

regulativet, herunder kontrol og håndhævelse af overholdelsen af reglerne i 

regulativet. 

  

Centeret har udarbejdet ”administrationsgrundlag for Regulativ for gader, veje og 

pladser”, som er udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Det omfatter kontrol af hvorvidt udstillingsstativer, reklameskilte, 

udeserveringsmøbler mm holdes indenfor lejet udstillings- og udeserveringsareal 

samt facadebånd, således det sikres, at gangareal og kørebane friholdes. 

  

Det kontrolleres desuden, om sluttidspunkt for udeservering overholdes.  

  

Med henblik på at gøre det enklere for forretningsdrivende/restauratører at opstille 

udstillingsstativer/møbler korrekt i forhold til lejeaftale, samt at gøre det enklere for 

kommunen at udføre kontrol tilstræbes det, at samtlige udlejede udstillings- og 

udeserveringsareal afmærkes fysisk med markering i belægning eller med 

markeringssøm. Dette vil overslagsmæssigt medføre en udgift på 20.000 kr.   

 

Indstilling 

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

1. administrationsgrundlag for Regulativ for gader, veje, torve og pladser” 

godkendes 

2. udgiften på ca. 20.000 kr. til markering af udstillings- og 

udeserveringarealer dækkes af udvalgets dispositionspulje 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

Administrationsgrundlag for Regulativ for gader, veje, torve og pladser (dok.nr.36541/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15471 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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8. 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 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/8019 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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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 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Der er udarbejdet forslag til, hvor der kan laves parkering i gågaden. 

  

For ”små midler” vil der umiddelbart kunne etableres ca. 9 parkeringsbåse og 

antallet vil kunne udvides med 6 båse ved at inddrage legearealer mv. 

 Parkeringsbåse påregnes afmærket med markeringssøm, for at undgå striber på 

flisebelægningen. 

  

Parkeringen bør i givet fald begrænses til 2 timer i hele døgnet, for at undgå 

langtidsparkering. 

  

Ændring af gågaden til sivegade, vil reducere nogle butikkers mulighed for 

udstilling på vejarealet og hvis der i fremtiden, vil skulle være gågade i 

sommermånederne, bør dette indarbejdes i detailprojektet for gadens ombygning, 

således at de årlige driftsudgifter midlertidig gågade, vil kunne reduceres mest 

muligt. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der afholdes møde med 

FREDERIK og berørte forretninger og grundejere/beboere på den pågældende 

strækning. 
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Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

Konsekvenser II af gågadeombygning.pdf (dok.nr.35107/13) 

Tegning - parkeringsmulighed Danmarksgade nord.pdf (dok.nr.29780/13) 
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9. Renovering af Tordenskjoldsgade, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med den koordinerede renovering i Tordenskjoldsgade er 

Frederikshavn Forsyning A/S i gang med at udskifte kloak-, vand- og varmeledning 

på hele gaden. Center for Park og Vej udskifter belægning i kørebane og fortov på 

strækningen mellem Danmarksgade og Parallelvej. 

  

Den eksisterende kørebanebelægning i chaussesten udskiftes med asfalt. Der 

etableres bredere fortov i den nordlige side på de første 35 m fra Danmarksgade, 

således at det bliver muligt at etablere udeservering. 

  

Der etableres opmærksomhedslinier, således at det bliver muligt for 

synshandicappede at færdes mellem Danmarksgade og Rådhusøen. 

  

Passagen over Danmarksgade indsnævres til et kørespor på 3,75 m. 

  

Ejeren af ejendommen Tordenskjoldsgade 3B – 3C har fået forelagt og er 

indforstået med projektet. 

  

For at der kan gives tilladelse til udeservering på Tordenskjoldsgade, kræver det en 

tilføjelse på kortet over særlige fodgængerområder i Frederikshavn i REGULATIV 

for gader, veje, torve og pladser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Projektet finansieres af de koordinerede belægningsarbejder, som er frigivet af 

Teknisk Udvalg den 22. januar 2013.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at Tordenskjoldsgade på 

strækningen mellem Danmarksgade og Parallelvej retableres, som vist på vedlagte 

skitse samt at kortet over særlige fodgængerområder i Frederikshavn revideres 

med en tilføjelse af Tordenskjoldsgade.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

Tordenskjoldsgade, renoveringsforslag (dok.nr.34322/13) 

Tordenskjoldsgade, oversigtsplan (dok.nr.35065/13) 

Særlige fodgængerområder i Frederikshavn (dok.nr.35220/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10172 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: jaol 

 Besl. komp: TU 
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10. 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 henholdsvis 

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 

 

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af udvalgets beslutning på møde den 12. februar 2013 har Park og 

Vej indhentet tilbudspriser på udskiftning af godkendte maskiner og materiel. 

  

Oversigt over de modtagne tilbud med indstilling om valg af leverandører 

forelægges på mødet. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at den på mødet udleverede 

oversigt over modtagne tilbud og indstilling om valg af leverandører godkendes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/1510 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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Referat MASKINGRUPPEN 11.01.13.docx (dok.nr.14832/13) 

Maskingruppens forslag til budget for udskiftning af maskiner i 2013.xlsx (dok.nr.14931/13) 
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11. Godkendelse af regulativ for vintervedligeholdelse og 

renholdelse 2013 / 2014. 

 

Sagsfremstilling 

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

og pladser er tidligere års regulativ revideret som der blev orienteret om på 

udvalgets møde den 12. februar 2013. Det reviderede regulativ er vedlagt 

dagsordenen til udvalgets godkendelse. 

Regulativet fastlægger retningslinjerne for det planlagte arbejde i henholdsvis 

vinterperioden og sommerperioden. I forhold til regulativet for vinteren 2012/2013 

er regulativet ikke ændret væsentligt. Der er dog foretaget følgende større 

ændringer af prioriteter på baggrund af erfaringer fra de nuværende vinterarbejder:  

I Frederikshavn er Koldenåvej, Hermelinvej, og nordligste del af Odinsvej (på grund 

af ny skolebusrute) blevet opprioriteret til primærvej (1. prioritet) 

I Sæby er Otto Banners Vej, Niels Juels Vej og Arenfeldtsvej opprioriteret til 

primærvej (1. prioritet). 

Desuden er de nyanlagte cykelstier i kommunen tilføjet regulativet. 

Mosevej i Gærum er nedprioriteret til sekundærvej (2.prioritet), idet denne ikke 

mere fungerer som en industrivej. 

  

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

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

  

Vinterperioden 

Vintervedligeholdelse omfatter retningslinjer for glatførebekæmpelse og 

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

forhold kan forlænge perioden. 

  

Sommerperioden 

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

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

tømning af affaldskurve.  

  

Politiets samtykke 

Politiet har givet samtykke til regulativet. 

  

Offentliggørelse 

Regulativet offentliggøres via annonce i Nordjyske Stiftstidende søndag den 22. 

september og i Lokalaviser den 25. september 2013. Desuden vil regulativet være 

tilgængeligt for borgerne på kommunens hjemmeside. 

 

Juridiske konsekvenser 

Vintertjenesten har i nuværende sæson været gennemført med hjælp fra eksterne 

entreprenører til snerydning og saltning på udvalgte ruter.  

Center for Park og Vej udbyder igen for den kommende vintersæson eksterne 

enterprenørarbejder i offentlig licitation.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6316 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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Økonomiske konsekvenser 

På baggrund af udvalgets beslutning den 12. februar 2013 fastholdes nuværende 

serviceniveau og der fremsendes til kommende budgetforhandlinger forslag om, at 

budgettet til vintervedligeholdelse hæves til realistisk niveau på 20 mio. årligt. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at regulativet godkendes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje_v3.0.0.pdf (dok.nr.33204/13) 
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12. Orienteringssag - Certificering af skovdriften (FSC og PEFC) 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg vedtog i 2009 en skovpolitik for driften af de kommunale skove (se 

bilag 1), der fastlægger en alsidig drift af de kommunale skove i forhold til rekreativ 

udvikling, naturoplevelser, bosætningformål og biodiversitet med naturnær 

skovdyrkning som udgangspunkt. På driftsniveau er skovpolitikken udmøntet i en 

driftsplan for de enkelte skove (se bilag 2).  

  

Som et led i den løbende driftsoptimering i Center for Park og Vej, samt for at 

skabe et mere operationelt grundlag for drift og udvikling af kommunens skove er 

skovene i Center for Park og Vej blevet certificeret via FSC og PEFC ordningerne. 

Begge ordninger har bæredygtig skovdrift som udgangspunkt med hensyn til 

økonomi, økologi og samfundsansvar (se eventuelt mere om ordningerne i bilag 3 

og 4).  

  

FSC-mærket er en garanti for , at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan 

nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver 

beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret ordentlig 

uddannelse, sikkerhedsudstyr og løn.   

  

Certificeringen er udgiftsneutral idet omkostningerne hertil udlignes af en merpris 

på certificeret træ. PEFC certificerede træprodukter giver i gennemsnit en merpris 

på 10 kr. per m
3
 (på de fleste sortimenter). 

  

Begge ordninger er i overensstemmelse med den vedtagne skovpolitik for 

Frederikshavn Kommune og vil ikke medføre yderligere krav eller ændringer i 

driften udover dokumentationen. 

  

De senere år er alle statsskovene blevet certificeret samt et stigende antal private 

og kommuner blevet FSC og PEFC certificeret.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

12_4_Driftsplan for Frederikshavn skove.pdf (dok.nr.37096/13) 

12_2_ Fork skov og Mennesker FSC.pdf (dok.nr.37094/13) 

12_1_Træ med PEFC-mærket.pdf (dok.nr.37093/13) 

12_3_Skovpolitik.pdf (dok.nr.37095/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4248 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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13. Orienteringssag - tillægsbevilling vandafledningsbidrag 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicentret har i forlængelse af Forsyningssekretariatets afgørelse vedrørende 

for lav vejafvandingsbidragssats i årene 2008 – 2010, fremsendt en tillægsbevilling 

på Teknisk Udvalgs anlægsområde til Økonomiudvalget og byrådet.  

  

Tillægsbevillingen på 5.845.637 kr. er placeret på Park og Vejs område. Bidraget er 

udbetalt til Frederikshavn Forsyning A/S.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

vejafvandingsbidrag byrådsbeslutning (dok.nr.36551/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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14. Orienteringssag - 14. internationale musikfest, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Musikkorps Sæby arrangerer i dagene 13. juni – 30. juni 2013 den 14. 

internationale musikfest i Sæby – i princippet efter samme koncept som 12. og 13, 

internationale musikfest i 2007 henholdsvis i 2010. Til orientering er program for 

den 13. internationale musikfest i 2010 vedlagt dagsordenen. 

  

Musikkorps Sæby er meddelt tilladelse efter lov om offentlige veje § 102, stk. 1, til 

at benytte diverse offentlige veje og pladser i Sæby centrum. I hovedtræk: 

 Offentlig parkeringsplads mellem Chr. Pedersensvej, Grønnegade og 

Skolegade (Carlsens gård), hvor der ved Musikhuset, Skolegade 6, 

opsættes telt for ca. 1.000 personer 

 Koncerter på Sæby Torv og ved Musikhuset, Skolegade 6 

 Optog og parademarch i byens gader 

 Åbning på Sæby Torv 

 Flagallé i Grønnegade, Vestergade og på Sæby Torv med nationalflag i 

henhold til gældende flagreglement 

Musikkorps Sæby skal aftale fornøden trafikregulering med Nordjyllands Politi og 

skal aftale placering af telt mv. ved Musikhuset, Skolegade 6, med Frederikshavn 

Beredskab med henblik på at sikre de fornødne redningsveje mv. 

  

Optog og parademarch m.v. skal anmeldes til politiet i henhold til 

ordensbekendtgørelsen om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse 

af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at 

iværksætte midlertidige foranstaltninger. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

Program - 13. internationale musikfest i Sæby (dok.nr.27384/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/7198 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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15. Efterretningssag - Sygefraværsstatistik i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 sammenlignet med 

2010 og 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden i 2010, 2011 og 2012 i Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra januar 

2012 til og med december 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 udvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Til efterretning. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik 2012.pdf (dok.nr.28884/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4043 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

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