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1. Samarbeje vedrørende drift af shelters og bålpladser 

 

Sagsfremstilling 

Det er Frederikshavn Kommunes strategi at anvende kommunens grønne og blå 

ressourcer som grundlag til at skabe vækst og oplevelser for turister og lokale – og 

oplevelse og turisme er et af kommunens fire vækstspor.  

  

I takt med den øgede interesse for brug af naturen, er der på kommunens egne 

skov-, strand- og naturområder løbende blevet anlagt vandreruter, hjertestier, MTB 

ruter og andre faciliteter, foldere og information samt etableret et antal shelters og 

bålpladser på kommunens arealer (Professorens Plantage (Sæby), Knivholt Skov, 

Rønnerhavnen, Understed, Voerså m.fl.). Pladserne giver publikum mulighed for 

overnatning og madlavning på bål, og bedre muligheder for friluftsliv i 

landdistrikterne.  

  

Nogle af disse shelters og bålpladser er finansieret og opført på kommunalt initiativ, 

hvorimod andre er opført af kommunen, men finansieret via tipsmidler og 

samarbejde med lokale foreninger (eksempelvis shelteren på Rønnerhavnen). På 

de kommunale arealer er det Center for Park og Vej, der forestår vedligehold og 

drift af shelters, hvorimod der andre steder er indgået driftsaftaler med 

brugergrupper.  

  

Center for Park og Vej modtager løbende henvendelser fra borgerforeninger (Fx 

Elling, Jerup, Øster Vrå, Voerså), der ønsker at indgå et driftssamarbejde omkring 

lokale shelters opført på private eller kommunale arealer, som foreningerne råder 

over. Der mangler i den forbindelse retningslinjer for Center for Park og Vejs 

økonomiske engagement i drift og vedligehold af sådanne shelters. Det vurderes 

udgifterne til sådanne initiativer maksimalt vil udgøre på til 50.000 kr. årligt  

  

Det foreslås, at der kan indgås driftsaftaler med Center for Park og Vej omkring flg.:  

 Levering af brænde til shelters og bålhytter/bålpladser 

 Levering af maling eller træbeskyttelse, når det skønnes nødvendigt af 

Center for Park og Vej 

 Materialer til reparationer i mindre omfang 

 Tømning af multtoiletter o.l. 

 Betaling af forsyningsafgifter i mindre omfang 

For at kunne indgå en driftsaftale skal flg. betingelser være opfyldt:  

 Faciliteterne skal være offentligt tilgængelige 

 Faciliteterne skal være beliggende på kommunalt ejet jord eller i 

umiddelbar tilknytning til kommunalt drevne cykel-, ride eller vandreruter. 

 Borgerforeninger eller andre aftaleparter skal selv aktivt varetage øvrige 

driftsfunktioner såsom renhold, affaldstømning, vedligehold, græsslåning, 

opsyn o.l. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/17349 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: shob 

 Besl. komp: TU 
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 Aftalerne bør som minimum have 5 års varighed 

 Frederikshavn Kommune kan markedsføre faciliteterne i foldere o.l. samt 

anvende dem ved offentlige arrangementer. 

 Kommunale institutioner er ikke omfattet denne ordning 

Evt. misligholdelse vil medføre opsigelse af aftalen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at Center for Park og Vej kan 

indgå aftaler omkring drift af shelters og bålhytter/pladser, såfremt ovennævnte 

betingelser er opfyldt. Eventuelle. aftaler finansieres via Teknisk Udvalg’s 

dispositionspulje med op til maksimalt 50.000 kr. årligt fra og med 2014. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Rekreativ infrastruktur (dok.nr.150178/13) 
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2. 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. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. juni 2013 

Forslag om at iværksætte en proces, med henblik på at optage en offentlig sti på 

privat fællesvej vedr. matr. nr. 12a, kom til afstemning. 

For stemte 20: 

Frode Thule Jensen (V), Erik Sørensen (A), 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), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti 

Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen 

(O), Jeppe Nielsen Kyk (UP), Jette Fabricius Toft (UP). 

  

Imod stemte 11: 

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), Peter E. 

Nielsen (C), Jens Porsborg (C), Peter Laigaard (LA). 

  

Forslaget blev vedtaget. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på deres møde den 28. maj 2013 at anmode 

Frederikshavn Byråd om at revurdere sagen om at genoptage procedure med 

henblik på at optage offentlig sti på privat fælles fra matr. nr. 12a Napstjært By, 

Elling til matr. nr. 5ck Napstjært By, Elling. På byrådsmøde den 26. juni 2013 blev 

forslaget vedtaget. 

  

Efterfølgende har der været afholdt infomøde om optagelse af offentlig sti efter lov 

om offentlige veje § 97, stk. 2, hvor de berørte lodsejere var inviteret. På mødet fik 

borgerne mulighed for at fremkomme med deres syn på etablering af en offentlig sti 

på den før omtalte private fællesvej. Det var ikke muligt på mødet at få alle de 

involverede parter til at komme med deres syn på hvem der har færdselsret til 

vejen og hvorvidt der er tale om en privat fællesvej. 

  

I forlængelse af infomøde har CTM valgt at foretage en rundspørge/partshøring hos 

sagens parter. Resultatet, der fremgår af bilag 1, er at der stadig er borgere, der 

ikke er enige i, at der er tale om en privat fællesvej. De anerkender således ikke 

den fremlagte dokumentation fra CTM om at vejen er ’en privat fællesvej’.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tager resultatet af 

den fremlagte partshøring vedrørende den private fællesvej til efterretning og 
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afventer med iværksættelse af procedure for optagelse af offentlig sti på privat 

fællesvej, indtil der foreligger en afklaring på uenigheden. En afklaring af 

vejrettigheder mellem sagens parter foregår ved domstolen. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Notat om vej (dok.nr.66592/13) 

Partshøring om privat fællesvej (dok.nr.147271/13) 
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3. Farligt vejkryds på Donbækvej - Bangsbovej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har fået flere henvendelser fra borgere, der har hest 

opstaldet på Frederikshavn Rideskole. Borgeren påpeger, at krydset ved 

Donbækvej og Bangsbovej er farligt på grund af de dårlige oversigtsforhold.  

  

Når rytterne fra rideskolen skal ud til stævner, er de nødt til at passere ovennævnte 

kryds og det er specielt, når de kommer fra øst og er på vej hjem, at situationen 

bliver farlig. Når de holder på Donbækvej og skal over Bangsbovej, er det ikke 

muligt at se, om der kommer biler nede fra Bangsbomuseet og det bliver især 

farligt, når de kommer kørende med en hestetrailer, som gør, at accelerationen 

bliver langsom, samtidig med at køretøjet er langt.  

  

Borgerne påpeger, at de flere gange har været skyld i, at biler har måttet bremse 

kraftigt. 

  

Der bliver spurgt, om kommunen kan gøre noget, for at gøre krydset mere 

trafiksikkert. 

 

Indstilling 

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

vurdering i Trafiksikkerhedsudvalget 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. november 2012 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Anders Gram Mikkelsen. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Trafiksikkerhedsudvalget har behandlet sagen angående farligt vejkryds på 

Donbækvej / Bangsbovej, og udvalget finder ikke grundlag for at lave nogen 

trafikale ændringer i krydset. Trafikmængden er begrænset og bilisternes hastighed 

på strækningen er lav. Yderligere er der ikke sket uheld de sidste 10 år.  

 Årsdøgntrafik: 326 (målt i maj 2013). 

 Gennemsnitshastighed:           40 km/t.  

 85 fraktilen                  50 km/t.  

Udvalget erkender, at oversigtsforholdene ikke er optimale, og krydset vil 

fremadrettet blive holdt under observation. Yderligere anbefales det, at der 

opsættes en A11 advarselstavle (farligt vejkryds), så bilisterne, der kommer fra syd, 

bliver opmærksomme på de dårlige oversigtsforhold.  

Der har været et specifikt ønske om opsætning af et trafikspejl i ovennævnte kryds. 

Da der har været afholdt DM i dressurridning først i september måned på 

Frederikshavn Rideskole, er der midlertidig sat et trafikspejl op i krydset Donbækvej 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/6732 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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/ Bangsbovej for at afhjælpe trafikken i forbindelse med ridestævnet. 

  

Trafiksikkerhedsudvalget kan dog ikke anbefale, at trafikspejlet skal være en 

permanent løsning - da:  

 Tydning af spejbilledet kræver nogen kyndighed af flere årsager. Spejlet 

giver et begrænset udsyn, det viser et formindsket billede, som ses fra 

spejlets lokalitet snarere end fra betragterens og det bytter om på højre og 

venstre. Specielt i nat situationen, hvor gadebilledet er domineret af 

billygter, er spejlbilledet svært at tyde. Trafikspejle løser derfor ikke 

oversigtsproblemer, men er kun en hjælp til trafikanterne til at afgøre, om 

der fri bane (hvis de er i stand til at læse spejlbilledet korrekt) jf. 

Vejdirektoratets ”Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse”.   

 Det er således vanskeligt at bedømme afstande og hastigheder for de 

køretøjer, der kan ses i spejlet, og da spejlene er skyld i stor usikkerhed, 

bliver de som oftest kun brugt i forbindelse med private overkørsler, da der 

i disse tilfælde, kun vil være et begrænset antal brugere. Desuden er 

brugen af spejlene begrænset i regnvejr, snevejr og når der er tåget. 

 Opsætning af trafikspejle kræver samtykke fra politiet. 

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der ikke laves nogen 

trafikale ændringer i krydset, men at der opsættes en A 11 advarselstavle (farligt 

vejkryds) på den sydlige del af Bangsbovej, så bilisterne, der kommer fra Syd, 

bliver opmærksomme på de dårlige oversigtsforhold 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort og foto 12.11.2012.pdf (dok.nr.130989/12) 
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4. Ønske om ændring af størrelsen af vejafvandingsbidraget - 

Frederikshavn Spildevand A/S 

 

Sagsfremstilling 

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

om at ændre betalingsvedtægten. 

  

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

længere tid været i dialog med Forsyningssekretariatet omkring vilkårene for 

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

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

Frederikshavn Spildevand A/S.  

  

Forsyningssekretariatet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har imidlertid for 

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

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

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

Frederikshavn Kommune er ikke enig i Forsyningssekretariatets afgørelse. Byrådet 

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

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

bloktilskuddet.  

  

For regnskabsårene 2011 og 2012 har Frederikshavn Kommune ligeledes betalt 4 

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

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

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

2011 og 2.255.600 kr. for 2012. 

  

Frederikshavn Spildevand A/S ønsker at ændre den gældende betalingsvedtægt 

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

Forsyningssekretariatet fastsatte procentsats på 8. 

  

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

kommunernes betaling af vejafvandingsbidrag også nævnt. Heri fremhæves, at 

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

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

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

til én gældende metode til fastsættelse af vejafvandingsbidraget. 

  

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

fastsættelse af en gældende metode til opgørelsen af vejafvandingsbidraget. En 

eventuel ændring af betalingsvedtægten kan afvente resultatet af disse drøftelser.  

 

Økonomiske konsekvenser 

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

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6731 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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Indstilling 

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

betalingsvedtægten for spildevand godkendes og Teknisk Udvalg anbefaler 

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

2013 og overslagsårene finansieret af likvide midler.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tittrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013 

Der foretages ikke indbetalinger forinden der ligger krav fra 

konkurrencemyndighederne eller domstolene. 

 

Supplerende sagsfremstilling Teknisk Udvalg 22. oktober 2013 

Forsyningssekretariatet har afgjort størrelsen af Frederikshavn Kommunes 

vejafvandingsbidrag for 2011 til kloakforsyningen.  

  

Afgørelsen giver ikke Frederikshavn Kommune medhold og derfor skal kommunen 

betale yderligere:  

  

Vejafvandingsbidrag 1.475.208 kr. 

Rente 9.220 kr. 

I alt 1.484.428 kr. 

  

Beløbet finansieres af kommunens likvide midler. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at 

1. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der 

gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1.484.428 kr. 

2. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille til byrådet, at 

bevillingen frigives 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 
Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Sagsfremstilling fra Fr. Spildevand - Ændring af betalingsvedtægt - Ændring af 

betalingsvedtægt.docx (dok.nr.47537/13) 

Bilag 2 - Frederikshavn-Stoplovsafgørelse 2011-01-10-2013 (2).pdf (dok.nr.152127/13) 
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5. Sikkerheden på skolevejen ved Kattegatvej, krydset ved 

Toyota og Skagavej, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker Teknisk Udvalgs vurdering af den 

pågældende strækning og en afklaring af, hvorvidt trafiksituationen på stedet er 

tilstrækkeligt belyst.  

  

Den 1. august 2013 holdt repræsentanter fra Center for Teknik og Miljø møde med 

formanden for skolebestyrelsen for Skagen Skole. Formanden fremlagde de 

aktuelle problematikker, angående krydsning af Kattegatvej, krydsning af Buttervej 

og færden langs Skagavej: 

  

 Eleverne krydser ind over Toyota-grunden, efter at have krydset 

Kattegatvej ved Østersøvej. Eleverne forlader grunden ved at køre ud over 

græsset mellem flagstængerne. Her kører de over fortov og cykelsti for at 

komme over vejen. Dvs. de benytter ikke overgangshellen lige syd for 

krydset Buttervej / Skagavej   

 Alternativt til ovennævnte kører eleverne over Toyota-grunden, for 

efterfølgende at køre ud ved den sydlige overkørsel umiddelbart efter 

overgangshellen. Dvs. de benytter ikke overgangshellen, når de krydser 

Buttervej  

 Eleverne krydser Kattegatvej ved Østersøvej og fortsætter ad Kattegatvej 

hen til signalanlægget, i stedet for at benytte den dobbeltrettede cykelsti i 

modsatte side af Kattegatvej  

 Når eleverne har fri fra skole, benytter de ikke signalanlægget (Kattegatvej 

/ Buttervej). De skråner derimod over Buttervej inden de kommer til krydset  

 Buttervej er meget trafikeret, og der kommer en del tung trafik, specielt 

omkring skolestart 

  

Ud over problemerne i krydsene, er der ønske om cykelsti på Skagavej. Bilisterne 

respekterer ikke cykelbanen, og de kører ofte ind over den, hvilket kan skabe 

utryghed og farlige situationer. Renovationsbilerne parkerer også ind over 

cykelbanen, og dermed tvinges cyklisterne ud på vejen. 

  

Center for Teknik og Miljø er opmærksomme på de ovennævnte kryds, og der har 

været foretaget flere besigtigelser af morgentrafikken på stedet - senest den 16. 

maj.2013 (se bilag).  

  

I forbindelse med Trafiksikkerhedsudvalgets aktivitetsplan for 2013, har Teknisk 

Udvalg godkendt, at der bliver arbejdet med skolevejene i Frederikshavn 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/6235 

 Forvaltning: CTM  

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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Kommune. Dvs. at alle kommunens skoler, i samarbejde med kommunen, skal 

have lavet en Trafikpolitik og en skolevejsanalyse inden for de næste par år. På 

sidste møde i Teknisk Udvalg den 27. august 2013, godkendte udvalget 

analysemodellen til ovennævnte arbejde, og samarbejdet med de fire første skoler 

starter hurtigst muligt. Skagen Skole er blandt de fire første skoler. (se vedlagte 

analysemodel)   

  

Kommunen er, opmærksom på ovennævnte problematikker, og krydsene vil 

fremadrettet blive holdt under observation. I forbindelse med udarbejdelsen af 

trafikpolitikken og skolevejsanalysen, vil der blive kigget på alternative løsninger. 

Det skal samtidig tilføjes, at en del af problemet er adfærdsrelateret. Hvis eleverne 

fulgte den mest sikre rute og benyttede de fysiske tiltag der allerede er lavet, vil 

situationen blive forbedret.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at trafiksituationen på stedet er 

tilstrækkeligt belyst, og at der fremadrettet henvises til det forestående arbejde, 

med henblik til sikre skoleveje i Frederikshavn Kommune.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Luftfoto - Kattegatvej - Buttervej i Skagen 02.09.2013.pdf (dok.nr.126923/13) 

Besigtigelse i Skagen den 16.05.2013 .pdf (dok.nr.126718/13) 

Princip for udarbejdelse af trafikpolitik og skolevejsanalyse 14.08.2013.pdf (dok.nr.126931/13) 
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6. Etablering af midlertidig parkeringsplads Rimmensgade 16, 

Frederikshavn. 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af parkeringssituationen i midtbyen er muligheden for etablering af 

midlertidige parkeringspladser på ejendommen Rimmensgade 16 undersøgt. 

Arealet vil indgå i en fremtidig midtbyudvikling. 

  

På ejendommen vil der kunne etableres ca. 20 parkeringspladser. 

  

Overslagsmæssigt vil en grusparkeringsplads med asfaltgranulat og ny overkørsel 

uden vejafvanding kunne etableres for ca. 90.000 kr. excl. moms. 

  

Der vil blive opsat parkeringsskilt for oplysning om parkeringspladsen med 

tidsbegrænsning på 4 timer, gældende for hverdage som for parkeringspladserne 

langs Parallelvej. 

  

Det forventes, at anlægsudgiften vil kunne finansieres af ”Parkeringsfondens” 

midler. 

 

Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser for etablering af Grusparkeringspladsen er følgende: 

Anlægsudgift ca. 90.000 kr. 

Afledt drift ca. 8.000 kr. / år. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales 

overfor Økonomiudvalget og byrådet, at der etableres en midlertidig 

grusparkeringsplads på ejendommen Rimmensgade 16, Frederikshavn. Dette 

under forudsætning af, at Økonomiudvalget og byrådet anmodes om bevilling og 

frigivelse af anlægsmidler på 90.000 kr.fra parkeringsfonden. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Parkeringsplads Rimmensgade 16, Frederikshavn.pdf (dok.nr.147668/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/17495 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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7. Vejret til Carl Ewalds Vej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om udstykning af 2 parceller 

fra ejendommen matr. nr. 5b Bangsbo, Frederikshavn Jorder, beliggende Sæbyvej 

161. På Sæbyvej 161 ligger der en større beboelsesejendom, som ejeren ønsker at 

udstykke i yderligere to parceller. Ejeren af Sæbyvej 161 og dennes landinspektør 

har forsøgt at opnå en løsning vedr. vejadgang via dialog med vejejer uden held. 

Det er baggrunden for, at ejeren nu har anmodet kommunen om at skaffe den 

fornødne vejadgang. Kommunen kan i henhold til Lov om private fællesveje § 26, 

stk. 2 tildele vejrettigheder således de udstykkede parceller får vejadgang via vejret 

til matr. nr. 4a Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Der er vedlagt oversigtskort til 

orientering – Bilag 1.  

  

Carl Ewalds Vej er en privat fællesvej, og ligger matrikulært på matr. nr. 4a og 

7000c Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Normalt er det ejeren af private fællesveje, 

der alene kan tildele vejret over deres ejendom. Det specielle ved Carl Ewalds Vej 

er at den dels består af et stykke privatejet vej, matr. nr. 4a, beliggende Carl 

Ewalds Vej 8 og dels et stykke umatrikuleret areal, der ejendomsretligt må 

sidestilles med såkaldt ”gadejord”, som Frederikshavn kommune kan administrerer 

på fællesskabets vegne – Bilag 2. 

  

I 1986 blev matr. nr. 5c, som ligger nord for matr. nr. 4c helt ude ved kysten, 

udstykket fra matr. nr. 5b. Frederikshavn Kommune tildelte vejret ad Carl Ewalds 

Vej ud fra en ”rimelighedsbetragtning” jf. § 23 i daværende privatvejslov. Dette var 

et udtryk for kommunens ret og pligt til at bestemme, hvordan vejsystemet skal 

være indrettet, uanset om det er offentlige eller private veje i byområder. De 

vejberettigede  fremsatte indsigelser ved udstykningen i 1986, men afgørelsen er 

aldrig blevet påklaget. Ved de tidligere udstykninger langs Carl Ewalds Vej har det 

ikke været nødvendigt at involvere kommune for at opnå vejret. 

  

For området ved Carl Ewalds Vej gælder byplanvedtægt nr. 49 af den 12. juni 

1969. Byplanvedtægten fastlægger, at udstykninger i den sydlige del af Bangsbo 

Strand skal have vejadgang til Sæbyvej – enten direkte eller via sidevej. Der gjaldt 

ingen særlige planbestemmelser for området, da de første grunde langs Carl 

Ewalds Vej blev udstykket i 1963. 

  

Tildeling af vejret er ikke et indgreb i ejendomsretten og ejeren af matr. nr. 4a afstår 

ikke yderligere areal til vejen. Ved at tildele vejret stiftes udelukkende en ret til at 

bruge den eksisterende private fællesvej Carl Ewalds Vej. Endvidere vil en tildeling 

af vejret til Carl Ewalds Vej begrænse den direkte adgang fra de udstykkede 

parceller til Sæbyvej, der har en del gennemgående trafik. Trafikalt er det 

uhensigtsmæssigt med to sidevejsindmundinger til Sæbyvej med lille indbydes 

afstand. Ved at tildele vejret direkte til Carl Ewalds Vej skabes der samtidig 

mulighed for en mere hensigtsmæssig benyttelse af den pågældende ejendom, der 

ønskes udstykket.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/7598 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chni 

 Besl. komp: TU 
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Til brug for Teknisk Udvalgs behandling af sagen, har CTM gennemført en 

parthøring inden der træffes beslutning om hvorvidt der skal tildeles vejret til Carl 

Ewalds Vej i henhold til Lov om private fællesveje § 26, stk. 2. Vejejer og seks 

vejberettigede har fremført indsigelser – disse fremgår af bilag 3: 

  

De udstykkede parceller (2 og 3 af matr. nr. 5b) og restejendommen skal fortsat 

deltage i vedligeholdelsen af Carl Ewalds Vej efter privatvejslovens regler, jf. § 44. 

Af bilag 4 fremgår forslag til ny partsfordeling for Carl Ewalds Vej. 

  

Sagen er endvidere blevet behandlet på PMU tirsdag den 3. september, idet der er 

ansøgt om dispensation fra byplanvedtægt i området. Sagen blev sendt tilbage til 

CTM til fornyet behandling, og er efterfølgende behandlet på PMU tirsdag den 8. 

oktober. Der blev truffet beslutning om at meddele dispensation fra gældende 

byplanvedtægt, således ejendommen Sæbyvej 161 kan udstykkes i yderligere to 

parceller. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der ud fra en 

rimelighedsbetragtning meddeles vejret ad Carl Ewalds Vej for parcel 2 og 3 af 

matr. nr. 5b Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Parcel 1 af matr. nr. 5b Bangsbo, 

Frederikshavn Jorder bibeholder adgang direkte til Sæbyvej. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bilag 1 Udstykningsforslag - matr. nr. 5b Bangsbo, Frederikshavn Jorder.pdf (dok.nr.127494/13) 

Bilag 3_notat med billeder.docx (dok.nr.127681/13) 

Bilag 2 - indsigelser vedr. Carl Ewalds Vej.docx (dok.nr.127687/13) 
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8. Vejadgang Hjørringvej 125, matr. nr. 16 dd Flade, 

Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt søger, på vegne af bagermester, om tilladelse til at etablere bageri med 

udsalg på del af ovennævnte ejendom, der også huser butikken Lidl. 

  

Bageriet påtænkes placeret på den sydøstlige del af ejendommen og får en samlet 

størrelse på 1250 m
2
, heraf ca. 100 m

2
 butik med drive-in. Bebyggelsen påtænkes 

opført i 2 etager med personalefaciliteter på 1. sal. 

  

Parkeringsarealer og arealer til varemodtagelse skal fungere som fællesarealer 

efter nærmere aftale Lidl og bageriet imellem. 

  

Der er ønske om, at der etableres vejforbindelse til Rimmens Allé, eventuelt kun 

højresving ved udkørsel til Rimmens Alle. Baggrunden for ønsket er bekymring for, 

at adgangen til og fra ejendommen via Hjørringvej vil være vanskelig i 

myldretidsperioderne. 

   

Ejendommen er beliggende i Aflastningsområde Hjørringvej vest, konkret 

kommuneplanområde FRE.BC.11.25 og omfattet af lokalplan FRE.11.25.01. 

  

Det er blandt andet lokalplanens formål at hindre direkte vejforbindelse mellem 

Hjørringvej og Rimmens Allé. 

 

Med hensyn til ønsket om vejforbindelse mellem Hjørringvej og Rimmens Allé, 

vurderes dette ikke umiddelbart at være en mulighed, da begrundelsen for at hindre 

dette i den oprindelige lokalplan var hensynet til sikring af skolevejene til 

Munkebakkeskolen et hensyn, der med Nordstjerneskolen formentlig fortsat er 

aktuelt.  

  

Center for Teknik og Miljø (CTM) har afholdt møde med ansøger, og har i denne 

forbindelse foreslået etablering af ekstra overkørsel til Hjørringvej fra ejendommen 

med henblik på etablering af ensrettet ind- og udkørsel fra ejendommen. 

CTM har forespurgt Vejdirektoratet, der er vejmyndighed for Hjørringvej, 

vedrørende etablering af yderligere en overkørsel til ejendommen Hjørringvej 125. 

Foreløbigt svar fra Vejdirektoratet er udsendt med sagen til udvalgets medlemmer. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgning om etablering af 

vejadgang til Rimmens Allé afvises, og der indledes dialog med Vejdirektoratet 

vedrørende etablering af ekstra overkørsel til Hjørringvej  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/18624 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Taget af dagsordenen. 

 

Bilag 

Etablering af bageri Hjørringvej 125, Frederikshavn (dok.nr.132755/13) 

Ansøgning med situationsplan (dok.nr.132750/13) 

Vejadgang Hjørringvej 125 - Foreløbigt svar fra Vejdirektoratet (dok.nr.152019/13) 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 22. oktober 2013 Side 22 af 30 

 

9. Fjernelse af vejnavneskilt, Kirkestien, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Brian Pedersen har på baggrund af henvendelser fra borgere i Sæby ønsket sag 

om Kirkestiens status som offentlig sti og fjernelse af vejnavneskilte genoptaget til 

behandling. 

  

En af ejerne af matr. nr. 23 c og 23 i, Sæby Bygrunde har anmodet kommunen om 

at nedtage vejnavneskilte, ”Kirkestien” på ovennævnte ejendomme ved 

henholdsvis Gasværksvej og Vinkelvej, Sæby. Teknisk Udvalg vedtog på mødet 

den 11. september 2012, at anmodning om fjernelse af vejnavneskilte 

imødekommes. Skiltene er efterfølgende fjernet i henhold til udvalgets beslutning.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Udvalget ønsker søgt dokumentation for at der er vundet hævd på Kirkestien, 

således at skiltene kan genopsættes. 

Udvalget betragter sagen som principiel, idet stiadgang generelt ønskes opretholdt 

de steder, hvor offentligheden traditionelt har haft adgang. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Kirkestien Sæby - Kortbilag (dok.nr.35645/12) 

Kirkestien, Sæby - Anmodning om fjernelse af vejnavneskilt (dok.nr.95849/12) 

Kirkestien, Sæby - Anmodning om fjernelse af vejnavneskilt (dok.nr.37430/12) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13795 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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10. Etablering af parkeringsplads på ejendommen Rådhusvej 1, 

Sæby. 

 

Sagsfremstilling 

Formanden for udvalget har fået en henvendelse fra Sæby Kulturhus angående 

udvidelse af parkeringspladserne på ejendommen Rådhusvej 1, Sæby. 

  

Der ønskes etableret en parkeringsplads på græsarealet mellem Rådhuspladsen 2 

(Kulturhus) og Sæby Rådhus, som vist på vedlagte oversigtskort. 

  

På arealet kan der etableres en parkeringsplads på ca. samme størrelse, som den 

eksisterende med ca. 48 nye parkeringspladser. Det forudsættes, at kørende 

adgang til pladsen sker fra nordlige side. 

  

Overslag for etablering af parkeringspladsen med asfaltbelægning og vejafvanding 

beløber sig til ca. 650.000 kr. + moms. 

  

Pladsen forudsættes overdraget drifts- og vedligeholdelsesmæssigt til 

ejendomsejeren, Sæby Kulturhus, som den nuværende parkeringsplads. 

  

Som det fremgår af vedlagte bilag, er der i området i forvejen flere 

parkeringspladser. En optælling af parkeringspladser på ejendommen Rådhusvej 1 

og på ejendommene Rådhuspladsen 1, 2 og 3 viser, at der er ca. 300 

parkeringspladser. Der er ikke foretaget en analyse af parkeringsmønsteret, samt 

om en forbedret skiltning, kan afhjælpe problemerne med manglende P-pladser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Overslag for etablering af parkeringspladsen beløber sig til ca. 650.000 kr. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at  

1. de eksisterende parkeringsforhold i området undersøges nærmere 

2. eventuel etablering af den nye parkeringsplads for en anlægsudgift på ca. 

650.000 kr. indgår i prioritering af udvalgets pulje i 2014 

3. hvis parkeringspladsen etableres overdrages denne til Sæby Kulturhus 

med hensyn til drift og vedligeholdelse 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 
Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Der kunne ikke træffes beslutning, idet Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule 

Jensen følger indstillingen, mens Brian Pedersen og Jens Porsborg ønsker 

parkeringspladsen etableret. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/20304 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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Parkeringsplads Rådhusvej 1, Sæby.pdf (dok.nr.146913/13) 
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11. Teknisk Udvalgs Budgetrevision pr. 31. august 2013 

 

Sagsfremstilling 

Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomicentret foretaget budgetrevision 

pr. 31. august 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 8,2 mio. kr. Det 

oprindelige driftsbudget var på 55,4 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget var pr. 31. 

august inkl. bankbog 37,3 mio. kr.  

  

Konklusionen på budgetrevisionen er et forventet merforbrug på 24,8 mio. kr., 

hvoraf bankbogen udgør 16,6 mio. kr. og den almindelige drift 8,2 mio. kr. Af de 

24,8 mio. kr. vedrører de 20,3 mio. kr. vintertjenesten. 

  

I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af regnskab 2012, kom en 

anmodning om en tillægsbevilling på merforbruget på vintertjeneste på 12,7 mio. kr. 

ikke frem til økonomiudvalget. Denne anmodning fremsendes hermed i 

forbindelsen med den politiske behandling af budgetopfølgningen pr. 31. august 

2013. 

  

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

regnskab 2012 var det korrigerede anlægsbudget på 66,1 mio. kr. pr. 31. august 

2013. 

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Teknisk Udvalgs anlægsprojekter. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknisk Udvalgs område indstiller, at sagen drøftes og 

tages til efterretning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Budgetopfølgning 31.8.2013 Tu.pdf (dok.nr.149115/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 22. oktober 2013 Side 26 af 30 

 

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: rlbr 

 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. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Der nedsættes en arbejdsgruppe: 

  

Karina Gajhede 

Uffe Borg 

Elin Hovedskov 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at fremsende det vedlagte 

bilag som Teknisk Udvalgs høringssvar til politikken til Socialudvalget. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bilag - Bidrag til den nye handicappolitik 07.10.2013.pdf (dok.nr.147334/13) 
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13. Salg af vejareal - Bakkevej, Skagen 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/20405 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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14. Orientering fra administrationen 

 

Sagsfremstilling 

1.     Sygefraværsstatistik. Et Bilag vedlagt 

2.     Forsøg med renholdelse Palmestranden. Et Bilag vedlagt 

3.     Skiltning af Hærvejsruten. To Bilag vedlagt 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 

Fraværende: Bruno Müller og Per Nilsson 

  

Orientering. 

 

Bilag 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende.docx (dok.nr.154302/13) 

Palmestranden - TU den 22.10.2013.docx (dok.nr.154320/13) 

Notat - Hærvejsruten Viborg - Frederikshavn.docx (dok.nr.154322/13) 

Hærvejsruten - skilteeksempler.pdf (dok.nr.151468/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21520 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 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 
   

 

 
 


