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1. Efterretningssag - status på autocamperparkering i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede for et år siden at lave et forsøg med opkrævning af P-afgift for 

autocampere ved de kommunale havne, Grenen, Skagen Lystbådehavn samt 

parkeringspladsen ved Skagen Rådhus i tidsrummet 22.00 – 09.00. Forsøget har kørt siden 

primo juli 2012. Orienteringssag – Statusorientering på autocamperparkering i Frederikshavn 

Kommune af 22. januar 2013 vedlægges som bilag 1. 

Der har i perioden været problemer omkring opkrævningen af P-afgift på 150 kr., på grund af 

dårlig skiltning. Det er nu løst ved opsætning af nye skilte på de respektive steder.  Effekten af 

den nye skiltning bør evalueres hen over sommeren. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at forsøgsordningen fortsætter 

sommeren over.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. juni 2013 

Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen. 

Hanne Welander, Anders Gram Mikkelsen og Bruno Müller kan ikke tiltræde indstillingen. 

Sagen genoptages til efteråret. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Nedenstående evaluering vedr. autocamperparkering er baseret på tilbagemeldinger fra Voerså 

Havn, Sæby Havn, Rønnerhavnen, Ålbæk Havn, Grenen og Skagen Lystbådehavn herunder 

parkeringspladsen ved Skagen Rådhus. 

Der har været problemer med skiltningen på havnene, men disse problemer er sidenhen blevet 

løst.    

Alt i alt har det været en positiv oplevelse og personalet er blevet godt modtaget. Der har dog 

været visse problemer med opkrævning udenfor åbningstiderne ved havnekontorerne og 

restaurant De 2 Have.  Det har man på Skagen Lystbådehavn løst ved at afgiften nu opkræves 

i billetautomat og ved et selvbetjeningssystem i Voerså.  Dette har fungeret godt samtidig med 

at personalet har sparet tid på opkrævning.  

Ordningen har i 2012-2013 indbragt henholdsvis 129.250 kr. i 2013 og 65.450 kr. i 2012 med 

nedenstående fordeling: 

    2013 2012   

Voerså  300 overnatninger á 120 kr.  36.000 -   

Sæby 253 overnatninger á 150 kr. 38.000 24.600  
Rønnerhavnen 16 overnatninger á 150 kr. 2.400 1.350   

Ålbæk 82 overnatninger á 170 kr. 

6 overnatninger á 110 kr. 

13.940 

660 

7.000   

Grenen 95 overnatninger á 150 kr. (jul.-okt.) 14.250 22.500 (jun-okt.)  

Skagen 160 overnatninger á 150 kr. 24.000 10.000   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15112 

 Forvaltning: Ejd 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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Lystbådehavn/Rådhus 

   129.250 65.450   

På mødet vil der blive redegjort nærmere for udfordringerne med opkrævning og skiltning. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller sagen til efterretning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Indstillingen titrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Mail fra Campingraadet.pdf (dok.nr.171051/13) 

Evaluering af autocamperprojektet efterår 2013.pdf (dok.nr.171179/13) 
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2. Orienteringssag - driften af rekreative havne 

 

Sagsfremstilling 

Der gives en orientering på mødet om driften af de rekreative havne. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Til orientering. 

  

Afbud: Jens Porsborg. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9301 

 Forvaltning: Ejd 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU 
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3. Sandfodring ved Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet udfører i dag kystbeskyttelse på 

strækninger nord og syd for det Grå Fyr, mellem Skagen Havn og Klitgården samt 

ved Damstederne jf. den 5-årige samarbejdsaftale for 2009-13 (se bilag). Jf. 

samarbejdsaftalen er Frederikshavn Kommune bygherre og Kystdirektoratet 

rådgiver. Udgifterne til kystbeskyttelsen deles 50/50 mellem Frederikshavn 

Kommune og Kystdirektoratet. 

  

Den sidste sandfodring i den gældende samarbejdsaftale er gennemført i efteråret 

2013 med oprenset sand fra Skagen Havn.   

  

Samarbejdsaftalen står nu for en fornyelse og Staten v. Kystdirektoratet har 

meddelt, at de ønsker at indgå en ny aftale med Frederikshavn Kommune. Det 

årlige statslige bidrag fastholdes på 1,1 mio. kr som hidtil. 

  

Grundlæggende gælder at et samlet årligt bidrag på 1,1 mio. kr. ikke modsvarer det 

økonomiske niveau, som er en forudsætning for at opfylde de mål, der er angivet i 

den nuværende aftale. Det årlige fodringsbehov stiger som følge af en fortsat 

havspejlsstigning samt forstejling af kystprofilet, der sker på grund af den fortsatte 

landhævning. En øget forstejling medfører en større bølgepåvirkning på kysten.    

  

Udvalget bedes derfor drøfte indholdet i en ny samarbejdsaftale. 

  

Tidligere beslutninger i Teknisk Udvalg 

1. Der arbejdes videre med fodring fra søsiden, primært med ønsket om at 

opnå indvindingstilladelse til et udvidet fællesområde på Skagen Rev hvis 

fodringsmaterialet vurderes at være anvendeligt. Alternativt at indgå i en 

fælles aftale med andre kommuner om fodring med oprenset materiale fra 

Hirtshals Havn. (TU 17.april 2012) 

2. Der søges om fornyet tilladelse til at indvinde fodringsmateriale på Skagen 

Nordstrand (TU 17.april 2012). 

3. Det undersøges, hvorvidt der alternativt kan anvendes oprenset materiale 

fra havnene i Frederikshavn Kommune (TU 17.april 2012). 

4. Frederikshavn Kommune fastholder det hidtil økonomiske bidrag til 

sandfodring på de angivne steder (TU 11.december 2012). 

5. Naturstyrelsen ansøges om en flerårig bygherretilladelse til indvinding af 

sand til fodringsformål (TU 11.december 2012). 

6. Frederikshavn Kommune indarbejder 1.850.000 kr. årligt i budget 2014 og 

overslags årene til sandfodring (TU 22.januar 2013). 

  

Dagsordenstekster og beslutninger er vedlagt som bilag. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3592 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: TU 
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Nuværende mål med kystbeskyttelsen jf. samarbejdsaftalen 

Kystbeskyttelsen udføres med udgangspunkt i følgende målsætninger: 

Strækningen nordøst for det Grå Fyr: Der er ikke angivet en konkret målsætning om 

kystudviklingen. Der skal dog tages hensyn til bevarelse af vejforbindelsen til 

Grenen og til den kunstige klit, som er etableret som højvandsbeskyttelse for det 

bagvedliggende område. 

Ud for det Grå Fyr: Målsætning om fastholdelse af kystlinjen.  

Sydvest for det Grå Fyr: Målsætning om fastholdelse af kystlinjen.  

Skagen Havn - Klitgården: Målsætning om fastholdelse af kystlinjen. 

Damstederne: Målsætning om fastholdelse af kystlinjen. 

  

Forslag til prioritering af strækningerne 

1.prioritet: Strækningen Skagen Havn-Klitgården 

2.prioritet: Strækningen sydvest for det grå fyr 

3.prioritet: Strækningen nordøst for det grå fyr 

4. prioritet: Damstederne  

  

Konsekvenserne af, at opgive delstrækninger er beskrevet i afsnit 6.5 i notat om ny 

aftale (se bilag). Det vanskeligt at sætte åremål på, hvornår klitterne er nedbrudte 

og gennembrydes med efterfølgende oversvømmelse. For strækningen nordøst for 

det Grå Fyr forventer Kystdirektoratet dog ikke, det vil ske i en kommende 

aftaleperiode, selv om der ikke fodres på strækningen. Såfremt man senere ønsker, 

at prioritere strækningen, skal der fodres med større mængder, hvis man vil 

genoprette den tidligere beliggenhed af kysten. 

  

Forslag til mulige scenarier 

Sand indvundet på Nordstrand: 

Budget 2,2 mio. kr/år. Damstederne udgår, de øvrige strækninger fodres svarende 

til behov 

Budget 3,057 mio. kr/år. Alle fire strækninger fodres svarende til behov 

  

Sand indvundet fra Skagen rev (udføres indenfor perioden april-september):Budget 

2,2 mio. kr/år. Damstederne og strækning nordøst for det Grå Fyr udgår, de øvrige 

strækninger fodres svarende til behov 

Budget 3,011 mio. kr/år. Damstederne udgår, de øvrige strækninger fodres 

svarende til behov 

Budget 3,689 mio. kr/år. Alle fire strækninger fodres svarende til behov 

  

Ved toårig fodring (med sand indvundet på revet) vil budgettet over to år kunne 

reduceres med 500.000 kr svarende til en besparelse på mobilisering og 

demobilisering.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er pt. afsat en årlig anlægsbevilling på 1.078.000 kr til projektet. Beløbet kan 

overføres fra år til år, således at der kan laves dobbeltfodringer hver andet år for 

2.156.000 kr., hvis det er bedre i forhold til løsningen.  

  

Der henvises til notatet fra april 2012 (se bilag) for budgetter over de foreslåede 
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metoder. 

  

Staten tager primo 2013 stilling til deres økonomiske bidrag til kystbeskyttelsen på 

udvalgte steder i Danmark. Kystdirektoratet ønsker derfor at kende Frederikshavn 

Kommunes økonomiske bidrag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. følge Staten og fastholde det årlige bidrag på 1,1 mio. kr.  

2. Sand indvindes på Skagen rev (udføres indenfor perioden april-september). 

Budget 2,2 mio. kr/år.  

3. Damstederne og strækning nordøst for det Grå Fyr udgår, de øvrige 

strækninger fodres svarende til behov. 

4. fodringen foretages hvert 2. år. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 
Indstillingen titrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Fremtidig kystbeskyttelse ved Skagen - oplæg fremtidig kystbeskyttelse rev.pdf (dok.nr.140583/12) 

Fremtidig kystbeskyttelse ved Skagen - tillæg til notat.pdf (dok.nr.140581/12) 

Tidligere beslutninger i TU vedr. fremtidig sandfodring ved Skagen.pdf (dok.nr.171729/13) 

Skagen_Fællesaftale_2014_2018_sep2013.pdf (dok.nr.171872/13) 

Aftale om kystbeskyttelse ved Skagen 2009-2013.pdf (dok.nr.34251/12) 
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4. Flugtskydebane Kyllesbæk, Troldkærvej 10, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmøde den 15. juni 2010, at Centeret skulle 

igangsætte de forberedende arbejder med henblik på, at skabe grundlaget for at 

kunne gennemføre en ny ekspropriationsprocedure for matr.nr. 22a, Gårdbo, 

Råbjerg. 

  

Arealet omfatter den del af den planlagte skydebane, som indeholder 

skeetskydeanlægget med tilhørende støjvolde mv.  

  

Raabjerg - Aalbæk Jagtforening har i løbet af 2010-2011 etableret den primære del 

af flugtskydebaneanlægget, omfattende jagtbane og trapbane og har således nu 

indhøstet erfaringer fra benyttelsen af denne del af flugtskydebanen. 

Jagtforeningen og Centeret vurderer, at der med den nuværende benyttelse af jagt- 

og trapbanen er opnået en tilfredsstillende afvejning mellem hensynet til 

omgivelserne og ønsket om at kunne opfylde flugtskydebanens primære formål 

med hensyn til at kunne tilbyde træning af nuværende og kommende jægere.  

  

På den baggrund vurderer Centeret, at der ikke er grundlag for at arbejde videre 

med overvejelser omkring ekspropriation vedr. matr.nr. 22a, Gårdbo, Råbjerg og 

anbefaler derfor, at der ikke arbejdes videre med ny ekspropriationsprocedure for 

matr.nr. 22a, Gårdbo, Råbjerg. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Indstillingen titrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 05/4048 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: TU 
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5. Registrering og skiltning af kommunale parkeringspladser i 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Brian Pedersen ønsker at der iværksættes registrering af antallet af kommunale 

parkeringspladser i Frederikshavn og, at der desuden iværksættes undersøgelse af 

mulighederne for en tydeligere skiltning af kommunale parkeringspladser. Der 

ønskes en skiltning, der gør det tydeligt for trafikanterne, hvilke parkeringspladser 

der er kommunale og hvilke der er private. 

 

Indstilling 

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

registrering af antallet af kommunale parkeringspladser i Frederikshavn og at der 

desuden iværksættes undersøgelse af mulighederne for en tydeligere skiltning af 

kommunale parkeringspladser. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Indstillingen titrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/23611 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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6. Salg af almen vej, matr. nr. 99d Sæby Bygrunde, 

Søndergade 8 P, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet og Økonomiudvalget besluttede den 18. september 2013 henholdsvis den 

26. august 2013 at sælge matr. nr. 99d Sæby Bygrunde til ejer af matr. nr. 99a 

ibid.(Sæby gamle købmandsgård) på vilkår: 

1. Arealet ingensinde kan bebygges. 

2. Samtlige udgifter i forbindelse med handlen afholdes af køber. 

3. Arealet sælges til markedsprisen svarende til 130.200 kr. 

4. Teknisk Udvalg kan godkende nedlæggelse af vejarealet. 

 Matr. nr. 99d Sæby Bygrunde er afgrænset af Vestergade, Søndergade, 

Pindborggade og den gamle købmandsgård. Grunden er på 283 m
2
, heraf 35 m

2
 

udlagt vej som adgang for den gamle købmandsgård fra Søndergade. 

  

Grunden har siden 1990 været alment torv og har været anvendt som parkering 

med plads for 4 – 6 biler. Men torvet har aldrig været afmærket som 

parkeringsplads 

  

Torvet blev anlagt, da Sæby Kommune renoverede kloakkerne i bymidten i 1990. 

Som følge af kloakrenoveringen ændrede bymidten helt karakter. Planlægningen af 

den nye bymidte skete i samarbejde med en arbejdsgruppe som varetog 

grundejeres og forretningsdrivendes interesser og synspunkter. Torvet blev anlagt 

for anlægsmidler sammen med omlægningen af bymidten. Efter nærmere 

undersøgelser kan det konstateres, at torvet ikke blev optaget som offentlig vej 

efter lov om offentlige veje, om end det har været vedligeholdt efter denne lov. 

  

Retligt har torvet derfor siden 1990 været at betragte som alment torv – eller almen 

vej, som er vej, gade, bro og plads, der er åben for almenheden, men som ikke 

administreres af det offentlige i henhold til lov, vedtægt eller deklaration. Det 

betyder, at ejer (kommunen) siden 1990 har anerkendt, at offentligheden 

(almenheden) færdes på grunden inden for de rammer, som blev fastlagt ved 

planlægningen af den nye bymidte i 1990. 

 

Juridiske konsekvenser 

På grund af torvets centrale beliggenhed i Sæby ønsker køber ikke at ændre 

grundlæggende på grundens anvendelse som torv. Der skal stadig være torvemiljø 

med torvepladser for butikker i den gamle købmandsgård. 

  

Parkeringsmuligheden på torvet vil sandsynligvis ophøre, men de få 4 – 6 pladser 

vurderes ikke at have væsentlig negativ konsekvens for det samlede antal 

parkeringspladser i bymidten. De få pladser vil kunne rummes på fx. den offentlige 

parkeringsplads ”Mejeripladsen” mellem Søndergade og Gasværksvej. 

   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/20404 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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Almene veje kan nedlægges efter § 93, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje. 

Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fra ejer af en ejendom, hvorover en 

almen vej forløber, træffe beslutning om, hvorvidt en almen vej skal nedlægges, 

omlægges eller opretholdes som hidtil. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift 

træffe tilsvarende beslutning. En beslutning om at nedlægge en almen vej skal 

bekendtgøres med en frist på minimum 8 uger til at komme med indsigelser mod 

beslutningen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at matr. nr. 99d Sæby 

Bygrunde nedlægges som almen vej efter lov om offentlige veje § 93, stk. 1 og 2. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Indstillingen titrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Kortbilag - Søndergade 8 P, 9300 Sæby.pdf (dok.nr.169766/13) 

Byråd_Punkt_18683_Evt. salg af ejendommen Søndergade 8 P, Sæby.pdf (dok.nr.172035/13) 
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7. Forundersøgelse af indsats ved Sæby Vandmølle 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø er ved at afslutte en forundersøgelse omhandlende 

muligheden for at fjerne en spærring for fiskepassage i Sæby Å ved Sæby 

Vandmølle. 

  

Opstemningen og fisketrappen ved Sæby Vandmølle fungerer som en spærring for 

fiskepassage, og kan medvirke til at hindre god økologisk tilstand i vandløbet. 

Kommunen skal fjerne spærringen ved at søge at gennemføre et 

restaureringsprojekt, som kan sikre fiskepassagen. 

  

Kommunen har den 27. maj 2013 fået tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen om tilskud 

til at gennemføre en forundersøgelse med det formål at belyse muligheden for at 

fjerne spærringen. Forundersøgelsen skal blandt andet indeholde en redegørelse 

for de anlægstekniske muligheder, et detailprojekt for anlægget, herunder budget 

for de udgifter, der er forbundet med at gennemføre projektet, en redegørelse for, 

hvordan projektet sikrer bedre forhold for flora og fauna samt en redegørelse for de 

berørte lodsejeres holdning til projektet. Forundersøgelsen skal være afsluttet 

inden 27. november 2013. 

  

Som baggrund for forundersøgelsen ligger et tidligere arbejde med at finde en 

løsning for fjernelse af spærringen. I dette arbejde har der indgået en 

arbejdsgruppe med repræsentanter fra lodsejerne i området, Kommunen, 

interesseorganisationer samt Kulturstyrelsen  

  

Arbejdsgruppen endte i 2008 op med to alternativer. Løsning 1 var en nedstrøms 

løsning til en skønnet etableringsomkostning på 3-3,5 mio. kr. samt en årlig 

vedligeholdelsesomkostning på skønnet 100.000 kr. Løsning 2 var en opstrøms 

løsning til en skønnet etableringsomkostning på ca. 2 mio. kr. Det blev besluttet at 

der skulle arbejdes videre med løsning 2. 

  

Begrundelsen for valget var, at det er den opstrøms løsning, der med størst 

sikkerhed kan skabe en effektiv faunapassage. De væsentligste ulemper ved den 

nedstrøms løsning fremgår af vedlagte bilag. 

  

Der blev efterfølgende udarbejdet et projekt for den opstrøms løsning, som 

afklarede en række problemstillinger omkring etableringen af omløbsstryget, hvilket 

blandt andet betød, at der måtte projekteres en dyb spuns omkring omløbsstryget 

for at sikre omliggende bygninger mod sætningsskader. Projektet blev herefter 

skønnet at have en etableringsomkostning på ca. 16. mio. kr.. 

  

Center for Teknik og Miljø har nu i samarbejde med rådgivningsfirmaet Grontmij 

gennemført en forundersøgelse for fjernelse af spærringen ved Sæby Vandmølle 

med udgangspunkt i det tidligere projekt. En skitse over projektet, en overordnet 

beskrivelse af løsningen samt et overordnet budget for anlægsomkostningerne ses 
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i bilag til dagsordenen. Det fremgår heraf blandt andet, at anlægsomkostningerne 

skønnes til ca. 24 mio. kr. Den store forøgelse af de skønnede 

anlægsomkostninger skyldes primært, at det har vist sig, at spunsen skal være 

væsentligt kraftigere, end det først var vurderet, samt at jernprisen er steget 

markant i den mellemliggende periode. 

  

Forundersøgelsens afklaring af lodsejernes holdninger til projektet viser, at en stor 

del af lodsejerne er imod projektet. Der er 27 ejendomme, som grænser op til 

projektområdet. Heraf er ejerne af de 13 ejendomme imod projektet 8 er neutrale 

og 6 er positive eller betinget positive over for projektet.  

  

En række af de omboende lodsejere, som er modstandere af projektet, har 

indsendt et indsigelsesbrev til kommunen, hvor der blandt andet bliver stillet 

spørgsmålstegn ved, hvorfor der er arbejdet videre med en opstrøms løsning, da 

de mener, at en nedstrøms løsning vil være billigere og bedre for kulturmiljøet. Der 

har - siden beslutningen i 2008 om at vælge den opstrøms løsning – ikke været 

vurderet nærmere på den nedstrøms løsning. Det vurderes, at ulemperne ved at 

vælge en nedstrøms løsning ikke har ændret sig. 

  

Kommunen skal nu have truffet beslutning om, hvordan det videre arbejde med 

fjernelse af spærringen ved Sæby Vandmølle skal forløbe. Der er 2 muligheder. 

1. Der arbejdes videre med det projekt, som forundersøgelsen har omhandlet. 

2. Der igangsættes en ny forundersøgelse, som skal belyse muligheden for 

en nedstrøms løsning for fjernelse af spærringen med henblik på at 

undersøge, om en sådan løsning overhovedet vil kunne løse 

passageproblemet og samtidig være billigere og/eller have mindre 

lodsejermodstand.  

Kommunen kan ikke søge om tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen til en ny 

forundersøgelse, hvorfor kommunen selv må bekoste en sådan. Det vurderes, at 

forundersøgelsen vil koste ca. ½ mio. kr. til rådgiverbistand ud over den tid, som 

kommunens egne medarbejdere skal bruge på forundersøgelsen. 

 

Når den nye forundersøgelse er afsluttet, kan kommunen træffe beslutning om, 

hvilken løsning, der ønskes prioriteret. 

De økonomiske konsekvenser i øvrigt af de 2 muligheder, fremgår af vedlagte 

bilag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

indstiller til Teknisk Udvalg, at der bevilges penge fra dispositionspuljen til en 

forundersøgelse af en nedstrøms løsning. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. november 2013 

Indstillingen tiltrædes. 
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Afbud: Erik Sørensen 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget har den 5. november 2013 besluttet at indstille til Teknisk 

Udvalg, at der bevilges penge fra dispositionsfonden til udarbejdelse af en ny 

forundersøgelse for en nedstrøms løsning for faunapassage ved Sæby Vandmølle. 

Det skønnes, at omkostningen hertil vil være omkring ½ mio kr. til rådgiverbistand. 

Det endelige beløb kendes ikke, før opgaven har været i udbud. Det forudsættes, 

ar staten afholder alle udgifter ved projektets gennemførelse. 

 

Indstilling 

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

500.000,- kr. fra dispositionspuljen til en forundersøgelse af en nedstrøms løsning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Indstillingen titrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Projektbeskrivelse for etablering af stryg ved Sæby Vandmølle (dok.nr.159666/13) 

Økonomiske konsekvenser af mulige fremgangsmåder for processen ved Sæby 

Vandmølle (dok.nr.162431/13) 

Ulemper ved en nedstrøms løsning for faunapassage ved Sæby Vandmølle (dok.nr.162423/13) 
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8. Hestvangvej 10 til Understedvej 124, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune er med i et tværkommunalt samarbejde om videreførelse 

af Hærvejen igennem Nordjylland. Vandrerutens forløb er i store træk faldet på 

plads, og afmærkningen af ruten foregår hen over vinteren 2013-2014 med åbning 

af ruten i påsken 2014. 

  

Det er planen, at vandreruten skal gå forbi et nyetableret shelter syd for Understed. 

I forbindelse med undersøgelse af vejadgangen, som er en del af fastlæggelsen af 

ruteforløbet, har Center for Teknik og Miljø konstateret, at vejadgangen for 

offentligheden ind til et pågældende shelter ved Understed, aldrig er blevet sikret 

ved en skriftlig aftale, tinglysning af deklaration om færdselsret til offentligheden 

eller ved optagelse af offentlig sti på strækningen fra Hestvangsvej i vest via 

’Granly’ til Understedvej mod øst. Formålet med optagelsen af en offentlig sti er 

således at fremtidssikre forløbet ad den nationale hærvejsrute. 

Center for Teknik og Miljø oplyser, at den private fællesvej, som er vist på kortet er 

udlagt i matriklen i en ca. bredde på 3,77 m. Vejen går fra vest over matr.nre. 13-n, 

14-e, 14-f, 14-a, 8-b, 8-z, 1-b, 15-a og 1-a Den sydvestlige Del, Understed. I det 

væsentligste stemmer matrikelkortets oplysninger overens med den faktiske 

placering af vejen. Vejen henligger i dag som en grusvej - visse steder med græs 

mellem køresporene. Den pågældende private fællesvej og placering af shelter 

fremgår på bilag 1. 

  

Center for Park & Vej har ved anlæggelsen af shelteret allerede indgået en aftale 

om at bidrage med vedligeholdelsen af vejen i form af græsklipning og det må 

forventes, at der ikke vil ske en væsentlig stigning i udgiften. Optages en offentlig 

sti på en privat fællesvej, så overtager kommunen kun den del af vedligeholdelsen, 

som er nødvendig for, at vejen er farbar for gående, cyklister og ridende og kun i de 

dele af året, det skønnes nødvendigt (fx sneryddes ikke alle stier). Kommunens 

bidrag til vedligeholdelse vedrører alene slid fra vandrere og eventuelle cyklister til 

og fra shelteret – det slid som den offentlige trafik medfører. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Når en privat fællesvej optages som en offentlig sti, vil der normalt ikke skulle 

udbetales erstatning, da der ikke kan dokumenteres et værditab. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der iværksættes 

høringsprocedure med henblik på, at den private fællesvej optages som offentlig sti 

efter lov om offentlige veje § 97. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Indstillingen titrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 
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Bilag 

Bilag 1 - fremtidig offentlig sti.pdf (dok.nr.172921/13) 

Bilag 2 - fremtidig offentlig sti.pdf (dok.nr.172740/13) 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 26. november 2013 Side 19 af 25 

 

9. 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Sagen blev diskuteret på sidste møde i Trafiksikkerhedsudvalget, og det anbefales, 

at sagen tages op i forbindelse med det forestående arbejde med trafikpolitikker og 

skolevejsanalyser.  

  

I november 2012 blev der lavet en trafiktælling på Søndermarksvej, og den viste 
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følgende: 

  

Årsdøgntrafik: 373 køretøjer pr. døgn i gennemsnit.  

Gennemsnitshastighed: 41 km/t.  

85 % fraktil: 51 km/t (dvs. 85 % af bilisterne kører 51 km/t eller under) 

  

Uheldsdata indenfor de sidste 10 år: 

- Et uheld i 2009, hvor en cyklist kom lettere til skade.  

  

De 373 køretøjer pr. døgn betragtes ikke som et voldsomt antal. Tidligere målinger 

har vist et større antal biler, men det antages, at de sidste par års vejarbejder på 

Søndermarksvej har været med til at flytte trafikken. Hastighederne på vejen 

vurderes at være fornuftige, da vejen opfattes som en fordelingsvej.   

  

I forbindelse med den forestående skolevejsanalyse anbefaler 

Trafiksikkerhedsudvalget, at der specielt kigges på overgangene af 

Søndermarksvej, da der er et stort flow af bløde trafikanter, som skal til Sæby 

Skole, Privatskolen og forskellige idrætsfaciliteter. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen tages op i forbindelse 

med det forestående arbejde med trafikpolitikker og skolevejsanalyser.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Indstillingen titrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

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

Underskriftindsamling -Søndermarksvej i Sæby 10.06.2013 .pdf (dok.nr.84606/13) 
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10. Trafiksikkerhed - For høj fart på Brøndenvej i Brønden, 

Dybvad 

 

Sagsfremstilling 

Politiet har for nylig været på besøg i Brønden, hvor 33 ud af 110 bilister (30 %) 

kørte for stærkt og derfor fik tilsendt en bøde. Politiet har efterfølgende været på 

stedet igen, der forelægger dog ingen tal for denne måling.  

  

Flere borgere på Brøndenvej i Brønden har efterfølgende kontaktet Center for 

Teknik og Miljø, for at gøre opmærksom på bilisternes manglende respekt for 

byzonens fartgrænser. Henvendelserne drejer sig om Brøndenvej fra byzonetavlen 

i Nord til krydset ved Skævevej.  

  

Borgerne mener, at ovennævnte tal fra fartkontrollen, er i overensstemmelse med 

den oplevede virkelighed, som borgerne langs Brøndenvej har.  

  

I lyset af den utryghed som farten skaber blandt beboerne på Brøndenvej, 

appellerer de til Frederikshavn Kommune, om at deres situation tages op til 

overvejelse, og at der findes en permanent løsning på fartproblemerne, som dagligt 

skaber utryghed på strækningen.   

  

Der blev i 2005 og igen i oktober måned i år lavet trafiktællinger på strækningen. 

Tællingerne viser følgende:  

  

Tælling i 2005 (juni): 

 Årsdøgnstrafik 892 (biler i gennemsnit pr. døgn)  

 Gennemsnitshastighed 55 km/t 

 85 % fraktil 67 km/t ( 85 % af bilisterne kører 67 km/t eller der under)  

Tælling i 2013 (oktober) 

 Årsdøgnstrafik 531  

 Gennemsnitshastighed 51 km/t 

 85 % fraktil 62 km/t 

Trafiktællingen i 2013 er lavet ikke lang tid efter den første fartkontrol, og 

fartkontrollen har derfor virket fartdæmpende, hvilket er noget af grunden til 

forskellen i 85 % fraktilen. Samlet set viser trafiktællingerne, at 85 % - 

fraktilhastigheden ligger ca. 30 % over hastighedsgrænsen, hvilket betragtes som 

højt. 

  

Der er ligeledes kommet en henvendelse ang. Skævevej i Brønden, og det 

anbefales, at begge strækninger bliver behandlet samtidig. 

 

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

vurdering i Trafiksikkerhedsudvalget. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Indstillingen titrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Luftfoto - Brøndenvej - 15.11.2013.pdf (dok.nr.173259/13) 
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11. Økonomisk Status Teknisk udvalg september 2013 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 30. 

september 2013 for Teknisk Udvalgs område til orientering. 

  

Den indeholder beskrivelse til den overordnede økonomiske status på drift og 

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

korte overordnede kommentarer, som beskriver områdets økonomiske stade. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Indstillingen titrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Økonomisk status TU september 2013f.pdf (dok.nr.160898/13) 

Aktivitetstallene for september.pdf (dok.nr.172778/13) 
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12. Udkast til Handicappolitik 2014-17 

 

Sagsfremstilling 

Første udkast til en ny handicappolitik for Frederikshavn Kommune ligger nu klar. 

Politikken sendes derfor til høring med henblik på, at de forskellige fagudvalg 

kommer med kommentarer til udkastet. 

  

Arbejdet med handicappolitikken er forankret i en fokusgruppe, der er nedsat af 

Socialudvalget. Indholdet i politikken bygger på bidrag fra borgere, pårørende, 

medarbejdere, interesseorganisationer og politikere. Bidragene er blandt andet 

indhentet på et borgermøde afholdt på Hotel Viking i Sæby. Derudover har borgere 

i Frederikshavn Kommune haft mulighed for at komme med bidrag via mail 

handicappolitik@frederikshavn.dk. Der er via pressen, hjemmeside, mail, plakater 

og intranet udsendt opfordring til at sende bidrag. 

  

Handicappolitikken sendes nu i høring med henblik på, at udvalgenes kommentarer 

kan blive indarbejdet i den endelige handicappolitik, der skal behandles i Byrådet i 

december 2013. For at kommentarerne kan indarbejdes i politikken, bedes 

høringssvar afgivet senest den 2. december 2013. 

 

Indstilling 

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

afgiver kommentarer til det første udkast til en ny handicappolitik. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 26. november 2013 

Udvalget tager udkastet til efterretning. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

HCP Første udkast.pdf (dok.nr.163517/13) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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