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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 

1.     Per Nilsson fungerede som næstformand og mødeleder. 

2.     Under godkendelse af dagsordenen, ønskede Hanne Welander ført til 

referat, at hun gerne havde set sagen om evaluering af ”autocamper-

ordningen” på Grenen på dagsordenen.  

3.     Afbud fra Brian Pedersen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21520 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 
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2. Efterretningssag - Teknisk Udvalgs Budgetrevision pr. 30. 

april 2013 

 

Sagsfremstilling 

Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomicentret foretaget budgetrevision 

pr. 30. april 2013 for Teknisk Udvalgs område og gennemgået budget og hidtidigt 

forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette 

grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser.  

  

Teknisk udvalgs årlige drift udviser et forventet merforbrug på 9,1 mio. kr. Det 

oprindelige driftsbudget var på 55,4 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget var pr. 30. 

april inkl. bankbog 38,9 mio. kr.  

  

Konklusionen på budgetrevisionen er et forventet merforbrug på 24,2 mio. kr., 

hvoraf bankbogen udgør 15,1 mio. kr. og den almindelige drift 9,1 mio. kr. Af de 

24,2 mio. kr. vedrører de 21,5 mio. kr. vintertjenesten. 

  

På anlægsbudgettet var det oprindelige budget 46,7 mio. kr. Efter overførslerne fra 

regnskab 2012 var det korrigerede anlægsbudget på 63,5 mio. kr. pr. 30. april 

2013. 

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Teknisk Udvalgs anlægsprojekter. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknisk Udvalgs område indstiller sagen til efterretning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 TU.pdf (dok.nr.81183/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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3. Godkendelse af regulativ for vintervedligeholdelse og 

renholdelse 2013 / 2014 

 

Sagsfremstilling 

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

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

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

dagsordenen til udvalgets godkendelse. 

Regulativet fastlægger retningslinjerne for det planlagte arbejde i henholdsvis 

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

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

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

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

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

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

primærvej (1. prioritet). 

Desuden er de nyanlagte cykelstier i kommunen tilføjet regulativet. 

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

mere fungerer som en industrivej. 

  

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

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

  

Vinterperioden 

Vintervedligeholdelse omfatter retningslinjer for glatførebekæmpelse og 

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

forhold kan forlænge perioden. 

  

Sommerperioden 

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

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

tømning af affaldskurve.  

  

Politiets samtykke 

Politiet har givet samtykke til regulativet. 

  

Offentliggørelse 

Regulativet offentliggøres via annonce i Nordjyske Stiftstidende søndag den 22. 

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

tilgængeligt for borgerne på kommunens hjemmeside. 

 

Juridiske konsekvenser 

Vintertjenesten har i nuværende sæson været gennemført med hjælp fra eksterne 

entreprenører til snerydning og saltning på udvalgte ruter.  

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

enterprenørarbejder i offentlig licitation.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6316 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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Økonomiske konsekvenser 

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

serviceniveau og der fremsendes til kommende budgetforhandlinger forslag om, at 

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

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. marts 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller og Anders Gram Mikkelsen 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Center for Park og Vej har den 5. juni 2013 afholdt licitation på vinterruter i sæson 

2013 – 2014. 

  

Der er udbudt 43 ruter, heraf 9 lastbilruter, 14 traktorruter, 11 gummigedruter og 9 

håndholdruter. 

  

Der er afgivet bud fra 22 private entreprenører. Der er afgivet bud på 41 af ruterne. 

Der er ikke indkommet bud på en håndholdsrute samt en traktorrute. Center for 

Park og Vej foreslår, at Center for Park og Vej selv varetager de to ruter. 

  

Resultatet af licitationen og Center for Park og Vej’s indstilling til rutefordeling 

forelægges på mødet.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at 

1. resultatet tages til efterretning og Center for Park og Vej indgår kontrakt 

med dem, som har fået tildelt ruterne. 

2. for de to ruter, som der ikke er afgivet bud på, udfører Center for Park og 

Vej selv snerydningen.  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 
Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes, idet indstillingens punkt 2 præciseres til, at forvaltningen 

bemyndiges til at finde frem til den økonomisk mest fordelagtige løsning, som 

udvalget efterfølgende orienteres om. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 
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4. 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, det vil sige fra Teglgårdsvej mod Skolegade. På 

samme tid har forretningerne ønske om, at der kan etableres midlertidig gågade i 

sommerperioden (juni, juli og august). 

  

Handelsstandsforeningens forslag til parkering, legeredskaber og bymiljø: 

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

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

parkeringspladser 

 Parkeringspladser bør etableres, så de ikke er til gene for 

synshandicappedes ledelinjer 

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

byens torvepladser, fx Kallstorvet 

 Under legeredskaber ønskes et fast underlag i stedet for nuværende 

løsning 

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

”vindtunnel” forhindres 

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

almindelig forretningsgade i 1989 til den nuværende gågade i 2012.  

 

Økonomiske konsekvenser 

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

tager hensyn til handelsstandsforeningens ønsker. 

  

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

udarbejdet. 

  

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

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

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

etablering og fjernelse af gågadeafmærkning, eventuelt bekendtgørelse af 

midlertidig gågade osv. 

  

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

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

 

Indstilling 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/8019 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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dialog med Frederik om det fremsatte ønske, og at der udarbejdes et skitseprojekt, 

samt foretages en beregning af de økonomiske konsekvenser. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013 

Sagen udsættes, idet udvaget ønsker: 

  

 at optage dialog med FREDERIK og områdets beboere 

 at afklare Plan- og Miljøudvalgets rolle i processen 

 evt. at besigtige området med FREDERIK 

 

Supplerende sagsfremstilling 

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

besigtigelse af nuværende gågade sammen med FREDERIK. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. februar 2013 

Der arbejdes videre med muligheden for forsøgsvis etabering af sivegade ensrettet 

fra nord. 

  

Administrationen udarbejder til udvalgets godkendelse forslag til iværksættelse 

forinden møde med de berørte parter. 

  

Afbud: Bruno Müller og Frode Thule Jensen 

 

Supplerende sagsfremstilling 

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

  

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

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

 Parkeringsbåse påregnes afmærket med markeringssøm, for at undgå striber på 

flisebelægningen. 

  

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

langtidsparkering. 

  

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

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

sommermånederne, bør dette indarbejdes i detailprojektet for gadens ombygning, 

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

muligt. 

  

 

Indstilling 

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

FREDERIK og berørte forretninger og grundejere/beboere på den pågældende 
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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. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Den 11. juni 2013 blev der afholdt møde med grundejere/forretninger på den 

berørte strækning af Danmarksgade – mellem Teglgårdsvej og Skolegade. 

Handelsstandsforeningen var også repræsenteret. Til mødet var indbudt 27 

grundejere/forretninger. Der var 10 tilstede. 

  

Der var en klar opbakning fra de tilstedeværende grundejere/forretninger til at 

bevare gågaden. Der var ikke ønske om en ”sivegade” i stedet for gågade. 

  

Nærmere redegørelse om mødet med grundejere/forretninger vil blive givet på 

mødet.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 Danmarksgade mellem Teglgårdsvej og Skolegade bevarer status af 

gågade 

 ansøger og grunndejere/forretninger på den berørte strækning meddeles, 

at der på det foreliggende grundlag ikke arbejdes videre med ”sivegade”-

projektet 

 
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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5. Lukning af Gittesvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af Havneplads 6 og 8 har ansøgt om at lukke den private fællesvej Gittesvej 

ved Havneplads. Lukningen vil ske ved etablering af hegn. Kortbilag udsendes med 

dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Begrundelsen for ønsket er, at der i nattetimerne i weekenden samt alle dage i 

sommerperioden foregår handel med narkotika og hærværk. 

  

Centeret oplyser, at Gittesvej er en privat fællesvej, der forløber fra Kappelborgvej 

til Havneplads, udlagt i ca. 4,50 m bredde med en gruskørebane i ca. 3,00 m. 

Gittesvej tjener som adgangsvej for Kappelborgvej 12 og 14, Gittesvej 4 og 

Havneplads 6, 6F og 8. 

  

Gittesvej’s betydning som forbindelsesvej mellem Kappelborgvej og Havneplads 

vurderes som værende ubetydelig. 

  

Den påtænkte lukning vurderes derfor kun at have betydning for de tilgrænsende 

ejendomme. 

  

Centeret har hørt de berørte grundejere i henhold til forvaltningslovens regler om 

partshøring. Ud af 4 hørte har 4 tilkendegivet, at de er indforstået med lukningen af 

Gittesvej mod Havneplads. Dog har 2 af de berørte grundejere betinget, at der 

bliver mulighed for gående adgang til Havneplads fra Gittesvej.  Ansøger, ejeren af 

Havneplads 6 og 8 har tilkendegivet, at der etableres låge i hegn mod Gittesvej og, 

at de øvrige grundejere på Gittesvej vil få nøgle til låge. Alle udgifter til lukning af 

vejen afholdes af ejeren af Havneplads 6 og 8. 

  

Det er dog centerets vurdering, at en lukning af vejen vil være negativ for bymiljøet 

omkring Havneplads og centeret anbefaler derfor at ansøgning ikke imødekommes. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at   

1. principper vedr. lukning af privat fællesvej drøftes 

2. ansøgning om lukning af Gittesvej ikke imødekommes 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 
Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4549 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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Lukning af Gittesvej - Kortbilag (dok.nr.43180/13) 

Lukning Gittesvej /Havneplads (dok.nr.82258/13) 

Lukning af Gittesvej, Skagen - Foto (dok.nr.83414/13) 
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6. Anlæggelse af sti ved Hospice Vendsyssel, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Hospice Vendsyssel er en selvejende institution med driftsaftale med Region 

Nordjylland for uhelbredeligt syge og døende. Hospicet har eksisteret siden april 

2008 med plads til 6 patienter i Frederikshavn by. Hospice er lige nu ved at opføre 

nyt hospice på Suderbovej med plads til 9 patienter. Byggeriet forventes færdigt 

medio august 2013.  

  

I forbindelse med opførelse af det nye hospice, ønskes der opført en sti rundt om 

hospice, der giver mulighed for at patienterne kan færdes til fods/rullestol gennem 

et tilstødende kommunalt skovområde samt at pårørende, der ankommer med bus 

får en mere direkte tilgang til hospice (se bilag 1 for situationsplan). Dermed får en 

del af stiforløbet også et trafiksikkerhedsmæssigt aspekt, ved at lave en 

sammenhængende passage fra busstopsted over Suderbovej og til Hospice.  

  

Samlet set er der tale om ca. 400 meter sti, hvoraf ca. 100 meter forløber på 

kommunal ejendom (se bilag 1, hvor forløb på kommunal grund er markeret med 

blåt). Hospice Vendsyssel etablerer og finansierer selv den del af stien, der er 

beliggende på deres ejendom, men beder kommunen om hjælp til den del, der er 

beliggende på kommunal ejendom. Stien ønskes anlagt, som vist på bilag 1.  

  

Etablering af stien vil beløbe sig til kr. 85.000. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at stien etableres af Center for 

Park og Vej, som beskrevet på den kommunale del. Anlæggelsen finansieres af 

Teknisk Udvalgs dispositionspulje under forudsætning af, at uforbrugte midler fra 

2012 frigives til dispositionspuljen. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 

Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes, idet tilgængelighedsudvalget/handicaprådet inddrages. Sti – 

mrk. 2 gennemføres umiddelbart. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

Bilag 

Bilag 1.pdf (dok.nr.80607/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11190 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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7. Udlejning af liggestole og parasoller, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udleje 

liggestole/solvogne og parasoller på Sønderstrand og stranden ved Kongevillaen. 

  

Liggestolene/solvognene og parasoller bliver i moderne/designet stil, der passer til 

Skagen. 

  

Der søges om tilladelse til at udleje stolene i tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 i 

ugerne 25 til 35. 

  

Som udgangspunkt søges der om tilladelse til at opstille 100 stole, men med 

mulighed for at øge antallet, afhængig af efterspørgslen. 

  

Der søges samtidig om tilladelse til at opmagasinere stolene med fastlåsning på 

stranden om aftenen/natten, eventuel mulighed for at sætte et skur på stranden i 

den periode. 

  

Grundlæggende gælder, at der på strandarealerne i Danmark, ikke må drives 

handel. Der er derfor ikke hidtil givet tilladelse til denne slags aktiviteter på de 

naturlige strande i Frederikshavn Kommune.  

  

Samtidig må den offentlige adgang til stranden ikke besværliggøres eller 

forhindres.  

  

En tilladelse til det ansøgte vil være en ændring af praksis på området og vil 

givetvis åbne op for flere forespørgsler vedrørende salg på Sønderstrand.  

  

Sønderstrand ligger dog meget bynært og der pågår drøftelser omkring en fremtidig 

planlægning for en mere rummelig anvendelse af stranden. Det er væsentligt, at 

udvalget tager en drøftelse omkring anvendelsen af Sønderstrand, i lyset af 

kommunens fire vækstspor – herunder udvikling af oplevelser og turisme. 

 

Juridiske konsekvenser 

Strandarealerne på Sønderstrand og Damsterne er omfattet af 

strandbeskyttelseslinje, jævnfør naturbeskyttelseslovens §15. Det vurderes, at det 

ansøgte ikke er i strid med denne bestemmelse.  

  

Sønderstrand er omfattet af fredningen for Skagen Sønderstrand og Fyrbakken. 

Jævnfør fredningskendelsen må arealerne anvendes til rekreative formål. Der må 

ikke opføres bebyggelse, herunder skure og der må ikke finde teltslagning eller 

campering sted. Det er således ikke tilladt at opføre et skur til opmagasinering af 

stole og parasoller om natten uden dispensation fra Fredningsnævnet. 

  

Damstederne er omfattet af fredningen omkring Klitgården (Kongevillaen). Jævnfør 

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: TU 
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fredningskendelsen skal fredningen sikre bevarelsen af de nærrekreative, 

naturhistoriske og landskabelige værdier. Der må ikke opføres bebyggelse, 

herunder skure, eller anbringes skæmmende indretninger, campingvogne og 

lignende og opstilling af telte. Det er således heller ikke her tilladt at opføre et skur 

til opmagasinering af stole og parasoller om natten. 

  

Jævnfør reglerne om offentlighedens adgang på strande, naturbeskyttelsesloven § 

22 og bekendtgørelse. om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i 

naturen, må offentlighedens adgang til strandbredden ikke forhindres eller 

vanskeliggøres. Samtidig gælder det, at der på strandbredden ikke må drives 

handel samt opstilles telte og lignende.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det vurderes at opstilling og udlejning af stole kan besværliggøre opsamling og øge 

mængden af henkastet affald. Udlejer bør derfor pålægges renhold af 

Sønderstrand i udlejningsperioden.  

  

Som forudsætning for tilladelsen kan der overvejes et areallejegebyr på kr. 1.800 

for arealleje pr. år.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. udvalget drøfter sagens præcedensdannelse i forhold til salg på stranden 

2. der gives afslag ved Damstederne, da det ansøgte ikke er foreneligt med 

fredningens formål samt natur– og landskabshensynene i området 

3. der forsøgsvis gives tilladelse på Sønderstrand, hvor det ikke vurderes at 

være i strid med fredningens rekreative formål 

4. tilladelsen i første omgang gives for 2013 til og med 2015, i perioden 1. juni 

til 15. september (Blå Flag perioden) 

5. udlejer forpligtiger sig til at varetage renhold af Sønderstrand i 

udlejningsperioden 1. juni til 15. september 

6. udlejer pålægges et areallejegebyr på 1.800 kr for arealleje pr år 

7. der optages forhandling med ansøger og udarbejdes en samarbejdsaftale, 

hvori det sikres, at opstilling af stolene ikke forhindrer den generelle 

adgang til stranden 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 
Indstillingen tiltrædes, idet forsøgsperioden afgrænses til et år (sommeren 2013), 

maksimalt 100 stole indenfor et nærmere defineret areal. Areallejegebyret 

fastsættes til 10.000 kr. pr. år og ordningen evalueres efter sæsonen. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

Bilag 

oversigtskort (13_10353).pdf (dok.nr.82374/13) 

detailkort (13_10353).pdf (dok.nr.82375/13) 
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8. Tilladelse til mobil salgsvogn, brændte mandler, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

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

fra mobil salgsvogn. Der ønskes mulighed for salg i perioden 4. til 7. juli 2013 i 

Skagen.  

  

Enhver varig eller midlertidig anbringelse af mobile salgsvogne med henblik på 

gadehandel på offentlig vej kræver godkendelse fra kommunen, som vejmyndighed 

i henhold til vejlovens § 102. 

  

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

sælge fra mobile salgsvogne i gågaderne i mindre omfang. Der er tidligere udstedt 

1 tilladelse til salg af brændte mandler fra mobil salgsvogn i den ansøgte periode. 

  

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

stillet følgende betingelser: 

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

(plads/vej)  

 Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole eller lignende  

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

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

vil blive sendt til indehaver af den mobile bod  

 Gadesalget må ikke være til gene for trafikken og tilgængeligheden  

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

stadehandel 

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

serveringssted i forhold til den vare, der udbydes 

 Overtrædelse af betingelserne medfører øjeblikkelig inddragelse af 

tilladelsen 

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

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

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgningen 

imødekommes.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 

Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

 
 Åben sag 
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9. Orienteringssag - Internationale Markedsdage i uge 28 på 

Kirkepladsen, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I 2012 blev det aftalt mellem handelsstandsforeningen FREDERIK og 

Frederikshavn Kommune, at der ydes tilskud til afholdelse af Internationale 

Markedsdage i uge 28 på Kirkepladsen, Frederikshavn. 

  

Samtidig blev det aftalt, at der ydes tilskud i 2013 og 2014 med en egenbetaling på 

25 % i 2013 og 50 % i 2014. Fra 2015 ydes der ikke tilskud. 

  

Ansøgning om Internationale Markedsdage i uge 28 2013 er vedlagt dagsordenen. 

Desuden er vedlagt notat om arrangementet i 2012 om de få trafikale 

konsekvenser, som markedsdagene medførte i form af omkørsel, specielt den 

kollektive trafik. 

  

Center for Park og Vej ydede i 2012 arbejde for kr. 26.751,00 til: 

 Etablering af afspærring. 

 Udlægning af el-kabler i beskyttelseskasser  

 
Økonomiske konsekvenser 
Med udgangspunkt i tilskuddet i 2012 vil tilsagn om tilskud således udgøre: 

 Ca. kr. 20.062 i 2013. 

 Ca. kr. 13.375 i 2014. 

 0 kr. i 2015 og fremover.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 

Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Til orientering. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

Bilag 

Ansøgning om samarbejde og støtte TU.pdf (dok.nr.72564/13) 

Trafikale konsekvenser af Internationale Markedsdage i uge 28.pdf (dok.nr.82556/12) 

Gerne lidt mere internationalt.pdf (dok.nr.77448/12) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/5584 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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10. Orienteringssag - Forsøg med renholdelse Palmestranden, 

Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling 

Center for Park og Vej vil i den kommende Blå Flag sæson lave forsøg med 

renholdelse på Palmestranden. I dag er der opstillet en række skraldespande på 

selve stranden. I forsøgsperioden vil disse spande blive fjernet og i stedet vil der 

blive opstillet en containerløsning ved de to nedgange.  

  

Som alternativt til affaldsspandene på stranden vil der blive opstillet stativer med 

poser, som folk kan trække til deres affald.  

  

For alle Blå Flag strande gælder det, at der skal være adgang til affaldssortering.  

Containerløsningen vil således indeholde to fraktioner: Én fraktion til plast, glas og 

aludåser og én fraktion til restaffald. Forsøget laves i samarbejde med AVØ, som 

opstiller og forestår den løbende tømning af containerne. 

  

Formålet med forsøget er at vurdere, om der ved centrale containerløsninger på 

Blå Flag strande kan opnås driftsbesparelser, samtidig med at Blå Flag’s krav til 

daglig/periodisk renhold på strandene overholdes.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 

Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Til orientering. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

 
 Åben sag 
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11. Orienteringssag - KIMO`s sommerkampagne for henkastet 

affald på strandene 

 

Sagsfremstilling 

Kommunernes Internationale Miljøorganisation, KIMO laver i år en 

oplysningskampagne for henkastet affald på fire udvalgte turiststrande i Danmark 

(Frederikshavn, Køge, Norddjurs og Slagelse), Projekt – Ren Strand. Henkastet 

affald er det affald, som strandgæsterne smider eller efterlader på stranden.  

  

Formålet med kampagnen er at sætte fokus på at ændre strandgæsternes adfærd 

og gøre opmærksom på konsekvenserne af affald i havmiljøet. 

  

I forbindelse med kampagnen opstiller KIMO Danmark et kampagnetelt på 

Palmetranden den  9. juli og har på forhånd opsamlet affald fra strandene i 

området. Dagen igennem laves der informationsaktiviteter for strandgæsterne.   

  

KIMO Danmark forestår organisering, afvikling og pressekontakt på dagen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 

Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Til orientering. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

Bilag 

Projektbeskrivelse: KIMO Projekt Ren Strand 2013 (dok.nr.81240/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/114 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: sthe 

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

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

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

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 og 

sammenlignet med 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt januar – marts 2013 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

fra april 2012 til og med marts 2013. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 

sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 

Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Til efterretning. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik 2013.pdf (dok.nr.67302/13) 

 
 Åben sag 
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13. Vedligeholdelse af privat fællesvej - Hindbærvej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Vejfonden Lyngstien har bedt kommunen om at udarbejde forslag til 

udgiftsfordeling for del af den private fællesvej Hindbærvej, Ålbæk. 

Vedligeholdelsen af Hindbærvej er hidtil blevet varetaget af kommunen, men blev 

ved beslutning i Teknisk Udvalg vedtaget overdraget til de vejberettigede. 

  

Center for Teknik og Miljø har udsendt forslag til udgiftsfordeling i høring hos de 

vejberettigede. Høringsperioden er afsluttet, men centeret har endnu ikke fået 

sagen gjort klar til beslutning. 

  

Da sagen er presserende, ønsker centeret, at udvalgsformanden tillægges 

kompetence til at træffe afgørelse i sage. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at udvalgsformanden tillægges 

kompetence til at træffe afgørelse i sag om vedligeholdelse af Hindbærvej, Ålbæk. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 

Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

Bilag 

Hindbærvej Ålbæk - Kortbilag (dok.nr.59297/12) 

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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14. Etablering af midlertidig turistbusparkering i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med realisering af lokalplan SKA.C.03.06.01 Centerområde ved 

Chr.X’s Vej, er 9 busparkeringspladser blevet nedlagt. Indtil der findes en 

permanent løsning vedrørende placering af busparkeringspladserne, foreslås der 

etableret en midlertidig turistbusparkering på Skolemarken ved Kappelborg. 

Overslag for etablering af den midlertidige parkeringsplads fremlægges på mødet. 

  

Udgiften til etablering af den midlertidige parkeringsplads foreslås finansieret af 

dispositionspuljen.  

  

Etablering af den midlertidige turistbusparkering vil betyde, at 7 parkeringsbåse for 

personbilparkering (betalingsparkering) skal nedlægges. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. der etableres midlertidig turistbusparkering med plads til 8 busser på 

Skolemarken ved Kulturhus Kappelborg 

2. at udgiften til etablering af den midlertidige parkeringsplads finansieres af 

dispositionspuljen 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 
Anders Gram Mikkelsen deltog ikke i punktet. 

  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 

Bilag 

Turistbusparkering Skolemarken, Skagen - Kortbilag (dok.nr.86620/13) 

Turistbusparkering Skolemarken Skagen - Oversigtsplan (dok.nr.86726/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12035 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

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