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1. Budgetforslag 2014-17 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicentret har indenfor de udmeldte økonomiske rammer, udarbejdet et 

administrativt oplæg til budget 2014-17. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag 

fra centrene under Teknisk Udvalg, Direktionens budgetforslag, som udsendes til 

alle medlemmer af byrådet. 

  

Økonomicentret fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale: 

 Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger) 

 Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og 

oversigter, der har til formål at give overblik over budgettets fordeling 

 Takstoversigt 

 Udfordringer til budgettet 

Gennemgangen vil blandt andet omfatte: 

 Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret. 

 Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede 

budgetoplæg. 

 Gennemgang af centrenes eventuelle udfordringer, heri indbefattede 

tekniske korrektioner.  

 
Indstilling 
Teknisk direktør indstiller, at det administrative budgetforslag samt de nye 

budgetrammer drøftes/indstilles til den videre politiske budgetproces 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tiltrædes, idet to af de beskrevne udfordringer (stoppestedspulje og 

Grenen sporet) afholdes indenfor udvalgets ramme. 

Et mindretal bestående af Hanne Welander, Anders Gram Mikkelsen og Bruno 

Müller kan ikke tiltræde indstillingen, idet mindretallet ikke kan støtte cykelsti-

udfordringen. 

Mindretallet udtaler desuden, at byrådet bør være opmærksomme på udfordringen 

med overholdelse af budgettet for vintertjenesten. 

 

Bilag 

Budgetforslag 2014-17 TU.pdf (dok.nr.119190/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9821 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 27. august 2013 Side 5 af 26 

 

2. Flytning af myndighedsadministration af affaldsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø udfører myndighedsadministrationen af affaldsområdet. 

Denne myndighedsadministration er i dag underlagt Teknisk Udvalg.  

  

I henhold til Frederikshavn Kommunes styrelsesvedtægt § 16, stk. 2, skal 

myndighedsadministrationen af affaldsområdet og øvrige forsyningsområder 

varetages af Plan- og Miljøudvalget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler 

Plan- og Miljøudvalget at indstille til Økonomiudvalget, at 

myndighedsadministration, budget og budgetansvar af affaldsområdet overflyttes 

fra Teknisk Udvalg til Plan- og Miljøudvalget med virkning fra primo 2014.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Uddrag af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.118300/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9821 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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3. Sikre skoleveje i Frederikshavn Kommune - Analysemetode 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Trafiksikkerhedsudvalgets aktivitetsplan, som Teknisk Udvalg 

godkendte den 16. april 2013, skal der laves en skolevejsanalyse for samtlige 

folkeskoler i kommunen. Analysen laves i samarbejde med de enkelte skoler og 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats.  

  

Skolevejsanalyserne er vigtige, da det blandt andet er med udgangspunkt i disse, 

at de enkelte skoler kan lave en trafikpolitik. Det er et mål for Frederikshavn 

Kommune, at alle kommunens skoler får udarbejdet en trafikpolitik i løbet af de 

næste fire år.  

  

Med henblik på det forestående arbejde for at sikre skolevejene, er der lavet et 

princip for udarbejdelse af trafikpolitik og skolevejsanalyse. (se detaljeret 

beskrivelse i vedhæftede dokument)  

  

Målet 

Den korteste vej til skole er ofte ikke den mest sikre! Hvis alle elever benytter den 

korteste vej til skole, vil det medføre, at udgifterne til stier og sikre stikrydsninger 

bliver uoverskuelige. Det foreslås, at Frederikshavn Kommune anviser en rute til 

skole for så mange skoleelever som muligt, ved at eleverne koncentreres på få 

udvalgte ruter, hvor de på egen hånd kan færdes til og fra skole. Derved kan de 

økonomiske midler målrettes og være til gavn for flest muligt. 

  

Metoden 

Det kontroversielle ved metoden er, at eleverne i visse tilfælde kan påføres 

overkommelige omveje på deres vej til eller fra skole. Afstandskrav i forhold til 

”Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen” overholdes naturligvis, men i 

bekendtgørelsen udpeges skolevejen som den korteste rute mellem hjem og skole 

som skolevejen. Det anses som urealistisk, at etablere en direkte forbindelse fra 

alle husstande og til skolerne.  

  

Et acceptabelt alternativ er defineret som en skolevej med en maksimal omkørsel 

på 500 m. Udpegningen af skoleveje tager udgangspunkt i vejtype, fysiske 

foranstaltninger og børns generelle adfærd på forskellige klassetrin. Ruterne 

udpeges efter en kortlægning af trafikfarlige veje samt eksisterende sikre 

krydsningsmuligheder. (de førnævnte parametre er beskrevet i vedhæftede 

dokument) 

  

Fra alle boligområder skal der være mindst én skolevej til skolen via boligveje eller 

lokal- og trafikveje med stier eller andre foranstaltninger. Så vidt muligt etableres 

kun et sikret krydsningspunkt fra et boligområde, så alle eleverne krydser samme 

sted og anvender samme rute.  

  

Det skal fremhæves, at i analysen bliver vejtyperne tillagt forskellige værdier. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15210 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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Boligveje bliver som udgangspunkt betragtet som – ikke trafikfarlige skoleveje.  

  

  

Der er administrativt lavet en prioriteringsliste over skolerne, der angiver i hvilken 

rækkefølge, arbejdet kommer til at foregå. 

  

Prioriteringslisten er lavet ud fra følgende kriterier: 

  

·        Er skoledistriktet blevet ændret. 

·        Er der udført skolevejsprojekter inden for de sidste 10 år. 

·        Antallet af elever. 

·        Antallet af uheld i nærområdet i en radius af 500 meter fra skolen. 

·        Henvendelser fra skoleledelse, skolebestyrelse, forældre mm.  

  

Samarbejdet med skolerne starter i efteråret 2013. I første omgang laves der 

analyser for fire skoler.   

 Analysemetoden er med gode erfaringer blevet brugt i Odense. De er nu ved at 

udvikle en ”app-løsning” svarende til den ”cykelruteplanlægger”, der er ved at blive 

udviklet her i kommunen i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen for 

Nordstjerneskolen. I Odense bruger de analyseresultaterne som springbræt til den 

fremtidige ”app-løsning”. Frederikshavn Kommune kan på samme måde bruge 

resultatet af analyserne til at udvikle/optimere ”cykelruteplanlæggeren” som på sigt 

skal kunne bruges af forældre og elever på alle kommunens skoler.  

  

Analyseresultaterne vil give Frederikshavn Kommune et godt overblik over, hvor 

der er områder med mange skoleelever uden en sikker skolerute. I forbindelse med 

analyserne udarbejdes der en liste over fremtidige anlægsprojekter til sikring af 

krydsningspunkter.     

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er i Trafiksikkerhedsudvalgets Aktivitetsplan bevilliget 268.000,- kr. til arbejdet 

med sikre skoleveje.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Udvalget godkender 

prioriteringslisten og analysemodellen, herunder at alle boligveje betragtes som 

trafiksikre skoleveje.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Princip for udarbejdelse af trafikpolitik og skolevejsanalyse 14.08.2013.pdf (dok.nr.115590/13) 

Prioriteringsliste (dok.nr.116115/13) 
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4. Trafiksanering af Søndermarksvej, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

En gruppe borgere har anmodet om trafiksanering på Søndermarksvej i Sæby, på 

strækningen fra Rosenvej til Sønder Ringvej. (underskriftindsamling vedlagt) 

  

Det bliver fremhævet, at strækningen bruges som gennemfartsvej mellem 

Solsbækvej og rundkørslen ved slagteriet. Gennemfarten er ofte præget af for høje 

hastigheder i forhold til den øvrige trafik af bløde trafikanter og bakkende biler fra 

de mange overkørsler, der er på strækningen.   

  

Beboerne på Søndermarksvej mener ikke at strækningen skal betragtes som en 

gennemfarts- og trafikvej, men at vejen er at opfatte som en typisk vej i et 

villakvarter med høje hække og tæt liggende overkørsler.  

  

Søndermarksvej er på den aktuelle strækning en del af skolevejen fra midtbyen til 

Sæby skole og Privatskolen. Samtidig bliver vejen benyttet af unge, der skal til IF 

Skjold og Atletik klubben Sik 80. Dvs. vejen bliver benyttet af mange bløde 

trafikanter.  

  

Kørebanebredden på ca. 7 meter gør det indbydende at køre hurtigt på 

strækningen, så der skal udvises stor opmærksomhed, hvis vejen skal krydses.  

  

De tre primære krydsninger på strækningen er ved cementstøberiet, hvor passagen 

ved den sydlige indkørsel til cementstøberiet bliver brugt flittigt frem til den 

dobbeltrettede cykelsti på Toldbodvej. De to andre krydsninger er ved 

Klostervænget og Priorvej, som står i forbindelse med stisystemet til Gørtlervej / 

Farvervej og Hjulmagervej, og dermed bagvejen til Sæby Skole.  

  

Yderligere er borgerne bekymrede for, at en ny vejbelægning (som vil komme ved 

retablering efter igangværende kloakarbejder), vil øge fristelsen for gennemfart, 

øget hastighed og yderligere risici.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen sendes videre til 

vurdering i Trafiksikkerhedsudvalget. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Søndermarksvej i Sæby 13.06.2013.pdf (dok.nr.84646/13) 

Underskriftindsamling -Søndermarksvej i Sæby 10.06.2013 .pdf (dok.nr.84606/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4378 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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5. Ønske om fjernelse af bump på Hjørringvej, Hørby og 

efterfølgende etablering af alternativ hastighedsdæmpende tiltag 

 

Sagsfremstilling 

På et borgermøde i Hørby i foråret diskuterede man den nuværende situation på 

Hjørringvej, hvor der er etableret fire bump gennem byen. (se vedlagte luftfoto) Det 

antages at Amtet lavede bumpene i starten af 90’erne. Bumpene generer støj og 

rystelser i de omkring liggende huse. Det er specielt den tunge trafik til slagteriet i 

Sæby, som borgerne føler sig generet af. Vejen bliver yderligere brugt af NT 

busserne, der kører mellem Hjørring og Sæby.  

  

På baggrund af ovennævnte er der kommet et ønske om at få fjernet de fire 

eksisterende bump fra Hjørringvej, og i stedet få lavet byporte som fx. i Thorshøj og 

Syvsten, med indsnævringer ved byzonetavlerne og etablering af chikaner imellem 

disse.    

  

Der er en bred opbakning til dette ønske fra byens borgere (se vedhæftede 

underskriftindsamling). 

  

Alternative løsninger: 

 Nedbremsningsheller ved byzonetavlerne og imellem disse - to sæt 

sideheller. Denne løsning vil give en flot ensartethed på strækningen 

mellem Syvsten og Østervrå, og gøre Hjørringvej genkendelig, da Syvsten, 

Thorshøj og Østervrå allerede har nedbremsningsheller ved 

byzonetavlerne. Overslag: 795.000.- kr. ex moms 

 Alternativt til ovenstående kan der etableres 4 sæt sideheller. Overslag: 

225.000.- kr. ex moms 

 
Økonomiske konsekvenser 
Det anbefales, at udgiften til fjernelse af eksisterende bump og etablering af en 

alternativ løsning finansieres af dipositionspuljen (Vedhæftet findes et detaljeret 

budgetoverslag på de to foreslået løsninger).  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at de eksisterende bump på 

Hjørringvej i Hørby fjernes, og at der i stedet etableres alternative 

hastighedsdæmpende tiltag. Projektet på 225.000,- kr. finansieres af 

dispositionspuljen.   

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

Et mindretal bestående af Hanne Welander, Anders Gram Mikkelsen og Bruno 

Müller kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ønsker dem henskudt til budget 

2014-drøftelsen. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4104 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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Bilag 

Eksisterende forhold - Hjørringvej - Hørby 12.08.2013.pdf (dok.nr.114456/13) 

Ønske om fjernelse af bump - og opsætning af chikaner .pdf (dok.nr.68652/13) 

Overslag på projekter - Hjørringvej, 9300 Hørby 13.08.2013.pdf (dok.nr.115263/13) 
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6. Vejsyn - vedligeholdelse af adgangsvej til Sindalvej 105, 

Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om vejsyn fra lodsejeren af 

matr. nr. 41-b Tolshave, Elling, beliggende Sindalvej 105 ved Jerup. Strækningen 

er vist på vedlagte oversigtskort. 

Vejen fremgår af matrikelkortet på en del af strækningen – på den øvrige del sker 

færdslen efter aftale med lodsejerne, hvis matrikel vejen fører over. Lodsejeren har 

selv forsøgt at finde en løsning med de øvrige vejberettigede om at dele udgifterne 

til vedligeholdelse og beskæring. Det har ikke givet resultat.  

Problemet består blandt andet i, at Frederikshavn Forsynings entreprenør ikke vil 

køre til stedet for at tømme septiktank. Det skyldes ifølge dem, at beplantningen 

langs med vejen rager ind over kørearealet, hvilket resulterer i skader på bilerne.  

  

På Sindalvej 105 ligger den eneste beboelsesejendom, der benytter vejen som 

adgangsvej. Hidtil har ejeren afholdt stort set alle udgifter. Endvidere har han efter 

aftale med nogle af lodsejerne beskåret beplantningen langs med vejen. 

Forsyningen har oplyst, at septiktanken er forsøgt tømt i juni 2011, men på grund af 

vejforholdene er tanken ikke tømt efterfølgende. 

Center for Teknik og Miljø foreslår, at der træffes aftale med et landsinspektørfirma 

om at gennemføre vejsynet for Frederikshavn Kommune 

Udgifterne til vejsyn skal fordeles blandt de vejberrettigede i henhold til 

partsfordelingen. 

  

Forslag til tidsplan  

 TU- beslutning om indkaldelse til vejsyn – uge 35 

 Forundersøgelse – ca. 3 uger 

 Indkaldelse til vejsyn samt offentliggørelse af indkaldelsen (mindst 2 ugers 

varsel) - uge 38 

 Vejsyn (uge 41) 

 Revision af partsfordeling  

 TU-godkendelse af partsfordeling (uge 48)  

 3 ugers frist for indsigelser 

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der gennemføres et vejsyn 

på Sindalvej 105 ved Jerup, med henblik på at udarbejde en udgiftsfordeling i 

forbindelse med vedligeholdelse af vejen. Udvalget udpeger et medlem til at 

deltage i vejsynet. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tiltrædes, idet Brian Pedersen udpeges til at deltage i vejsynet. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/3409 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chni 

 Besl. komp: TU 
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oversigtskort_sindalvej.pdf (dok.nr.113655/13) 
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7. Ny trafikterminal ved Skippergade, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

For at tilbyde nutidige forhold for de turister og borgere, der bruger den kollektive 

trafik, har der i en årrække været arbejdet for at etablere en egentlig trafikterminal, 

der hænger sammen både funktionelt og visuelt. Terminalen skal erstatte den 

nuværende løsning, hvor banegård og rutebilstation ligger adskilt og hvor bus- og 

togpassagerer derfor ikke oplever en sammenhæng.  

Den nye terminal skal lette omstigning imellem de kollektive transportformer – 

imellem bybus og regionalbus/tog. Terminalen skal samtidig lette skiftet imellem 

individuel transport - som gang, cykel og personbil - og kollektive transport. 

En ny trafikterminal, etableret øst og syd for nuværende banegårdsbygning, har 

tidligere ikke været mulig på grund af jernbanesidesporene til den sydlige del af 

Frederikshavn havn. Der har derfor været arbejde på en løsning nord for 

nuværende banegårdsbygning.  

Imod forventning er Bane Danmark, Forsvaret og Frederikshavn Havn nu villige til 

at nedlægge to af fire jernbanesidespor til havnen, hvorfor der senest er skitseret et 

løsningsforslag umiddelbart øst og syd for eksisterende banegård. 

Løsningsforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Bane Danmark, DSB, NT, 

Vejdirektoratet og ejendomsudviklingsselskabet CALUM, er vedhæftet som bilag. 

Med henblik på udarbejdelse af lokalplan for den nye trafikterminal ønsker Center 

for Teknik & Miljø Trafiksikkerhedsudvalgets bemærkninger til indretningen at 

terminalen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at forslag til indretning af den 

nye trafikterminal forelægges Trafiksikkerhedsudvalget. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. Udvalget ønsker undersøgt om der kan etableres ekstra 

p.pladser. 

 

Bilag 

Illustration 1-1000 F_03_alternativ_05-07-2013 v2.pdf (dok.nr.103109/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11433 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: TU 
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8. Flytning af stadeplads ved Danmarksgade 74, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med åbning af nye forretninger i ejendommen Danmarksgade 74, 

ønskes stadeplads for pølsevogn og salgsvogn for thaimad flyttet, idet der blandt 

andet ønskes mulighed for brug af udstillingsareal ud for forretningerne. 

  

Ejeren af salgsvogn for Thaimad ønsker, at stadepladsen flyttes til Kallstorv mellem 

toiletbygningen og Danmarksgade, alternativt ved indkørslen til Lodsgade ved 

Danmarksgade.  

  

Det er Teknik og Miljø centerets vurdering, at der ikke er plads til stadeplads ved 

indkørslen til Lodsgade. 

  

Ejeren af pølsevognen er umiddelbart imod en flytning af stadepladsen, idet han 

vurderer, at placeringen er ideel. Pølsevognen er ikke til gene for nogen, idet den 

er placeret ud for udstillingsvinduer og indgangsdøre til forretninger. Placeringen er 

ideel i forhold til potentielle kunder, og er desuden placeret i god afstand til 

tilsvarende forretninger. Ejeren peger på placeringer på Kallstorv mellem 

toiletbygning og Danmarksgade samt på Fiskertorv som attraktive alternativer til 

nuværende placering. 

  

Centeret vurderer, at der er to mulige placeringer til de 2 stadepladser, nemlig på 

Kallstorv mellem toiletbygning og Danmarksgade samt ledigt udstillingsareal foran 

Danmarksgade 70E. Centeret har forespurgt banken, der er beliggende på 

førnævnte adresse, vedr. eventuel placering af stadeplads på udstillingsarealet ved 

ejendommen. Banken vurderer, at placeringen er uheldig, da det er lige ud for 

deres indgang. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. stadepladserne flyttes 

2. der optages forhandling med de to stadeholdere om ændret placering 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 
Indstillingen tiltrædes, idet den igen skal forelægges udvalget. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9575 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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9. Etablering af hundeskov, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

En gruppe beboere fra Andelsboligforeningen Badmintonvej har henvendt sig til 

Teknisk Udvalg med forslag om etablering af hundeskov i Frederikshavn ved 

Vendsysselvej (se bilag 1). 

  

I 2003 etablerede Frederikshavn Kommune en hundeskov i Bannerslund ved 

Strandby og den 8. september i år bliver Sæby Hundeskov indviet.  

  

Det foreslåede areal (4,6 hektar) egner sig fint til hundeskov, da 

jordbundsforholdene ikke er optimale til skovdyrkning. Arealet er i dag omfattet af 

fredskovspligt. Etableringen kan foretages med almindeligt vildthegn, og kræver 

derfor ingen tilladelse efter skovloven. Arealet er desuden omfattet byplanvedtægt 

nummer 57 og 68 og udlagt til offentlige og private institutioner, serviceformål, 

idræt, legeplads samt støjafskærmning ved vejanlæg. Anlæggelse af hundeskov 

ændrer ikke dette, da arealet er omfattet fredskovspligt.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Anlæggelsen af hundeskoven vil kræve etablering af hegn, p-plads og stinet, der 

beløber sig til 150.000 kr.  Se forslag til anlæggelse i bilag 2.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tiltrædes, idet projektet finansieres af dispositionspuljen. 

 

Bilag 

Bilag 1 (dok.nr.119181/13) 

Bilag 2 (dok.nr.119175/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/16541 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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10. 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af Udvalgets beslutning den 28. maj 2013 har Frederikshavn Marina 

K/S efter anmodning svaret på denne med vedlagte brev. 

  

Da det ikke fremgår af brevet fra FM K/S om man ønsker belysningsforslag 2 eller 3 

er dette efter fornyet henvendelse oplyst. 

FM K/S oplyser, at bestyrelsen går ind for forslag 2 med Plurio parkstolper 3,2 m 

høje.  

  

Det fremgår af havnens svarbrev, at man finder det urimeligt at betragte 

belysningsanlægget som privat med deraf følgende drifts- og vedligeholdelsesudgift 

for havnen, idet der i lokalplanen for området står at der er offentlig adgang til 

området. 

I henhold til ovenstående vil afledt drift koste ca. 8.000 kr. / år. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at model 2 gennemføres og at den 

tidligere beslutning om betaling af drift fastholdes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Etablering af lys på Nordsøstien.pdf (dok.nr.92846/13) 
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11. Krav om "Vejen som arbejdsplads" ved arbejder på 

Kommunens veje 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune bør som øvrige Vejmyndigheder stille krav om, at 

personer, der er beskæftiget med opgaver på eller langs kommunens veje, har 

gennemgået kurset ”Vejen som arbejdsplads” på ansvarsmæssigt niveau. 

  

Vejdirektoratet har siden 2004 stillet krav til alle, som er beskæftiget med opgaver 

på statsvejnettet, skal have gennemført et af Vejdirektoratet godkendt kursus i 

”Vejen som arbejdsplads”. Dette gælder også rådgivere, opgaveansvarlige og 

markpersonale hos entreprenører og ledningsejere samt projektansvarlige og 

teknisk personale, som er beskæftiget med anlæg, drift og vedligeholdelse af 

statens veje. Vejdirektoratets formål med indførelse af kursuskonceptet er, at hæve 

kompetencerne indenfor afmærkning og planlægning af vejarbejder sådan, at 

fremkommelighed, sikkerhed og arbejdsmiljø ved de enkelte vejarbejder forbedres. 

  

Frederikshavn Forsyning har ligeledes i 2009 indført samme krav omkring opgaver 

udført for Forsyningen og medarbejdere fra både Forsyningen og Park & Vej, der 

arbejder på vejarealer har været på kurset. 

  

Kravet om kursus tager sigte på personer, som udfører opgaver på vejarealer i 

forbindelse med sin profession, hvor det for øvrige personer (grundejere, foreninger 

og lignende) ikke er realistisk, at stille kravet – her må aktuel viden omkring 

afmærkning og trafikale forhold sikres på anden vis. (De arbejder, der kan være 

tale om, er fx opstilling af container og stillads) 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at kommunen, som 

vejmyndighed, skal ved ansøgninger om arbejder på eller i veje stille krav om, at 

personer, der er beskæftiget med opgaver på kommunens veje, har gennemgået 

kurset, ”Vejen som arbejdsplads” eller er tilmeldt næstkommende kursus.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Vejdirektoratets bilagstekst omkring Kurset Vejen som arbejdsplads.pdf (dok.nr.80622/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11161 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: knje 

 Besl. komp: TU 
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12. Bidrag til Frederikshavn Kommunes handicappolitik 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes handicappolitik skal revideres, og udarbejdelsen af en 

ny politik er igangsat. Arbejdet med Handicappolitikken er forankret i 

Socialudvalget, som har ansvaret for politikken. Politikken udarbejdes i samarbejde 

med Handicaprådet og primære interessenter i kommunen. 

  

Handicappolitikken skal udstikke rammerne og beskrive målsætningerne for de 

kommende års arbejde på handicapområdet. Politikken vil samtidig fungere som en 

platform, der skaber mulighed for dialog omkring handicapområdet mellem 

kommunens borgere, medarbejdere, politikere og relevante 

interesseorganisationer. 

  

Der har tidligere været afholdt et borgermøde omkring handicappolitikken, hvor 

borgere, politikere og medarbejdere fik mulighed for at bidrage til den nye politik. 

For at sikre, at politikken forankres bredt i kommunen, er der nu åbnet op for, at 

borgere og medarbejdere igen kan komme med input til den ny politik. Der er 

derfor, via intranet, hjemmeside og presse, udsendt en opfordring til borgere og 

medarbejdere om at komme med ønsker, forventninger og ideer til en ny 

handicappolitik. 

  

Socialudvalget ønsker også at sikre en bred politisk forankring af den kommende 

handicappolitik, og modtager derfor gerne bidrag fra de respektive fagudvalg. 

Ønskerne kan spænde bredt fra overordnede indsatsområder til konkrete indsatser, 

som kan gøre en forskel. 

  

På mødet vil centeret forelægge oplæg til bidrag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at Teknisk 

Udvalg diskuterer ønsker og forventninger til en ny handicappolitik, og indsender 

bidrag til politikken til Socialudvalget. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15. august 2013 

Administrationen laver svar på baggrund af faldne bemærkninger. 

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Udvalget tiltræder det fremlagte oplæg. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at det bliver belyst, hvad Kultur- og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: TU 
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Fritidsudvalget allerede gør i forhold til at støtte handicapområdet. Vigtigt, at der 

prioriteres tilgængelighed til udvalgets tilbud. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at administrationen, med baggrund i 

udvalgets fokusområder og den gamle handicappolitik, formulerer ønsker og 

forventninger fra Børne- og Ungdomsudvalget til en ny handicappolitik. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Sagen udsættes. 
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13. Orienteringssag - Tilsagn til vandløbsindsatser 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har henholdsvis den 3. juli 2013 og den 5. juli 2013 

modtaget tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen om tilskud til gennemførelse af 

forundersøgelser for vandløbsindsatser for Voer Å, Projekt 2 (syd for Østervrå) 

samt Elling Å, projekt 1 (Lerbæk/Knivholt Bæk). NaturErhvervsstyrelsen har 

meddelt tilsagn til at dække samtlige de omkostninger til forundersøgelserne, som 

kommunen har ansøgt om. Der er meddelt tilsagn på 349.446,64 kr. til 

forundersøgelse for Voer Å, projekt 2, og tilsagn på 170.476,88 kr. til 

forundersøgelse for Elling Å, projekt 1. Tilsagnet skulle give fuld finansiering af 

forundersøgelserne. 

  

Center for Teknik og Miljø har nu igangsat forundersøgelserne og forventer 

undersøgelserne afsluttet inden for et halvt år fra tilsagnsdatoen. Hvilket er den 

projektperiode, som tilsagnene gælder for. 

  

Kommunen har tidligere fået tilsagn om tilskud til Sæby Vandmølle (307.310 kr.) og 

Bangsbo/Bangsbostrand Mølle (191.405 kr.) Kommunen afventer fortsat afgørelse 

om tilsagn til yderligere 4 projekter om vandløbsindsatser.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Til orientering. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/7966 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: TU 
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14. Orienteringssag - Status vedrørende parkeringskontrol 

 

Sagsfremstilling 

Siden maj 2012 har parkeringskontrollen i kommunen været varetaget af 

kommunens egne parkeringsvagter. Antallet af udskrevne parkeringsafgifter i 2012 

blev på 2120, og altså noget mindre end det budgetterede, og det resulterede 

således i en merudgift på området. 

  

Antallet af udskrevne afgifter i perioden 1. januar – 31. juli 2013 er 1346, hvor tallet 

for samme periode i 2012 var 1307. Det samlede antal udskrevne 

parkeringsafgifter i 2013 forventes således ikke at afvige væsentligt fra antallet i 

2012. 

  

Der forventes en lille fremgang i antallet af udskrevne parkeringsafgifter i 

Frederikshavn på grund af, at der nu igen er aftale med Frederikshavn Havn om 

kommunal parkeringskontrol på havnens betalingsparkeringsplads, samt at der er 

indført tidsbegrænsning på parkeringsplads ved Frederikshavn Svømmehal. 

  

Parkeringskontrollen i Sæby er udført med samme intensitet i 2013 som i 2012. 

Årsagen til nedgangen i antal udskrevne parkeringsafgifter vurderes således 

primært at være en nedgang i antallet af overtrædelser af 

parkeringsbestemmelserne. 

   

Parkeringsvagterne er over året blevet anmodet om, i perioder at opprioritere 

opgaverne vedrørende beskæring, kontrol af privates 

snerydning/glatførebekæmpelse og kontrol af udstillings- og udeserveringsarealer. 

Dette har medført, at der i disse perioder har været færre timer til parkeringskontrol, 

og dermed også er udskrevet færre parkeringsafgifter. 

  

Det er desuden parkeringsvagternes oplevelse, at der i det seneste år er blevet 

færre overtrædelser af parkeringsbestemmelserne. Dette kan fx skyldes: 

 Øget brug af elektroniske p-skiver 

 Kommuneguiderne orienterer bilisterne om parkeringsforhold og deler p-

skiver ud. 

 Omtale i pressen af kommunens parkeringskontrol har betydet større 

opmærksomhed fra borgerne på parkeringsregler. 

 Kommunens parkeringsautomater i Skagen har fået flere 

betalingsmuligheder. Tidligere kunne man kun betale med kontanter. Nu 

kan der også betales med kort og via mobiltelefon.   

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Til orientering. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4274 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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Bilag 

Parkeringskontrol - Afgifter 2013.pdf (dok.nr.117824/13) 

Parkeringskontrol - Afgifter 2012 (dok.nr.117823/13) 
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15. Efterretningssag - Administration af udeservering, 

gaderegulativ, snerydning og beskæring 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog den 25. januar 2012 ”Regulativ for gader, veje, torve 

og pladser”. Den 12. marts 2013 godkendte Teknisk Udvalg Center for Teknik og 

Miljø’s  (CTM) oplæg til administration af udeservering, gaderegulativ, snerydning 

og beskæring.  

  

P-vagterne i CTM fører i samarbejde med administrationen i CTM tilsyn med 

reglerne. Teknisk Udvalg orienteres hermed om den hidtidige indsats på de 

forskellige områder. 

  

Gaderegulativ og udeservering: 

For restaurationerne i Skagen, Sæby og Frederikshavn gælder gaderegulativets 

regler i forhold til, hvor sent de må servere på vejarealet ud for deres forretninger. 

Der har især i Skagen været ønske fra restauratørerne om ensartede 

udeserveringsregler og håndhævelse af disse. 

  

P-vagterne har henover sommeren ført tilsyn med restaurationernes overholdelse 

af udeserveringsreglerne. I Skagen har en række restaurationer dispensation til at 

holde åbent indtil 0.00 – enkelte endda til 02.00. Billedet er, at reglerne generelt har 

været overholdt ved tilsynets gennemførelse. I to tilfælde er der konstateret 

overtrædelser og de er efterfølgende påtalt overfor de pågældende restaurationer. 

  

I Sæby og Frederikshavn har udeserveringen ikke hidtil givet problemer. CTM har 

konstateret, at en del restaurationer ikke overholder reglerne og holder åbent efter 

22.00. I Frederikshavn og Sæby har restaurationerne tilsyneladende ikke været 

opmærksomme på, at de kan søge udvidelse af udeserveringstidspunktet. CTM har 

ikke modtaget klager over forholdene og har ikke iværksat håndhævelse overfor 

restaurationerne. I forbindelse med afslutning af sæsonen 2013 vil CTM orientere 

restaurationerne om mulighederne for at søge udvidet udeservering og herefter 

indskærpes, at reglerne skal overholdes. 

  

P-vagterne har henover sommeren ført tilsyn med at benyttelse af vejarealet til 

udstilling af varer og skiltning er i overensstemmelse med gaderegulativet og de 

aftaler, de enkelte butikker har indgået om at leje kommunalt areal. P-vagterne har i 

de tilfælde, hvor reglerne ikke er overholdt, påtalt dette overfor butikkerne. I forhold 

til skilte i gågaden, som er placeret i strid med reglerne, er der sendt et varsel om 

påbud til de pågældende butikker/virksomheder. 

  

I Frederikshavn er der varslet påbud til en enkelt butik om at begrænse sin 

udstilling til sit lejede areal. 

  

Snerydning: 

I vinteren 2012/2013 har P-vagterne varslet ca. 230 påbud, udstedt mere end 50 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4004 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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påbud og videresendt besked til Park og Vej om at gennemføre snerydning på 

lodsejers regning i 9 tilfælde.  

  

Beskæring: 

P-vagterne har i perioden varslet over 430 påbud, udstedt 34 påbud og videresendt 

12 tilfælde til Park og Vej som har foretaget beskæring på lodsejers ejendom og for 

lodsejers regning.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Indstillingen tages til efterretning. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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