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1. Betaling af el på lystbådehavne i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg ønsker en drøftelse af, hvorvidt der skal indføres afregning for 

forbrug af alt el i forbindelse med udlejning af faste pladser i kommunens 

lystbådehavne. Centeret fremlægger sagen på mødet.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

På næste møde fremlægges forslag til evt. afregningsordning. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9301 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU 
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2. Regnskab Teknisk Udvalg 2012 

 

Sagsfremstilling 

Det korrigerede budget for Teknisk Udvalg, ekskl. den tekniske tillægsbevilling, er 

ved udgangen af 2012 på 38,6 mio. kr. og det faktiske forbrug er opgjort til 56,8 

mio. kr. 

  

Faktisk regnskab overstiger det korrigerede budget med 18,2 mio. kr.  

Årets driftsresultat eksklusiv overførsel fra tidligere år, udviser et merforbrug på 

10,4 mio.kr. Årets anlægsresultat udviser et mindre forbrug på 14,6 mio. kr. Netto i 

alt et mindre forbrug på 4,2 mio. kr.  

  

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2012 forventedes et samlet nettoforbrug i 

2012 på 47,3 mio. kr.  

  

Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig 

sammenfatning, en teknisk regnskabsforklaring, hvor årets resultat forklares samt 

Direktørens vurdering af regnskabsresultatet.  

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der 

omfatter:  

 Kort præsentation af området  

 Orientering om regnskabsresultatet  

 Gennemgang af opnåede resultater i 2012  

Idet der henvises til disse, skal kun fremhæves: 

  

Regnskabsresultatet, i henhold til anbefalingerne i årsberetningen, fordeler sig 

således: 

- at der kan overføres et underskud på 18.248.000 kr., heraf udgør 

vintervedligeholdelse 12.741.000 kr.  

  

Anlæg: 

Udvalgets korrigerede anlægsprogram udgør 85,7 mio. kr. Forbruget har i 2012 

været på 71,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. 

 

Indstilling 

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

1. det samlede underskud på 18.248.000 kr. overføres i henhold til reglerne 

for økonomisk decentralisering 

2. at mindreforbruget på anlæg 14.598.170 kr. overføres 10.890.500 kr. til 

anlæg, 3.159.327 kr. til drift og 548.345 kr. tilgår kommunens likvide midler 

3. årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og 

videresendes via Økonomiudvalget til byrådets behandling 

4. beløb vedrørende renovering af Lodsgade tillægges diverse 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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bymiljøarbejder 

5. projekterne: Projektundersøgelse Ålbæk Havn og Ålbæk Havn overføres til 

anlægsprojektet: Havneudvidelse Ålbæk Havn 

6. projekterne Institutionslegeplads og legeplads Idrætsskolefritidsordning 

overføres til nyt anlægsprojekt: Rekreative anlæg ved Søparken 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 
Indstillingerne tiltrædes, dog således, at et flertal ønsker at: 

  

1. underskuddet på vintertjenesten på 12.741 mio finansieres ved 

tillægsbevilling 

2. budgettet på vintervedligeholdelsen fremadrettet hæves til 22.5 mio. 

  

Per Nielsson og Frode Thule Jensen tiltræder indstillingerne 1-6. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

Regnskabsbemærkning TU R2012.pdf (dok.nr.48276/13) 

ØKD TU Anlæg R2012 (dok.nr.40242/13) 
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3. 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 Turistforeningen 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 

afstrandbeskyttelseslinje 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 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Sæby Nordstrand besigtiges og drøftes i henhold til henvendelsen fra Sæby 

Turistforening. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

1. Vedr. lamper på strandpromenaden, anmoder udvalget Forsyningen A/S 

om at udarbejde forslag til renoveringsprojekt med lamper tilpasset 

områdets karakter. Forslaget skal indeholde forslag til finansiering og drift. 

2. Udvalget ønsker at indgå aftale, hvor græsset på paradisjorden slås oftere 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4757 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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af Frederikshavn Kommune mod at frivillige kræfter mobiliseres til 

strandrensnings- og Naturrenholdelses projekter. Administrationen 

udarbejder forslag til aftalemodel. 

3. Et rejst sørgsmål om Beachvolleybane i området undersøges nærmere og 

forelægges udvalget. 

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

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

Oversigtskort Sæby Nordstrand.pdf (dok.nr.34946/13) 
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4. Ekstra asfaltoplapning 2013 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af det givne anlægsbudget for asfaltvedligeholdelse på 3,6 mio. kr. 

samt driftsbudget til oplapning og revneforsegling på 2,2 mio. kr. må det forventes, 

at der vil komme huller i veje, hvor levetiden af asfaltbelægningen er overskredet. 

  

Det anbefales herfor som i 2012, at udvalget tager stilling til, om der skal 

iværksættes ekstra asfaltoplapning i 2013 for 1,2 mio. kr.  

  

På udvalgets møde den 22. maj 2012 blev der i forbindelse med godkendelse af 

årets asfaltprioriteringer orienteret om, at der ved udgangen af 2011 var et 

efterslæb på 71. mio. kr. i forhold til det mest optimale serviceniveau samt, at der 

burde anvendes en årlig investering på ca. 29 mio. kr. for at vejene ikke forfalder 

yderligere. 

  

Som for foregående år, foretages der tidligt i foråret tilstandsregistreringer af 1/6 af 

de offentlige veje, hvorefter der foretages beregninger samt eftersyn for, at 

fastlægge hvilke vejstrækninger, det vil være mest optimalt at foretage 

asfaltforstærkninger på ud, fra det givne budget. Resultatet af dette arbejde 

forelægges Udvalget i foråret.  

 

Økonomiske konsekvenser 

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

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at der iværksættes øget 

asfaltoplapning for 1,2 mio. kr., finansieret af dispositionspuljen.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11443 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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5. Udleje af areal til etablering af trætopbane - Knivholt Skov 

 

Sagsfremstilling 

Foreningen Knivholt Hovedgård har henvendt sig til Center for Park og Vej omkring 

mulighederne for leje af et skovareal i Knivholt Skov til etablering af en 

”trætopbane” (se bilag 1 for projektbeskrivelse og bilag 2 for en oversigt over 

arealet). 

  

Arealet er beliggende i fredskov og etablering af trætopbane kræver dispensation 

fra Skovloven, hvor Naturstyrelsen er myndighed. Arealet udgør i alt 2,9 hektar 

(29.000 m
2
). Der er ifølge Skovloven fri fladefærdsel og adgang til området for 

almindelige skovgæster hele døgnet rundt og arealet kan ikke spærres fysisk af. 

Det er en del af tankerne for projektet, at dele af anlægget skal være tilgængeligt 

for alle brugere, gæster, institutioner og børnehaver, hvorimod den del, der skal 

anvendes udelukkende til eventarrangementer sikres således, at det ikke er 

tilgængeligt for almindelige skovgæster. I praksis vil det sige, at stiger fjernes eller 

hejses op og sikres, således at de er utilgængelige.  

  

Center for Park og Vej står for driften af skoven. Skovene er miljøcertificede (FSC 

og PEFC), og en trætopbane kræver i forhold til disse ordninger, at der foreligger 

tilladelse fra Naturstyrelsen samt en skriftlig lejeaftale med lodsejer (Frederikshavn 

Kommune).  

  

Såfremt der opnås tilladelse til etablering af anlægget, ønsker Foreningen Knivholt 

Hovedgård at forpagte anlægget ud til eventfirmaet Friskop Event, der har kontor 

på Knivholt Hovedgård. Foreningen Knivholt Hovedgård har ansvaret for at få 

anlægget sikkerhedsmæssigt godkendt og er juridisk ansvarlig for anvendelse af 

den del af anlægget, der er tilgængelig for offentligheden. Friskop Event er juridisk 

ansvarlig i forbindelse med de aktiviteter, de benytter anlægget til.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Foreningen Knivholt Hovedgård står for alle udgifter i forbindelse med etablering, 

drift og vedligehold af den del af anlægget, der er offentligt tilgængeligt. Friskop 

Event står for udgifter i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af den del af 

anlægget, der ikke er offentligt tilgængeligt.  

  

Lejen af arealet fastsættes til 2.225 kr. pr år. Beløbet modsvarer Center for Park og 

Vej’s indtægtskrav på arealet. Beløbet forudbetales årligt med første gang ved 

indgåelse af lejekontrakt og efterfølgende år pr 1/1.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at Center for Park og Vej lejer 

arealet ud til Foreningen Knivholt Hovedgård for en 5-årig periode på ovennævnte 

vilkår med mulighed for forlængelse, såfremt at der kan opnås tilladelse til 

etablering af anlægget fra Naturstyrelsen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6560 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

Projektbeskrivelse - Træ Top Klatring i Frederikshavn (dok.nr.46119/13) 

Knivholt Trætopbane areal (dok.nr.46120/13) 
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6. Trafiksikkerhedsarbejde i Frederikshavn Kommune - 

Forslag til Aktivitetsplan 2013  

 

Sagsfremstilling 

Trafiksikkerhedsudvalget har udarbejdet et forslag til en aktivitetsplan for 2013 med 

hovedpunkterne: 

- Trafiksikkerhedsudvalgets rolle. 

- Opfølgning på trafiksikkerhedsarbejdet/målsætninger. 

- Landsdækkende og lokale kampagner. 

- Sortpletarbejde/Abonnement på Vejdirektoratets uheldsdatabase. 

- Sikre Skolevej.  

- Trafiksikkerhedspolitik. 

- Trafiksikkerhedsudvalgets øvrige arbejde.  

  

Trafiksikkerhedsudvalget behandlede forslaget til aktivitetsplanen på 

Trafiksikkerhedsudvalgets møde den 28. februar 2013. Trafiksikkerhedsudvalget 

anbefaler at Teknisk Udvalg godkender forslaget til aktivitetsplanen.  

 

Indstilling 

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

aktivitetsplanen for 2013 godkendes og at udvalget frigiver nedenstående beløb: 

  

1. Kampagner 216.000 kr 

2. Abonnement på Vejdirektoratets 

uheldsdatabase/sortpletarbejde 

  16.000.kr. 

3. Sikre skolveje 268.000 kr. 

4.  Trafiksikkerhedsplan 250.000 kr. 

5. Inspiration og videndeling om trafiksikkerhed 

(netværk) 

  50.000 kr. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

Aktivitetsplan 2013 - 22 02 2013SV.pdf (dok.nr.52083/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/238 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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7. Ønske om ændring af størrelsen af vejafvandingsbidraget - 

Frederikshavn Spildevand A/S 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget et ønske fra Frederikshavn Spildevand A/S, 

om at ændre betalingsvedtægten. 

  

Frederikshavn Kommune har – i lighed med adskillige andre kommuner - gennem 

længere tid været i dialog med Forsyningssekretariatet omkring vilkårene for 

betaling af vejafvandingsbidrag. Frederikshavn Kommune har, jf. den nuværende 

betalingsvedtægt fra og med regnskabsår 2008 betalt 4 % i vejafvandingsbidrag til 

Frederikshavn Spildevand A/S.  

  

Forsyningssekretariatet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har imidlertid for 

årene 2008-2010 bestemt, at de fastsatte 4 % var for lavt og at Frederikshavn 

Kommune skulle betale lovens maksimale procent på 8. Dette bevirkede for årene 

2008-2010 en efterbetaling på 5.809.328 kr. samt renter af beløbet på 36.309 kr. 

Frederikshavn Kommune er ikke enig i Forsyningssekretariatets afgørelse. Byrådet 

besluttede på mødet den 27. februar 2013 at betale det af Forsyningssekretariatet 

fastsatte beløb til Frederikshavn Spildevand A/S for at undgå at blive modregnet i 

bloktilskuddet.  

  

For regnskabsårene 2011 og 2012 har Frederikshavn Kommune ligeledes betalt 4 

% i vejafvandingsbidrag. Det forventes pt, at Forsyningssekretariatet vil træffe en 

lignende afgørelse for disse år, hvorfor det må forventes, at Frederikshavn 

Kommune vil blive mødt af et efterbetalingskrav på henholdsvis 1.475.206 kr. for 

2011 og 2.255.600 kr. for 2012. 

  

Frederikshavn Spildevand A/S ønsker at ændre den gældende betalingsvedtægt 

fra og med 2013, således at procentsatsen ændres fra de nuværende 4 til den af 

Forsyningssekretariatet fastsatte procentsats på 8. 

  

I Kommuneaftalen for 2013 (af 19. juni 2012) er problemstillingen omkring 

kommunernes betaling af vejafvandingsbidrag også nævnt. Heri fremhæves, at 

Regeringen og KL er enige om, at der skal ses nærmere på rammerne for 

kommunernes betaling af dette bidrag. Der er enighed om, at den hidtidige 

procedure ikke har været hensigtsmæssig, hvorfor der er et ønske om at finde frem 

til én gældende metode til fastsættelse af vejafvandingsbidraget. 

  

Der foregår således pt. forhandlinger mellem KL og ministerierne omkring en 

fastsættelse af en gældende metode til opgørelsen af vejafvandingsbidraget. En 

eventuel ændring af betalingsvedtægten kan afvente resultatet af disse drøftelser.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Såfremt betalingsvedtægten ændres fra 4 % til 8 % vil det betyde, at Kommunens 

budget skal hæves fra 1,4 mio. kr. til 4,7 mio. kr.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6731 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: caal 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at ændringen af 

betalingsvedtægten for spildevand godkendes og Teknisk Udvalg anbefaler 

Økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der gives tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 

2013 og overslagsårene finansieret af likvide midler.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tittrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

Sagsfremstilling fra Fr. Spildevand - Ændring af betalingsvedtægt - Ændring af 

betalingsvedtægt.docx (dok.nr.47537/13) 
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8. Forespørgsel om kommunens holdning til ændring af 

udsmykning i rundkørsel ved indkørsel til Skagen. 

 

Sagsfremstilling 

Park og Vej har fra Vejdirektoratet modtaget forespørgsel om Kommunens holdning 

til ændring af beplantningen i rundkørslen på Frederikshavnsvej ved Kattegatvej, 

Skagen. 

  

Forespørgslen er grundet en henvendelse fra Skagen Rotary Klub, som ønsker at 

ændre beplantningen i midterøen, så denne fremstår med en høj, beplantet med 

marehalm og udsmykket med Skagen bys byvåben. 

  

Skagen Rotary Klub vil afholde alle udgifter og praktiske foranstaltninger til 

etablering af projektet. 

  

Kopi af ansøgningen som indeholder 3 billeder, det ene med rundkørslen, som den 

fremstår i dag, det andet med marehalm, indsat som de andre rundkørsler og det 

tredje som Skagen Rotary Klub har tænkt sig den skulle blive, er vedlagt 

dagsordenen som bilag.  

  

Eventuel anvendelse af Skagens byvåben, som er registreret som historisk, kræver 

særskilt godkendelse af Økonomiudvalg/Byråd. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det forudsættes ikke, at Frederikshavn Kommune skal afholde udgifter til anlæg 

eller eventuelle øgede udgifter til vedligeholdelse af den ændrede udsmykning. 

 

Indstilling 

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

beslutning.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Udvalget ønsker at bevare den nuværende udsmykning af rundkørslen. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

Udsmykning af rundkørsel ved indkørslen til Skagen, modtaget henvendelse fra Vejdirektoratet. Bilag til 

TU. (dok.nr.44002/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1903 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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9. Ansøgning om bagagerumsmarked ved Skagen Rådhus, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Bagagerumsmarkeder.dk har ansøgt om lån af parkeringsplads ved Skagen rådhus 

til afholdelse af bagagerumsmarked den 20. juli, 27. juli og 3. august 2013. Det er 

højsæson i Skagen, hvor der er stor søgning på parkeringspladser. 

  

Historisk set har Skagen Kommune for år tilbage givet tilladelse til lokale personer 

til bagagerumsmarked på parkeringspladsen ved rådhuset. En gruppe af personer 

samledes om privat salg fra bagagerummet af private overskudslagre på 

pulterkammer, garage, kælder, loft o. lign.  

  

I dag er bagagerumsmarkedet sat i system på hjemmesiden 

bagagerumsmarkeder.dk og sker ikke kun fra bagagerummet, men også fra trailer, 

bord og presenning på jorden. Der kan også sælges danske husflidsartikler. 

Bagagerumsmarkedet er blevet kommercielt: 

 Booking af stadeplads skal ske pr. telefon eller på 

bagagerumsmarkeder.dk. Betaling skal ske via bankoverførsel. Booking er 

personligt bindende, og pladsen kan ikke overdrages til tredjeperson. Bevis 

for booking skal medbringes og afleveres for at få adgang til pladsen. 

 Prisen for leje af stadeplads er 125 kr. pr. bås (ca. 2,5 m), og der ydes ikke 

rabat ved booking af flere båse. Rabat ydes ved sæsonbooking. 

 Afbestilling af booking skal finde sted senest 4 dage før markedsdagen. 

Ved tilbagebetaling af indbetalt stadeleje modregnes et gebyr på 100 kr. 

Sæsonpladser, hvor der er ydet rabat, kan som hovedregel ikke afbestilles. 

 Stadelejere har adgang til pladsen 2 timer før, markedet åbner fo publikum. 

Plads uddeles efter først til mølle princippet. Er fremmøde ikke sket senest 

½ før markedet, tilfalder pladsen en anden. Refusion af indbetalt stadeleje 

vil ikke finde sted. 

 Nedpakning må først påbegyndes, når markedet lukker for publikum. Ved 

forudgående aftale med arrangør, kan pladsen forlades tidligere. 

 Stadelejer sørger selv for oprydning. Affald må ikke efterlades på pladsen. 

Stadepladsen skal være ryddet senest 1 time efter lukning af markedet. 

 Der må ikke sælges fødevarer, drikkevarer, slik o. lign. uden forudgående 

aftale med arrangør. 

 Bortvisning fra pladsen kan finde sted ved manglende overholdelse af 

ordensreglementet. 

Bagagerumsmarkeder.dk har i 2013 planlagt følgende markeder, som må antages 

at finde sted på privatejede arealer eller arealer, som kan sidestilles hermed, hvor 

grundejer har givet samtykke: 

 Silkeborg (Søtorvet 1, 8600 Silkeborg). 

 Vejle (ny cirkusplads ved Vestre Engvej 63, 7100 Vejle). 

 
 Åben sag 
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 Horsens (Horsens rådhus, J. Chr. Juliusens Vej, 8700 Horsens). 

 Kolding (Riberdyb p-plads, 6000 Kolding). 

 Saksild strand (Kystvejen 6, 8300 Odder). 

 Næstved (Rådhushaven 20, 4700 Næstved). 

 Odense (ved Bazar Vest, Thriges Plads 3-7, 5000 Odense C). 

 Ringkøbing (ved Herningvej, Birkmosevej 20, 6950 Ringkøbing). 

Bagagerumsmarked bør som udgangspunkt afholdes på dertil indrettede 

markedspladser m.v. eller på privatejede arealer eller arealer sidestillet hermed, 

hvor grundejer har givet sit samtykke. I Frederikshavn kommune er der ingen 

umiddelbart egnede markedspladser m.v. til bagagerumsmarked, og 

bagagerumsmarkeder.dk henvises til i givet fald at finde egnede arealer og 

indhente grundejers samtykke. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag i 

henhold til lov om offentlige veje § 102, stk. 1, på afholdelse af bagagerumsmarked 

på parkeringsplads ved Skagen Rådhus. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 
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10. 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 
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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 
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FREDERIK og berørte forretninger og grundejere/beboere på den pågældende 

strækning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Supplerende sagsfremstilling 

På den pågældende strækning af Danmarksgade, er der 32 grundejere/forretninger 

og 36 beboere, dvs. en potentiel mødedeltagelse på 68 personer foruden handels- 

og virksomhedsforeningen FREDERIK. 

  

Som bilag er vedlagt revideret konsekvensnotat for eventuel ombygning af 

gågaden, som afhængig af omfang, skønnes at ville koste mellem 10.000 kr. og 

70.000 kr. 

  

Etablering af 8 parkeringsløsninger (den billige model) vil koste ca. 10.000 kr. 

Ekstra parkeringspladser kræver flere ændringer i gaden og vil koste yderligere ca. 

60.000 kr. 

  

Hvis Danmarksgade en gang om året skal indrettes som sommergågade, vil de 

årlige driftsudgifter skønsmæssigt være ca. 10.000 kr. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der fastsættes dato for 

møde med Handelsstandsforeningen og grundejere/forretninger og beboer på 

strækningen, fx. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 19.00. i Maskinhallen, Skolegade 6, 

Frederikshavn. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

Konsekvensnotat ved evt. ombygning af gågade, Danmarksgade.pdf (dok.nr.49370/13) 
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11. Lokal nedsættelse af hastigheden på Tuenvej, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har fået flere henvendelser i forbindelse med færdslen på 

Tuenvej mellem Elling og Øster Holmen. Bilisternes høje fart skaber utrygge 

situationer.  

  

Virksomheden på Tuenvej 120 genererer meget transport af varer til og fra 

området. Lastbilchaufførerne oplever gentagne gange, at det er svært at komme ud 

på Tuenvej, og at der let opstår kritiske situationer pga. den hurtige hastighed, som 

bilisterne på Tuenvej kører med.  

  

Virksomheden har to udkørsler til Tuenvej på den nordlige side af vejen. Der er 

hovedindgangen og en overkørsel længere mod vest, som benyttes til 

vareindlevering mm. (se vedlagte luftfoto)  

  

På sydsiden af Tuenvej overfor hovedindgangen er personalets parkeringsplads 

placeret. De ansatte giver udtryk for, at de oplever samme problemer som 

chaufførerne, når de skal ud fra parkeringspladsen.  

  

Det er yderligere tilkendegivet fra flere sider at de bløde trafikanter og især 

cyklisterne føler sig pressede, når de kører på Tuenvej.  

  

Der er vedlagt en trafiktælling fra 2011, der viser, at der generelt bliver kørt for 

stærkt på strækningen. Problemet er størst, når bilerne kommer fra Elling og kører 

mod vest, hvilket bl.a. ses på 85 % -fraktilen (side 3), der ligger på 100 km/t.  

  

Da 85 % -fraktilhastigheden ligger mere end 20 % over hastighedsgrænsen, bør 

det vurderes, om der skal etableres hastighedsdæmpning eller anden regulering i 

forhold til trafikken på Tuenvej.  

 

Indstilling 

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

vurdering i Trafiksikkerhedsudvalget 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

Luftfoto_Tuenvej, 9900 Frederikshavn.pdf (dok.nr.48587/13) 

Trafiktælling 85522201- Tuenvej uge 3811.pdf (dok.nr.48336/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3861 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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12. Udeservering - udvidet sommertid i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Kommunen har modtaget ansøgning om dispensation fra reglerne i Regulativ for 

gader, veje, torve og pladser. Restaurationen beliggende Danmarksgade 59 ønsker 

at have mulighed for at lokale gæster og turister kan sidde udendørs til kl. 00.00, 

når vejret tillader dette i sommerperioden. 

  

Det fremhæves i ansøgningen, at det er sommeren, der er restaurationsbranchens 

højsæson, som skal lægge grunden for en hård økonomisk vinter. At Frederikshavn 

overfor gæster gerne skal fremstå som en åben by – end en by, hvor alt er lukket 

og slukket. 

  

I henhold til regulativet skal borde og stole mv. fjernes fra vejarealet eller gøres 

uanvendelige udenfor åbningstiden, dog senest kl. 22. 

  

Teknisk Udvalg vedtog på møde 12. marts 2013 at give dispensation til en 

forsøgsordning i Skagen By, hvor der således i perioden 27. juni til 3. august 2013 

kan udeserveres til kl. 00.00 på fodgængerområderne. 

  

Det vurderes, at en dispensation vil medføre øgede støjproblemer. 

 

Indstilling 

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

dispensation til udeservering til kl. 00.00 i perioden 27. juni til 3. august 2013.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

Ansøgning om udvidet åbningstid - Jolly Butcher.pdf (dok.nr.52257/13) 

 
 Åben sag 
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13. Politihundetræning Professorens Plantage, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udlejningen af jagten i kommunens skove i 2011, henvendte 

Politihundeførerne sig til kommunen og gjorde opmærksom på, at de anvender 

Professorens Plantage til træning af politihunde. Politihundeførerne hævder at have 

en aftale med kommunen om anvendelse af arealet. Det har dog ikke været muligt 

at skaffe dokumentation for denne.  

  

Professorens Plantage er en 52 hektar stor kommunalt ejet skov, beliggende syd 

for Sæby ved Solsbækvej 271 (se bilag 1), hvoraf de 26 hektar eller halvdelen af 

den kommunale del er lejet ud til DCH-Sæby (Danmarks Civile Hundeførerforening) 

med tilhørende klubhus. Arealet blev lejet ud for en periode på 10 år (2006-16) 

vederlagsfrit og uden mulighed for opsigelse af begge parter (se bilag 2). DCH-

Sæby kan anvende arealet til hundetræning indenfor træningstiderne og 

medlemmerne benytter arealet meget herudover til ture og træning. 

  

Hele Professorens Plantage er desuden lejet ud til jagt, hvor Sæby Jagtforening og 

Østervrå Jagtforening har lejet jagtretten mod betaling (se bilag 3). Der er indgået 

aftale mellem jagtforeningerne og DCH-Sæby omkring jagtens udførelse og 

planlægning af datoer.  

  

Herudover anvendes skoven meget af øvrige skovgæster, strandgæster, 

rasteplads og af sommerhusforeningen Nørklit mod syd. Kommunen anlagde 

shelter i den sydlige del i 2009 (se uddrag fra driftsplan i bilag 4).  

  

Politihundeførerne ønsker at indgå en aftale med kommunen om 

politihundetræning på den sydlige del af Plantagen, som ikke i dag anvendes af 

DCH.  

  

Jagtforeningerne har ved brev den 6. juni 2012 gjort kommunen opmærksom på, at 

politihundetræningen er uforeneligt med jagt (se bilag 5), og at der i dag er megen 

hundetræning i Plantagen, jf. at halvdelen er lejet ud til DCH-Sæby samt at 

jagtforeningerne betaler for deres tilstedeværelse, hvorimod DCH-Sæby og 

Politihundeførerne anvender arealet gratis.  

Herudover har Politihundeførerne klubhus og træningsarealer på Ørhedevej 25, 

under 1000 meter fra Professorens Plantage og dækker geografisk hele 

Vendsyssel. Det er Centrets vurdering at området i dag har nået bæreevne, hvad 

angår aktivitetsniveau. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at der ikke indgås aftale med 

politihundeførerne.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. november 2012 

Udvalget ønsker principielt, at der skal være plads til alle i kommunens skove. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9694 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 16. april 2013 Side 24 af 26 

 

Udvalgsformanden og administrationen bemyndiges til at optage forhandling med 

parterne med henblik på at undersøge mulighederne for at lave aftale, der forener 

Jagt og Politihundetræning i Professorens plantage. 

Resultatet af forhandlingerne forelægges udvalget. 

Afbud: Anders Gram Mikkelsen  

 

Supplerende sagsfremstilling Teknisk Udvalg 16. april 2013 

Jf. beslutning i Teknisk Udvalg den 20. november 2012, blev der den 13. marts 

2013, afholdt møde mellem formand for Teknisk Udvalg, Center for Park og Vej, 

Sæby Jagtforening, Dansk Politihundeforening (PH Vendelbo), og DCH-Sæby med 

henblik på at diskutere mulighederne for at forene hundetræning og jagt i 

Professorens Plantage. Mødet blev afholdt i DCH’s lokaler i Professorens Plantage, 

Solsbækvej 271.  

  

På mødet blev der opnået enighed om følgende:   

  

PH Vendelbo kan træne hunde på DCH’s arealer (areal A, bilag 1) jf. vedhæftede 

kontrakt med DCH og bilag 1. Herudover kan de anvende et tilstødende område på 

100 meter i umiddelbar forlængelse af DCH’s areal mod syd (areal B, bilag 1).  

  

Dog må der ikke træne på areal B i bukkejagtsæsonen fra 16. maj til 15. juli og ej 

heller på areal A i weekenderne i samme periode.   

  

Herudover må der ikke trænes på både areal A og B på dage med fællesjagter 

samt 3 dage forinden disse. Jagtforeningerne oplyser datoerne for fællesjagter 

inden 1. april hvert år.  

  

DCH Sæby kan anvende arealerne som hidtil. Dog koordineres jagtdatoerne for 

fællesjagterne i samarbejde med jagtforeningerne. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at ovenstående aftale indgås 

mellem Center for Park og Vej, DCH, PH Vendelbo og Sæby- og Omegns 

Jagtforening og Østervrå Jagtforening indtil december 2016. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

Oversigtskort - Professorens Plantage (dok.nr.126168/12) 

Lejeaftale DCH Sæby (dok.nr.126169/12) 

Jagtlejekontrakt (dok.nr.126170/12) 

Uddrag af driftsplan for skovene (dok.nr.126171/12) 

Henvendelse fra Sæby Jagtforening vedr. hundetræning (dok.nr.126172/12) 

Professorens Plantage (dok.nr.46128/13) 
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14. Efterretningssag - Økonomisk status 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 28. 

februar 2013 for Teknisk Udvalg til orientering. 

  

Den indeholder beskrivelse til den overordnede økonomiske status på drift og 

anlæg for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der ligeledes tilknyttet 

korte overordnede kommentarer, som beskriver områdets økonomiske stade.  

 

Indstilling 

Konst. Direktør med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller at punktet tages til 

efterretning 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Til efterretning. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Bilag 

Økonomisk status TU februar 2013.pdf (dok.nr.48282/13) 

 
 Åben sag 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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