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1. Status på Teknisk Udvalgs dispositionspulje 

 

Sagsfremstilling 

Til orientering for udvalget er som bilag til dagsordenen vedlagt oversigt over 

disponeringer på puljen samt budgettet for 2013. 

Der vil på mødet blive givet en redegørelse for overførsler af uforbrugte midler fra 

2012.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Udvalget ønsker at udgiften til ekstra asfaltoplapning (1,2 mio) frigives til 

anlægsprojekt og finansieres af udvalgets uforbrugte midler 2012 

  

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet.  

 

Bilag 

6933-13_v1_TU dispositionspulje 2013, (15.5.2013).pdf (dok.nr.69567/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4761 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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2. Takst for leje af udeserveringsareal 

 

Sagsfremstilling 

Udvalgsformanden lægger op til en drøftelse for principper for takst for leje af 

udeserveringsareal. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Der blev udleveret forslag til aftaler om takster for udeservering og båndleje. 

  

Et flertal tiltræder de af kommunadirektøren fremsendte forslag til aftaler med de 3 

handelstandsforeninger og anbefaler aftalerne til byrådets godkendelse. 

  

Socialdemokratiet foreslår, at der fastsættes en ensartet båndleje på 115.- pr. 

meter for udeservering og udstillingsbånd. 

Socialdemokratiet udtrykker utilfredshed med sagsbehandlingen og borgmester og 

kommunaldirektørens involvering. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. maj 2013 

Erik Sørensen forlod mødet som inhabil. 

  

Socialdemokraternes ændringsforslag om ensartet båndleje på 115 kr. pr. meter 

kom til afstemning. 

  

For stemte 14: 

Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Jørgen 

Tousgaard (A), Erik Kyed Trolle (A), Irene Hjortshøj (A), Bruno Müller (A), Ole 

Rørbæk Jensen (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Hanne Welander (A), Hanne 

Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Peter Laigaard (LA), Jette Fabricius Toft (UP). 

  

Imod stemte 16: 

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens Brag (V), Pia 

Karlsen (V), Helle Madsen (V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), Frode Thule 

Jensen (V), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), 

Christina Lykke Eriksen (F), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), Jeppe 

Nielsen Kyk (UP). 

  

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget. 

  

Teknisk udvalgs flertalsindstilling godkendt. 

 

Bilag 

Byrådet den 24. april 2013 Sæby Torv (dok.nr.67276/13) 

Takst for leje af udeserveringsareal - Supplerende sagsfremstilling.DOCX (dok.nr.76625/13) 

Aftale med Frederik vedr. takst for leje af udeserveringsareal (dok.nr.73538/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15471 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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Aftale med Sæby Handelsstandsforening vedr. takst for leje af udeserveringsareal (dok.nr.73659/13) 

Aftale med Skagen Hotel- og Restauratørforening vedr takst for leje af 

udeserveringsareal (dok.nr.73875/13) 

Aftale med Skagen Handelsstandsforening vedr. takst for leje af 

udeserveringsareal.pdf (dok.nr.74035/13) 

Supplerende bemærkninger til aftale - Frederik (dok.nr.76094/13) 
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3. Salg af vejareal - Havnevej 16, Skagen 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/8975 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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4. Salg af del af grusparkeringsplads ved Peder Skrams Vej, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af matr. nr. 60ba Frederikshavn Markjorder, beliggende Peder Skrams Vej 3, 

Frederikshavn ansøger om at erhverve en del af offentlig parkeringsplads, som 

ligger øst for Peder Skrams Vej og er en del af matr. nr. 7000aø Frederikshavn 

Markjorder. Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at kunne bygge et lidt 

større hus end matr. nr. 60ba giver mulighed for, da grunden ”kun” 550 m
2
. Der 

ansøges om køb af en strimmel på 2-4 m (svarende til 75-150 m
2
).  

  

Parkeringspladsen (ca. 60 pladser) øst for Peder Skrams Vej blev anlagt for 

Frederikshavn Stadion i begyndelsen af 1960’erne hvor der var mange flere 

tilskuere til fodbold på stadion end i dag. Stadions tilskuerkapacitet er/var 15.000 

tilskuere, heraf 1.000 siddepladser på tribune. Kapaciteten er lidt mindre i dag som 

følge af fjernelse af ståpladserne i den vestlige ende ved Idrætshallen. 

  

Siden ”de glade fodbolddage” i 1960’erne har belægningsgraden på 

parkeringspladsen øst for Peder Skrams Vej været meget lille. Pladsen har i nyere 

tid kun været sporadisk anvendt ved store sportsarrangementer. Parkeringspladsen 

anvendes indimellem som oplagsplads ved vejarbejder. 

  

Parkeringspladsen blev i begyndelsen af 1990’erne overvejet udstykket til tre 

parcelhusgrunde med salg for øje. Men sagen blev udskudt på ubestemt tid, og 

den blev ikke genoptaget, fordi planlægningen af Arena Nord gik i gang. 

  

I forbindelse med planlægning af Arena Nord indgik parkeringspladsen i den 

samlede opgørelse over parkeringsbehovet for Arena Nord. Efter Arena Nords 

indvelse blev der anlagt en stor parkeringsplads på det hidtidige atletikstadion 

mellem Arena Nord og Olfert Fischers Vej (Nordstjerneskolen). Ved afvikling af 

store sports- og/eller koncertarrangementer i Arena Nord eller på stadion kan der 

fortsat være behov for parkeringspladserne, og det vil strategisk være uklogt at 

nedlægge parkeringspladsen. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for for Teknik og Miljø indstiller, at parkeringsplads øst 

for Peder Skrams Vej, del af matr. nr. 7000aø Frederikshavn Markjorder, bliver 

opretholdt i nuværende omfang af hensyn til fremtidige sports- og/eller 

koncertarrangementer i Arena Nord eller på stadion. Ejer af matr. nr. 60ba 

Frederikshavn Markjerder meddels, at Frederikshavn Kommune ikke ønsker at 

nedklassificere del af parkeringspladsen med henblik udstykning.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10646 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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Peder Skrams Vej. P-plads øst.pdf (dok.nr.28756/13) 

Peder Skrams Vej, oversigt.pdf (dok.nr.28757/13) 
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5. Nedlæggelse af fodgængerovergang på Ørnevej ved 

tidligere Ørnevejen Skole, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med den daglige vedligeholdelse af fodgængerovergangen på Ørnevej 

ved Ørnevejen Skole er det konstateret at en færdselstavle, A17 Fodgængerfelt, er 

ødelagt ved hærværk. 

  

Da fodgængerovergangen i sin tid blev etableret for at sikre skolebørns passage af 

Ørnevej, anbefales det, at fodgængerovergangen nedlægges, idet Ørnevejen Skole 

er flyttet til Nordstjerneskolen. 

 

Indstilling 

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

nedlægges. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Indstillingen tiltrædes 

 

Bilag 

53432-13_v1_Nedlæggelse af fodgængerovergang på Ørnevej ved tidligere Ørnevejen skole, 

Frederikshavn._1_X.pdf (dok.nr.56682/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/722 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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6. Ny belysning på strandpromenaden, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

På udvalgets møde den 17. april 2012 blev forslag til udskiftning af belysningen på 

Strandpromenaden i Sæby forelagt i forbindelse ønsker til udvalgets pulje. 

  

Udvalget ønskede alternativt forslag med færre lamper . 

  

Frederikshavn Forsyning A/S har tidligere udarbejdet overslag på udskiftning af de 

eksisterende 33 lamper med nye pullertlamper LP Rubbie. Overslaget var i 2011 på 

ca. 500.000 kr. 

  

Alternativt kan afstanden mellem lamperne øges til ca. 37 m således, at der kun 

etableres halvdelen af lamperne svarende til 16 lamper. Overslagsudgiften for 

udskiftning af 16 lamper og demontering af 17 vil være ca. 300.000 kr. 

  

I overslaget tages der forbehold for, at eksisterende belysningskabel kan 

genanvendes. 

  

Det forudsættes, af det nye belysningsanlæg vil skulle godkendes ved relevante 

myndigheder forinden dette kan etableres. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Udvalget igangsætter et projekt, hvor der udskiftes 16 og demonteres 17 lamper. 

Udvalget ønsker 300.000.- kr.frigivet til anlægsprojektet og finansieret af udvalgets 

uforbrugte midler 2012 og bevillingssag fremsendes til Økonomiudvalget og 

byrådet. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/2733 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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7. Stibelysning på Frederikshavn Marina, Søsportsvej, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Formanden for udvalget ønsker opfølgning på beslutning om tilskud til lys på 

Frederikshavn Marina K/S, Søsportsvej, Frederikshavn. 

  

På møde den 17. april 2012 blev forskellige ønsker til dispositionspuljen drøftet 

herunder ønske fra Frederikshavn Marina K/S om kantsten langs p-plads på 

havnen og belysning. Under drøftelsen fandt udvalget, at den forelagte 

anlægsudgift til belysning på ca. 475.000 kr. ved normal kabelgravning og afledt 

driftsudgift på ca. 8.000 kr. pr. år var for dyrt. Beslutningen er ikke protokolleret i 

vedtagelsesbeslutningen. 

  

Frederikshavn Forsyning A/S udarbejdet 2 alternative forslag til belysning, således 

at der nu foreligger 3 alternativer. 

  

Det er oplyst, at der findes planer der indeholder beskrivelse om, at eventuel 

belysning på området skal etableres som ”Bystedlamper” der er etableret langs 

Strandpromenaden. 

  

Alle efterfølgende priser i efterfølgende 3 alternative forslag er excl. moms. 

1. Belysning langs havnen med 12 stk. ”Bystedlamper” (Lave rustne 

pullertlamper som langs Strandpromenaden). (Det forudsættes at lamperne 

placeres min. 3 m fra kajkant, og kabellægning foretages ved underboring i 

stedet for ved opgravning som forelagt på møde den 17. april 2012, idet det 

forventes, at der langs kajkanten forefindes for mange sten i jorden) 

a. Overslag ca. 420.000 kr. hertil skal tillægges 25.000 kr. for 

tilslutning og måler idet området er privatejet og ikke udskilt som 

privat fællesvej. 

b. Afledt drift på ca. 8.000 kr. / år forudsættes betalt af Frederikshavn 

Marina K/S. 

2. 13 stk. Parkstolper højde 3,2 m. med Plurio armaturafstand ca. 26 m. 

(Som ny cykelsti ved Sæby skole eller Voerså havn.) 

a. Overslag for materialer levering montage underboring samt 

gravearbejde.. 255.000 kr. plus moms. Hertil skal tillægges 25.000 

kr. for tilslutning og måler idet området er privatejet og ikke udskilt 

som privat fællesvej. (Det forudsættes at lamperne placeres min. 3 

m fra kajkant, idet det forventes, at der langs kajkanten forefindes 

for mange sten i jorden). 

b. Afledt drift på ca. 8.000 kr. / år forudsættes betalt af Frederikshavn 

Marina K/S. 

3. 9 stk. Master 6 m. med Atla LED armaturer afstand ca. 40 m. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/440 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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(Almindeligt gadearmatur som belysningen i Try) 

a. Overslag for materialer levering montage underboring samt 

gravearbejde. . 232.000 kr. plus moms. Hertil skal tillægges 25.000 

kr. for tilslutning og måler, idet området er privatejet og ikke udskilt 

som privat fællesvej. 

b. Det forudsættes at lamperne placeres min. 3 m fra kajkant, idet det 

forventes, at der langs kajkanten forefindes for mange sten i jorden 

c. Afledt drift på ca. 8.000 kr. / år forudsættes betalt af Frederikshavn 

Marina K/S. 

Det forudsættes, at eventuel valgt belysningsanlæg vil skulle godkendes ved 

relevante myndigheder forinden dette kan etableres herunder plangrundlag mv. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Udvalget kan godkende forslag 2 og 3 og imødeser Frederikshavn Marina’s 

stillingtagen. Projektet finansieres af udvalgets dispositionspulje. 
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8. Containere på værftsgrunden, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Lars Sørensen har på vegne af Sæby Værft forespurgt havnefogeden om tilladelse 

til i sommersæsonen at opsætte 5 containere på pladsen bag det nye plankeværk, 

hvor værftshallen lå. Formålet med opsætningen er, at leje disse ud og give 

mulighed for afprøvning af diverse idéer indenfor havnerelateret salg.  

Det er oprindelig havnefogeden, der forelagde Lars Sørensen idéen om at være 

med til at sikre, at der sker aktiviteter på pladsen allerede fra denne sæson. 

  

På havnens brugermøde den 23. april 2013 blev idéen fremlagt. De fremmødte 

brugere synes, det var en god idé at afprøve pladsens muligheder. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Sæby Værft bevilges 

tilladelse til forsøgsvis at etablere containere i sæsonen 2013.   

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9301 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 28. maj 2013 Side 17 af 43 

 

9. Forslag til afregningsordning af elforbrug på Sæby Havn 

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 16. april 2013 besluttede T.U. at der på majmødet skulle 

fremlægges forslag til afregningsordning for el. 

  

Ved at indføre afregningsordning for både fastliggere og gæstesejlere indføres et 

energimæssigt incitament da der opnås individuel afregning af faktisk forbrug.  

  

På mødet den 16. april blev der fremvist målertyper til måling af strøm ved 

fastliggere. Denne type egner sig ikke til afregning af el fra gæstesejlere. Dette 

skyldes at der i hvert enkelt tilfælde skal udleveres en måler til sejlerne. Måleren, 

som koster ca. 2.000 kr., skal udleveres mod depositum som dels skal indkræves 

når måleren udleveres og tilbagebetales når den indleveres. Samtidig skal 

eksisterende standere ombygges så der ikke kan udleveres el uden gennem måler. 

En havn som Sæby Havn, med en del gæstesejlere, kan ikke magte at skulle yde 

denne service på alle tider af døgnet. Det er derfor forvaltningens vurdering at man 

enten, som nu, lader elforbruget indgå som en del af lejen/afgiften eller etablerer 

egentlig betalingssystem som sikrer at alle forbrugere betaler for den el de bruger. 

Der er forskellige typer på markedet. Sæby Havn har i forbindelse med 

etableringen af den nye havn i yderhavnen og senere i opgradering af el på 

broerne valgt en type stander som indeholder såvel vand som el. I øjeblikket har 

havnen 18 standere af denne type. At overgå til en anden type, vil medføre at de 

allerede indkøbte standere skal ombygges for at kunne indgå i andet system. I det 

eksisterende system kan betalingsdelen umiddelbart indbygges. Samtidig giver 

dette system også mulighed for at benytte havnens håndterminaler så der kan 

betales direkte til havnens afgiftsopkræver. Der er nu indhentet priser på en 

egentlig opgradering af samtlige stik på havnen, så der betales for al den el der 

leveres til bådene. Et alternativt system og systemskift vil betyde en 

meromkostning på ca. kr. 95.000,- 

Den opgradering af el som havnen er i gang med beløber sig til ca. 186.000 kr. 

Havnen ønsker at få denne udgift slået sammen med etableringsomkostningerne til 

betalingsdelen.  

Tidsperspektiv: afregningssystemet kan etableres efter sejlersæson 2013. 

Da det beskrevne anlægsprojekt er til havn påvirkes kommunens låneramme ikke 

ved det foreslåede låneoptag. 

  

Indkøb betalingssystem og standere samt cash loader 585.642 kr. 

Montering 255.000 kr. 

Igangværende opgradering af el. 186.000 kr. 

I alt ekskl. moms 1.026.642 kr. 

  

I nedenstående eksempel afregnes den solgte el til 2,50 kr/kwh incl. moms. 

  

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: EJDC 
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Ydelse på lån  55.000 kr. 

Forventet salg el ekskl. moms -203.200 kr. 

Nedsættelse af havneleje 200 x 285 kr. ekskl. moms 57.000 kr. 

Nedsættelse af gæstesejlerafg. 7.000 x 8 kr. ekskl. moms 56.000 kr. 

Indtægt, netto -35.200 kr. 

  

  

 

Indstilling 

Konst.direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at 

1. betalingssystemet for afregning af elforbrug for både gæstesejlere og 

fastliggere etableres efter sejlersæsonen 2013. 

2. Udvalget indstiller overfor økonomiudvalget at anbefale byrådet, at 

godkende anlægsbevilling på 1.026.642 kr. samt frigivelse af 

rådighedsbeløb på 1.026.642 kr. 

3. Udvalget indstiller overfor økonomiudvalget at anbefale byrådet at der 

optages lån på 1.026.642 kr., ydelsen finansieres af Sæby Havn´s 

driftsbudget, der reduceres med 55.000 kr. i 2014 og overslagsårene. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 
Indstillingen tiltrædes med baggrund i uændrede afgifter for gæstesejlere. 

Projektet finansieres over 10 år. 

Ydelsen på afdrag øges med 56.000.- kr. og Sæby Havns driftsbudget reduceres 

tilsvarende. 

 

Bilag 

Notat om praksis for afregning af el i kommunens lystbådehavne.docx (dok.nr.69770/13) 

Betaling af el på lystbådehavne i Frederikshavn Kommune (dok.nr.52655/13) 
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10. Etablering at to beachvolleybaner ved Sæby Strand 

 

Sagsfremstilling 

En gruppe borgere ønsker at etablere to offentligt tilgængelige beachvolleybaner 

på et kommunalt areal, grænsende op til Sæby Nordstrand ved Sæby Søbad, 

Strandvej 9, Sæby. jf. kortbilag.  

  

Center for Park og Vej anser arealet velegnet til formålet. Etablering sker ved at 

arealet ryddes for buskads og jorden afrimmes og efterfyldes med sand efter 

gældende normer.  Der opsættes net og permanente banemarkeringer. 

Etableringsomkostning ialt 104.000,- kr. 

  

Arealet ligger udenfor strandbeskyttelseslinien og dispensation til etablering er ikke 

nødvendig.  

 

Indstilling 

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

1. etableringen iværksættes 

2. finansieringen sker via dispositionspuljen 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Kortskitse Beachvolleybaner Sæby Nordstrand.pdf (dok.nr.68325/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/8593 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: sthe 

 Besl. komp: TU 
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11. 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 

FREDERIK og berørte forretninger og grundejere/beboere på den pågældende 
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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 

 

Supplerende sagsfremstilling 

”Badstuen” i Maskinhallen, Skolegade 6, Frederikshavn, er booket til møde med 

Handelsstandsforeningen og forretninger m.fl. den 4. juni 2013 kl. 19.00. 

Handelsstandsforeningen oplyser, at der den 4. juni 2013 er Open by Night i 

Frederikshavn og anmoder om, at der findes en ny dato. 

  

Arena Nord/Det Musiske Hus oplyser pr. 8. juni 2013 alternative datoer på det 

pågældende tidspunkt (kl. 19.00): 

 Mandag  3. juni 2013. 

 Mandag 10. juni 2013. 

 Tirsdag  11. juni 2013. 

 Onsdag 12. juni 2013. 
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Indstilling 
Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der fastsættes ny dato 

for møde med Handelsstandsforeningen, grundejere/forretninger og beboere i 

Danmarksgade på den pågæledende strækning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Udvalget fastsætter ny mødedato til 11. juni 2013 kl. 19.00. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 

Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

Bilag 

Konsekvensnotat ved evt. ombygning af gågade, Danmarksgade.pdf (dok.nr.49370/13) 
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12. Kystsikring syd for Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

Center for Teknik og Miljø modtog d. 3.februar 2012 en ansøgning om opstart af en 

kystbeskyttelsessag ved Solsbæk Strand. Der ønskes etableret et 

kystbeskyttelsesanlæg på strækningen fra Sæby Miniby til byskiltet mod syd. 

Sagen blev behandlet af Teknisk Udvalg den 20.marts 2012. Se dagsordenspunkt i 

vedlagte bilag. 

  

Ansøgningen blev efterfølgende sendt til Kystdirektoratet til udtalelse efter § 2 i lov 

om kystbeskyttelse. Formålet med kystbeskyttelsesloven er, at kystbeskyttelse som 

hovedregel kun kan tillades, når der er tale om behov for at beskytte væsentlige 

værdier som bebyggelse og infrastruktur. Frederikshavn Kommune har nu 

modtaget Kystdirektoratets udtalelse i sagen. Der er ikke tale om en fuld § 2 

udtalelse, da der ikke foreligger et konkret projektforslag. Udtalelsen består derfor 

af Kystdirektoratets generelle betragtninger vedrørende kysten og hvad de finder er 

den bedste løsning som kan tillades, når man ser på behovet for kystbeskyttelse nu 

og i de næste mange år. 

  

Kystdirektoratets udtalelse 

Udtalelsen vedrører behovet for kystbeskyttelse ud for Solsbækvej på strækningen 

fra høfderne syd for Sæby Havn og ned til og med Solsbækvej 233, samt mulige 

løsninger for at beskytte og højne den rekreative brug af kysten. 

  

Kystdirektoratet har gennem mange år fulgt udviklingen af den pågældende 

kyststrækning, og det er deres erfaring, at strækningen primært udsættes for 

erosion i højvandssituationer, men også oplever lokal læsideerosion fra de 

stenkastninger, der beskytter nedgangene til stranden samt et enkelt sommerhus, 

og de høfder som er etableret i den nordlige ende af strækningen. 

  

Med den nuværende tilbagerykningshastighed er der ikke risiko for skader på 

bebyggelse og infrastruktur som følge af havets erosion i en længere årrække, og 

behovet for kystbeskyttelse kan dermed ikke siges at være presserende. 

  

Der har fra grundejerne været udtrykt ønske om høfder som kystbeskyttelse. Det er 

Kystdirektoratets holdning, at høfder vil være et unødigt stort indgreb uden at give 

den ønskede effekt. Høfder stopper ikke tilbagerykningen af kysten, men griber ind 

i den naturlige dynamik langs kysten, vanskeliggør færdsel, er et visuelt fremmed 

element på kysten og medfører læsideerosion. 

  

Det er Kystdirektoratets opfattelse, at man ved Solsbækvej er i 

planlægningsmæssig god tid i forhold til at beskytte kysten, og at det derfor kan ske 

med sandfodring, som er en løsning, der er teknisk optimeret og tilgodeser den 

naturlige dynamik og rekreative brug af kysten. Sandfodring kan indpasses 

kystlandskabet og indgår i sedimenttransporten langs kysten. Erosion vil ske i 

 
 Åben sag 
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fodringssandet frem for i skrænten, og fodring giver ikke negative følgevirkninger i 

nedstrøms retning. 

Se hele kystdirektoratets udtalelse i vedhæftede bilag. 

  

Grundejernes reaktion på Kystdirektoratets udtalelse 

Borgerne medgiver at det primært er ved højvandssituationer, der er erosion langs 

denne strækning. De anfører at med nordgående strøm og højvande giver det 

alvorlige skader på kysten, hvilket kan udbedres med de ønskede høfder og 

supplerende sandfodring. Borgerne mener at lodsejernes ejendomme og den 

offentlige redningsvej til stranden netop er af væsentlig værdi. De oplyser, at der 

forsvandt ca. 20 m af kysten på én nat den 27.november 2011.  

  

Borgerne ønsker stadig at arbejde videre med en høfde-løsning. De nævner 

stenhøfderne på nordstranden hele vejen fra Sæby til Frederikshavn, som har vist 

god beskyttelse. De opfordrer til at tænke på helheden, så strandene nord og syd 

for byen kommer til at ligne hinanden. 

  

Foreløbigt skitseforslag 

Til foreløbig afdækning af projektets omfang er der beregnet på sandfodring med 

indpumpning af sand til kote +1,5 m fra området syd for havnen og 2 km mod syd. 

Budgetoverslaget for dette projekt lyder på 8 millioner. Kort og budgetoverslag er 

vedlagt som bilag. En løsning med sandfodring kan eventuelt kombineres med 

Sæby turistforening, nu Turistforeningen for Frederikshavn Kommune, fremsatte 

ønske om etablering af badestrand ved Sæby syd.  

 

Juridiske konsekvenser 

 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse af 11.marts 2009 

  

Kommuners kompetence i forbindelse med kystbeskyttelsesforanstaltninger 

§ 1 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg 

eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod 

oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af 

søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). 

Stk. 2. En anmodning om etablering af kystbeskyttelse efter stk. 1 indgives skriftligt 

til kommunalbestyrelsen med en begrundelse for projektet og med en oversigt over 

de ejendomme, der foreslås inddraget i beskyttelsen. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan selv iværksætte eller pålægge ansøgeren eller et 

lag at iværksætte forundersøgelser og skitseprojektering af 

kystbeskyttelsesforanstaltningerne. 

  

§ 2. Kommunalbestyrelsen indhenter en udtalelse fra Kystdirektoratet om de 

foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger samt en udtalelse fra de grundejere, 

der kan blive pålagt bidragspligt  

Stk. 2. Bestemmer kommunalbestyrelsen på dette grundlag, at sagen ikke skal 

fremmes, sendes skriftlig og begrundet meddelelse herom til ansøgeren, jf. § 1 a, 

stk. 2, og til de hørte grundejere. 

  

§ 3. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fremme sagen, skal den afholde et 
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møde med de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt i henhold til stk. 5. 

Stk. 2. Kystdirektoratet kan efter kommunalbestyrelsens anmodning bistå som 

sagkyndig under sagens videre behandling. 

Stk. 3. Grundejerne og eventuelt en anden kommune, jf. stk. 6, indkaldes skriftligt til 

mødet med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse til mødet sker tillige ved meddelelse 

i et eller flere stedlige blade samt til de i området registrerede grundejerforeninger 

med samme varsel. 

Stk. 4. Indkaldelsen til mødet skal indeholde en redegørelse for planerne om 

kystbeskyttelse, herunder et overslag over udgifterne og forslag til disses fordeling. 

Stk. 5. Bidrag kan pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved 

foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår en fordel derved. Det enkelte bidrags 

størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling 

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

1. Frederikshavn Kommune meddeler grundejerne at man ikke ønsker at 

fremme det ansøgte projekt med etablering af høfder  

2. Frederikshavn Kommune fortsætter dialogen med grundejerne, 

Turistforeningen for Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Forsyning 

samt Kystdirektoratet med henblik på at afdække muligheden for en 

helhedsløsning i området 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 
Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Vedtagelse af dagsordenspunkt fra den 20.3.2012.docx (dok.nr.66879/13) 

Ansøgning om kystsikring fra Sæby Miniby til byskiltet v/Solsbækvej 233 (dok.nr.13160/12) 

Underskriftindsamling - (dok.nr.15687/12) 

Udtalelse fra Kystdirektoratet - Henvendelse om kysten på Solsbækvej (dok.nr.11272/12) 

Kortbilag for området med trykledning / vej  (dok.nr.26132/12) 

Kystdirektoratets udtalelse vedr. kystbekyttelsesmuligheder på en større strækninge langs 

Solsbækvej.pdf (dok.nr.66921/13) 

Frederikshavn kommune Kyst 12.4.13.docx (dok.nr.66928/13) 

skitseprojekt sandfodring Sæby syd.pdf (dok.nr.66941/13) 
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13. Forslag om etablering af parkeringspladser og forskønnelse 

af friareal ved Retfærdigheden, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Retfærdigheden i Sæby foreslår Frederikshavn Kommune at 

anlægge og efterfølgende overtage et grønt område med 28 parkeringspladser på 

Hans Grams Vej i Sæby.  

  

Området tilhører i dag Retfærdigheden, Algade 14, Sæby (se eksisterende forhold 

på luftfoto). 

  

Ideen med projektet er at forskønne området, der ligger tæt på den gamle bydel, 

der knytter sig til havnen og Sæby Å. Parkeringsforholdene vil blive forbedret i 

kvarteret. Specielt i forbindelse med større arrangementer på havnen, kan det i dag 

være svært at finde en parkeringsplads i området.  

  

Det tænkte projekt er illustreret i vedlagte bilag (situationsplan).   

  

Planen viser, at der skal etableres fortov langs Hans Grams Vej, og at 

parkeringspladsen har indkørsel fra nord. Indkørslen til parkeringspladsen skal 

laves i betonbelægningssten mens parkeringsbåsene opbygges med 

græsarmering. Der skal endvidere taget højde for afvanding, både på den nye 

parkeringsplads og langs Hans Grams Vej efter etablering af fortov. Projektet 

foreslås gennemført med en tilrettet løsning ved indkørslen til parkeringspladsen, 

da fortovet skal være gennemgående på Hans Grams Vej med en standard 

overkørsel, i stedet for det viste på situationsplanen.    

  

Der er lavet et overslag på projektet som lyder på 570.000,- kr. ekskl. moms. 

(se detaljeret overslag i vedlagte bilag)  

  

Det skal tilføjes, at der ligeledes bør etableres fortov ud for Hans Grams Vej 4 af 

hensyn til fodgængerne. Prisen for ekstra fortov vil være ca. 50.000,- kr. ekskl. 

moms. 

  

Overslaget er lavet med følgende forbehold: 

  

-       Tilslutning af regnvandsbrønde til regnvandstik/spildevand mangler 

-       Der er ikke medregnet nogen beplantning, kun græs 

-       Alt der ligger udenfor parkeringsarealet, er der ikke regnet på 

-       Der har tidligere stået en benzinstander på området, som måske kan kræve 

en form for oprydning 

-       Bestyrelsen for Retfærdigheden lægger op til en drøftelse angående en 

egentlig pris for jorden 

 

Indstilling 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/7640 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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overtaget som offentlig parkeringsplads under forudsætning af at projektet 

medtages i anlægsbudgettet for 2014.    

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. 

 

Bilag 

Situationsplan for Retfærdigheden 06.05.2013 A4.pdf (dok.nr.65969/13) 

Luftfoto - Retfærdigheden- Algade 14, 9300 Sæby.pdf (dok.nr.65965/13) 

Overslag på pris - Hans Grams Vej, Sæby 07.05.2013.pdf (dok.nr.66252/13) 
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14. Byporte på Ålborgvej i Syvsten 

 

Sagsfremstilling 

En beboer i den nordlige ende af Syvsten gør opmærksom på, at de føler sig 

generet af rystelser og vibrationer fra byporten (nedbremsningshellen) på Ålborgvej 

– forårsaget af lastbiler, som kører over de dertil indrettede overkørbare plateauer i 

yderkanten af byporten. 

  

Byportene på Ålborgvej i Syvsten blev anlagt af Nordjyllands Amt i 2006 kort før 

kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007. Baggrunden for byportene var 

at reducere hastigheden igennem Syvsten. 

  

Til dagsordenen er vedlagt notat med beskrivelse og vurdering af byportene og 

trafikken på Ålborgvej.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ikke beregnet, hvad det i givet fald vil koste at fjernes/ændre den ene helle 

ved indkørsel til Syvsten fra nord. 

 

Indstilling 

Kons. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at byportene på Ålborgvej i 

Syvsten ikke fjernes eller ændres. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Vurdering af midterheller, Ålborgvej, Syvsten.pdf (dok.nr.60343/13) 

Kort - Ålborgvej, Syvsten, fra sydvest.pdf (dok.nr.58622/13) 

Kort - Ålborgvej, Syvsten, fra nordøst.pdf (dok.nr.58624/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/11577 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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15. Udlån af Gartneri, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Center for Park og Vej har modtaget en forespørgsel fra en privat arrangør på leje 

af Gartneriets palmedrivhus på Brønderslevvej 20 til et privat firma arrangement. 

Palmedrivhuset står tomt i den periode, hvor palmerne er på stranden. Der er ikke 

adgang til toiletfaciliteter på stedet.  

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at gartneriets palmedrivhus 

ikke anvendes til kommercielt brug. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/8950 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: bibe 

 Besl. komp: TU 
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16. Asfaltarbejder 2013 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af tildelte midler for asfaltarbejder, er vejstrækninger udpeget til 

asfaltarbejde. 

  

I budgettet er der pt. afsat 3,6 mio. kr. til asfaltarbejder. Herudover er der afsat 2 

mio. kr. til oplapningsarbejder samt 200. 000 kr. til revneforseglinger. Teknisk 

Udvalg har endvidere den 16. april 2013 afsat yderligere 1,2 mio. kr. til ekstra 

asfaltoplapning. 

  

De udpegede asfaltarbejder for de budgetterede 3,6 mio. kr. fremgår af vedlagte 

folder. 

Herudover er der yderligere udpeget asfaltarbejder for ca. 10 mio. kr., som kan 

igangsættes, hvis yderligere midler findes. 

  

De fleste veje er udpeget ved hjælp af vejforvaltningssystemet RoSy. 

Der er i øvrigt udpeget veje, der skal have afsluttende asfaltbelægning efter 

renoverings- eller forstærkningsarbejder i tidligere år, herunder koordinerede 

renoveringsarbejder. 

Vejene er visuelt besigtiget efter vinteren. 

  

Der vil kunne ske ændringer i de udpegede veje, blandt andet på grund af 

koordinering med kabel- eller ledningsarbejder. 

  

Hvis yderligere midler findes, igangsættes yderligere asfaltarbejder fra 

asfaltfolderen.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Vejkapitalen for kommunale vejbelægninger er på ca. 1,102 mio. kr. 

  

Hvis det givne budget for 2013 på 5,8 mio. kr. fastholdes i de næste 10 år, vil 

vejkapitalen være faldet til ca. 911 mio. kr. i 2022. Hvis der derimod bevilges et 

budget på 20 mio. kr. pr år, vil den nuværende vejkapital kunne fastholdes. 

  

Herudover skal det påpeges, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb på 

belægningsvedligeholdelsen på ca. 72,8 mio. kr., og det optimale 

vedligeholdelsebudget bør være på ca. 29,5 mio. kr. pr. år. 

  

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er ca. 200 km. af kommunens ca.1000 

km. veje, der er med lav standard. Hvis budgettet fra 2013 fastholdes i de næste 10 

år, vil der i 2022 være ca. 500 km. veje i lav standard i periodens slutning. 

Behovet for oplapningsarbejder vil i samme 10 års periode stige med en faktor på 

ca. 7.  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11443 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at sagen godkendes og de 

planlagte asfaltarbejder igangsættes.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

149619-12_v1_Asfaltfolder 2013X.pdf (dok.nr.66582/13) 
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17. Rejsning af erstatningsskov for Vandforsyningen 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede den 21. august 2012 at der indgås principiel aftale med  

Vandforsyningen om rejsning af erstatningsskov som kompensation for rydning af 

skovarealer i forbindelse med etablering af transmissionsledning fra Tolne til 

Bunken vandværker. 

  

Udvalget besluttede, at sagen skulle genoptages med henblik på placering af de 

nye fredskovsarealer.  

  

Der er nu fundet 4 arealer på i alt 4,5 ha som vurderes at være velegnede til 

rejsning af fredskov: 

 2,3 ha ved Syvstenhallen i Syvsten. Arealerne har tidligere været anvendt 

til boldbaner, men disse er nu nedlagt. Arealet ligger bynært og vil kunne 

medvirke til et rekreativt løft af byen 

 1,3 ha ved Nielstrup Boldklubs klubhus på hjørnet af Skagensvej/Råsigvej. 

Arealet har tidligere været brugt til boldbaner, men disse er nu nedlagt. 

Arealet ligger i naturlig tilknytning til Nielstrup Plantage. Arealerne er 

beliggende i Natura-2000-område 

 0,6 ha ved Energivej i Sæby. Arealet er omfattet af lokalplan 4.103.0 

”Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby”. Arealet er i lokalplanen udlagt 

som skovareal/rekreativt areal 

 0,3 ha ved Grundtvigsvej i Elling. Arealet ligger som en naturlig udvidelse 

af Bannerslund Plantage. Arealet er beliggende indenfor perspektivområde 

til boligformål, men endelig udpegning skal ske ved et tillæg til 

kommuneplanen. Der vurderes ikke at opstå behov for anvendelse af 

arealet til boligformål indenfor en meget lang tidshorisont. På arealet hviler 

en forkøbsret til boligformål. Indehaveren af denne forkøbsret har betalt 

17.000 kr./ha for denne. Såfremt der rejses skov på arealet, må kommunen 

refundere 5.100 kr, da arealet ikke længere kan benyttes til boligformål 

Arealerne i Syvsten og Nielstrup kunne med fordel etableres som hundeskove, da 

de har en størrelse og beskaffenhed, der egner sig hertil. Derved kan man udnytte 

det hegn, der skal sættes alligevel omkring planterne, og samtidigt give arealerne 

og de tilstødende oplandsbyer et rekreativt løft. Tilstrømningen til etablerede 

hundeskove andre steder i kommunen og landet er stor. Hundeejere kører langt for 

at komme til en hundeskov, og små byer som Nielstrup og Syvsten og omegn har 

samtidigt mangel på egnede areal til hundeluftning. Arealet i Nielstrup vil samtidigt 

kunne udnyttes af sommerhusområderne langs kysten. 

Arealerne vil blive hegnet via skovrejsningen, men vil kræve anlæggelse af 

stiforløb, grus og låger m.m. Prisen for de to hundeskove beløber sig til 85.000 kr. 

(prisen indeholder borde/bænke begge steder). 

  

Inden en eventuel tilplantning kan igangsættes, skal eventuel leje-/dyrkningsaftaler 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/6461 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: TU/ØU 
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på arealerne opsiges.  

  

Skovrejsningen vil foregå i efteråret 2013 og foråret 2014. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Udgift på 5.100 kr. til refusion vedrørende forkøbsret. 

  

Udgift på 85.000 kr. til etablering af hundeskove 

  

Skovrejsningen finansieres af Vandforsyningen med 36.000 kr. pr. hektar. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Inden skovrejsningen kan igangsættes, skal der gennemføres en screening af 

skovrejsningen for VVM-pligt i henhold til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 

2006. 

 

Indstilling 

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

anbefaler, at  

1. det indstilles til ØU at der foretages tilplantning af de i sagsfremstillingen 

nævnte 4 arealer. Forud for dette opsiges evt. lejeaftaler og der foretages 

VVM-Screening. Samt at udgift på 5100,- kr. til refusion til forkøbsret 

finansieres af de budgetterede midler til køb og salg af bygninger. 

2. skovrejsningen finansieres af Vandforsyningen med 36.000 kr. per hektar 

3. skovrejsningen i Nielstrup og Syvsten etableres som hundeskove. Det 

ekstraordinære behov hertil på 85.000 kr. finansieres af Teknisk Udvalgs 

dispositionspulje 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 
Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Referat af sagens behandling på TU 21.08.2012 (dok.nr.56124/13) 

Kort over skovrejsningsarealer (dok.nr.67338/13) 
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18. Nyanlæg af cykelsti - Strækningen mellem Sæby-Understed 

og Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling 

Efter ønske fra Borgerforeningen Understed – Haldbjerg/Vangen forelægges her et 

groft første udkast til et muligt nyanlæg af cykelsti med etapevis udførsel mellem 

Sæby – Understed og Frederikshavn. Den foreslåede strækning og eventuelle 

etaper kan ses på vedhæftede kort. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Strækningen mellem Sæby – Understed og Frederikshavn udgør ca. 12 km. Ved 

nyanlæg af dobbeltrettet cykelsti vil prisen herpå overslagsmæssigt være ca. 18 

mio. kr. 

 

Indstilling 

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at sagen drøftes og indgår i de 

forestående budgetforhandlinger. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Udvalget bestiller en prioriteringsliste udfra trafiksikkerhedsmæssige og 

skolevejmæssige hensyn. 

 

Bilag 

CykelstiSæbyUnderstedFrhavn.pdf (dok.nr.69866/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9592 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: bibe 

 Besl. komp: TU 
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19. Optagelse af offentlig sti på privat fællesvej ved Jennetvej, 

Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog den 24. november 2010 at optage offentlig sti på privat fællesvej fra 

matr. nr. 12a Napstjært by, Elling til matr.nr. 5ck Napstjært By, Elling.  

  

Optagelse af offentlig sti på privat fællesvej skete med henblik på at sikre 

ridemulighederne i området fra Napstjert til den regionale riderute, efter at Natur- 

og Miljøklagenævnet tidligere havde omgjort kommunens afgørelse efter 

naturbeskyttelsesloven om at ophæve lodsejernes rideforbud på stien. 

  

Kommunens beslutning blev påklaget til Vejdirektoratet og Vejdirektoratet meddelte 

den  23. februar 2012, at kommunens afgørelse var ulovlig. Det var Vejdirektoratets 

vurdering, at kommunen ikke havde foretaget de fornødne undersøgelser af 

hvorvidt vejstrækningen var en privat fællesvej og om betingelserne i lov om private 

vejrettigheder, var opfyldt. 

  

Byrådet besluttede på møde d. 23. marts 2012 at følge Vejdirektoratets afgørelse, 

og omgøre sin beslutning af 24. november 2010 i henhold hertil.  

  

Der er forskellige opfattelser blandt sagens parter om hvor sagen nu står og Center 

for Teknik og Miljø (CTM) vurderer derfor, at der er behov for at udvalget formelt 

forholder sig til en afslutning af sagen.  

CTM er desuden siden Byrådets beslutning kommet i besiddelse af dokumentation 

for vejens status som privat fællesvej. Denne fremlægges ligeledes for udvalget til 

orientering.  

Endelig er der et igangværende vejsyn fra 27. august 2009 som aldrig formelt er 

afsluttet. Det bør afsluttes og indgår derfor også i denne forelæggelse for Udvalget. 

  

Afslutning af sagen: 

CTM vurderer, at der med byrådets beslutning af 23. marts 2012 er truffet 

beslutning om, at der IKKE skal ske optagelse af den private fællesvej som offentlig 

sti. Dette er meddelt til de berørte lodsejere primo april 2012. Det indebærer at der 

ikke i fremtiden kan ske ridning ad den private fællesvej – hverken for 

offentligheden eller for ryttere fra den nærliggende rideskole/stutteri. Denne 

afgørelse bør formidles endeligt til sagens parter for at klargøre retstilstanden i 

området. 

  

Dokumentation for Vejens status: 

Jf. vedlagte notat og kortbilag har kommunen fremfundet en servitut lyst på 

ejendommen Napstjert Mose Vej 6 om at ejendommen Skagensvej 585 har en 

vejadgang over ejendommen og, som det hedder i servitutten, til den eksisterende 

markvej mod sydvest. Hvorvidt vejretten ad denne vej også gælder ejerne af 

Napstjert Mose Vej 6 er ikke afgjort og kan efter kommunens vurdering kun ske 

efter en civilretslig afgørelse. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15132 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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For at fastslå vejens status har CTM desuden indhentet udtalelse fra Kort og 

Matrikelstyrelsen. KMS oplyser, at vejen er vist på det ældste originale matrikelkort 

over Jerup By, som var i brug i perioden fra 1812 – 1855. Den vestlige del af vejen 

er anført i en bredde på 12 alen, mens den østlige del er anført i en bredde på 6 

alen. Efter reglerne for matrikuleringsarbejdet betød en vejbredde på 12 alen, at 

vejen hørte til den gruppe veje, der omfattede sogne-, by- kirke- og mølleveje. En 

vejbredde på 6 alen betød, at vejen hørte til den gruppe af veje, der var til brug for 

en enkelt mand eller en by til dens englodder, tørvelodder, overdrev mv. 

  

Endelig har CTM indhentet udtalelse fra Justitsministeriet vedrørende kommunens 

henvisning til Lov om private vejrettigheder i forbindelse med optagelse af offentlig 

sti på privat fællesvej, idet Vejdirektoratet i sin afgørelse har anført, at kommunen 

skulle have indhentet udtalelse fra Justitsministeriet om Lov om private 

vejrettigheder finder anvendelse i denne sag.  Justitsministeriet oplyser, at 

ministeriet ikke træffer afgørelse i sager vedrørende lov om private vejrettigheder, 

og at den endelige afgørelse om tolkning af loven – herunder i konkrete sager, hvor 

der er uenighed om vejrettigheder mellem sagens parter – hører under domstolene. 

  

CTM vurderer fortsat, at vejen, trods forskel mellem den udlagte private fællesvej 

og den faktiske placering af vejen, i det væsentligste stemmer overens med 

matrikelkortets oplysninger om det udlagte vejareal, samt at vejen er eneste 

adgang fra Skagensvej/Napstjertvej til Napstjert Mose. Betingelserne i lov om 

private vejrettigheder vurderes således at være opfyldt. 

  

Sammenfattende vurderer CTM således nu at der er fundet dokumentation for 

kommunens vurdering af, at der er tale om en privat fællesvej med mindst en 

vejberettiget, nemlig ejer af ejendommen Skagensvej 585.  

  

Afslutning af Vejsyn  

Vejsynet af den 27. august 2009 afsluttes, da der ikke er grundlag for at afsige en 

kendelse på grundlag af det afholdte vejsyn, fordi der er usikkerhed om 

vejretsforholdene. 

 

Indstilling 

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

1. udvalget tager den fremlagte dokumentation for at vejen er en privat 

fællesvej til efterretning 

2. udvalget beslutter at sagen, med henvisning til byrådets beslutning af 23. 

marts 2012, afsluttes endeligt med meddelelse til de involverede parter og 

lodsejere, som henvises til at få eventuelle spørgsmål om vejrettigheder 

afgjort ved domstolene 

3. udvalget beslutter, at det igangværende vejsyn afsluttes 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 
Udvalget tager indstillingens pkt. 1 til efterretning. 
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Udvalget tiltræder indstillingens pkt. 3. 

  

Vedrørende indstillingens pkt. 2: 

Da der er kommet nye oplysninger i sagen, der dokumenterer vejens status som 

privat fællesvej, bedes byrådet vurdere sagen på ny, hvorvidt vejen kan optages 

som offentlig sti. 

 

Bilag 

Notat om vej (dok.nr.66592/13) 
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20. Orienteringssag - Sandfodring ved Skagen 2013 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udvidelsen af Skagen Havn, planlægges en uddybning af 

havnebassinet. I stedet for at klappe sandet på dybt vand, er det hensigtsmæssigt 

at anvende det, som kystfodring langs kysterne ved Skagen. Der er taget prøver af 

sandet og dets kornstørrelse og materiale er fundet velegnet til fodring. 

  

Fodring gennem fællesaftalen med staten, 2013 

Under fællesaftalen er der planlagt sandfodring nordøst og sydvest for det grå fyr 

samt ved Damstederne i 2013. Kommunen står som bygherre med Kystdirektoratet 

som rådgiver. 

  

Med en samlet mængde på 151.000 m
3
 foreslås sandet fordelt med 53.000 m

3
 

nordøst for det Grå Fyr, 42.000 m
3
 sydvest for Grå Fyr og 56.000 m

3
 ved 

Damstederne. (I 2011 fodrede vi med 20.000 m
3
 nordøst for det Grå Fyr, 17.000 m

3
 

sydvest for det Grå Fyr og 23.000 m
3
 ved Damstederne.). Se kortbilag. Sandet 

pumpes ind på stranden fra skib, gennem en rørledning, der udlægges på 

havbunden. Mængderne er så store, at stranden en tid vil brede sig ud på den 

anden side af bølgebryderne. 

  

Samlet set vil fodringen udgøre et solidt grundlag for kystbeskyttelsen ved Skagen. 

Det forventes, at vi kan spare en fodring i 2014. 

  

Ifølge tidsplanen for havneudvidelsen vil fodringen ske i september eller oktober i 

år. Der indgås en formel aftale mellem kommunen og havnen om ydelse, pris og 

tid.  

  

Yderligere fodring i forbindelse med havneudvidelsen 

I tilladelsen til havneudvidelsen vil der blive krævet en kompensationsfodring for 

beregnede ulemper for kysten på begge sider af havnen. Der skal som 

engangsforeteelse strandfodres med 40.000 m
3
 sand umiddelbart nord for havnen 

og 80.000 m
3
 umiddelbart syd for havnen, se kortbilag. Skagen Havn afholder 

udgifterne til denne fodring. 

  

Det resterende sand, op til knap 330.000 m
3
 udlægger havnen som kystnær fodring 

udenfor revlen med 185.000 m
3
 nordøst for havnen og 144.000 m

3
 sydvest for 

havnen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Med udnyttelse af det oprensede materiale fra Skagen Havn, er det muligt at fodre 

til en lavere pris sammenlignet med fodring med sand, indvundet på Skagen 

Nordstrand eller Skagen Rev.  

  

Der er afsat 3.128.245 kr på budgettet til projektet i år. Den budgetterede udgift for 

Frederikshavn Kommune er 2.075.000 kr for den beskrevne fodring under 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3592 
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fællesaftalen i 2013 (halvdelen af den samlede udgift). 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Til orientering. 

 

Bilag 

fodring nordøst for Skagen havn.pdf (dok.nr.72425/13) 

fodring sydvest for Skagen havn.pdf (dok.nr.72426/13) 
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21. Orienteringssag - Blå Flag 2013 

 

Sagsfremstilling 

Friluftsrådet har meddelt, at Frederikshavn Kommune har fået tildelt Blå Flag på 

alle ansøgte strækninger.  

Sommeren 2013 vil der derfor hejses Blå Flag på følgende strande: 

  

Gl. Skagen 

Damstederne 

Sønderstrand 

Skiveren  

Kandestederne 

Bunken Strand 

Ålbæk Strand 

Bratten Strand 

Strandby Nordstrand 

Palmestranden 

Hedebo Camping 

Sæby Nordstrand 

Lyngså Strand 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 28. maj 2013 

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Til orientering. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/367 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: hlau 

 Besl. komp: TU 
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22. Efterretningssag - Økonomisk Status 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 31. 

marts 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 28. maj 2013 

Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet. 

  

Til efterretning. 

 

Bilag 

Økonomisk status TU marts 2013.pdf (dok.nr.67944/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Brian Pedersen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Per Nilsson 
   

 

      

Anders G. Mikkelsen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

 

      

Bruno Müller 
   

      

Jens Porsborg 
   

 

 
 


