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1. Ny styregruppe for Projekt riderute 

 

Sagsfremstilling 

I 1999 blev der påbegyndt et samarbejde mellem kommunerne Hirtshals, Hjørring, 

Sindal, Frederikshavn og Skagen, LandboNord, Dansk Familielandbrug, Skov- og 

Naturstyrelsen samt flere interesseorganisationer og foreninger om etablering af en 

sammenhængende riderute på ca. 200 km rundt i hele Nordvendsyssel.  

  

Den 26. oktober 2013 blev hele Rideruten i Nordvendsyssel indviet, og projektet 

går derefter ind i en ny fase, hvor det handler om, at få Danmarks længste riderute 

markedsført overfor turister og tilflyttere samt sørge for, at formidlingen af rideruten 

gennem skiltning, hjemmeside og digitale kort opdateres og udvikles. For hver 

delstrækning af rideruten er der oprettet brugergrupper, som foretager tilsyn med 

rideruten og rapporterer tilbage til kommunerne. Denne kontakt mellem 

brugergrupperne og kommunerne skal opretholdes og udvikles. 

  

Det vil være naturligt, at følgende organisationer m.m. bliver repræsenteret i 

styregruppen: 

• De to byråd 

• Naturstyrelsen, 

• Region Nordjylland, 

• Toppen af Danmark, 

• Visit Nordjylland, 

• Landbruget 

• Dansk Rideforbund, 

• Dansk islandshesteforening, 

• Friluftsrådet, 

• Lodsejerrepræsentanter fra begge kommuner, 

• og repræsentanter fra brugergrupper i begge kommuner 

  

Fra administrationen i begge kommuner bør der udpeges personer der arbejder 

med turisme og som vil kunne assistere styregruppen. 

  

Til orientering kan oplyses, at Byrådet i Hjørring Kommune den 30, oktober 2013 

har vedtaget, at der nedsættes en styregruppe med deltagere som nævnt ovenfor, 

dog med den ændring at der ikke deltager repræsentanter for de to byråd. 

 

Indstilling 

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

styregruppe, jf. beslutningen i Hjørring byråd. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Indstillingen tiltrædes, idet det forudsættes. at administrationen vil være 

repræsenteret. 

  

Afbud: Jens Porsborg. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 00/345 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: TU 
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2. Adgang til Strandkanten 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udstykning af området ved Strandkanten blev lokalplan 

SAE.4.105.0, Helårsbeboelse ved Sæby Strand vedtaget af byrådet den 23. april 

2008.  

  

I lokalplanen er beskrevet at vejadgangen til Strandkanten skulle ske via en ny 

tilslutning til Frederikshavnsvej. Undervejs blev denne beslutning dog ændret, 

således at vejadgangen til området skulle ske via indkørslen til Hedebo Strand 

Camping og den eks. private fællesvej. 

  

Grundejerforeningen Sæby Strand, og Hedebo Strand Camping opfatter de 

nuværende tilkørselsforhold som problematiske, og der blev den 20. august 2013 

afholdt et møde med ovennævnte aktører samt repræsentanter fra Teknisk Udvalg 

og Center for Teknik og Miljø.  

  

På mødet blev det aftalt, at kommunen skulle skitsere på mulige alternative 

løsninger til den aktuelle situation.  

  

Der er udarbejdet 2 skitseforslag i forbindelse med vejadgang til Frederikshavnsvej  

1. Svingbaner på Frederikshavnsvej, som overslagsmæssigt koster 750.000 

kr. 

2. Rundkørsel, som overslagsmæssigt koster 2.500.000 kr.  

Grundet niveauforskel og vinkeltilslutning af ”sidebenene” er det ikke muligt at 

etablere en 5. benet rundkørsel, således at der både skabes fornuftig adgang til 

Strandkanten og Hedebo Strand Camping. 

Som det ses på den vedlagte tegning, nr. 12/11057-O21 vil en 4 benet rundkørsel 

kræve enormt store arealerhvervelser fra Hedebo Strand Camping samt give 

dårlige vejtilslutninger for både Strandkanten og Hedebo Strand Camping. 

  

Svingbaner på Frederikshavnsvej vil kunne etableres ved at rykke kantsten og 

cykelsti i østsiden ind. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der indledes dialog med 

ansøgere om løsning og finansiering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

12-11057-O21.pdf (dok.nr.177866/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/3091 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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12-11057-O20.pdf (dok.nr.177859/13) 

Luftfoto - Strandkanten i Sæby 28.11.2013 .pdf (dok.nr.181343/13) 
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3. 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 har 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 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/440 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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Marina K/S. 

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

(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. 

 

Supplerende sagsfremstilling 
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På baggrund af Udvalgets beslutning den 27. august 2013 har Frederikshavn 

Marina K/S svaret på denne med vedlagte brev. 

  

Af brevet fremgår det, at der i FM K/S´s bestyrelse var enighed om: 

  

- at acceptere, at drift og vedligeholdelsen foretages af FM. 

- at el-installationen, med automatisk tænde sluk funktion, skal tilsluttes FMs  

målerramme, og 

- endeligt skal der etableres en kontrakt mellem Frederikshavn Kommune og 

Frederikshavn Marina K/S, der beskriver ejerforholdet, drift og vedligeholdelse samt 

el-tilslutningen. 

  

- FM anmoder herved Frederikshavn Kommune Teknisk Forvaltning om, at 

iværksætte installationen af belysningsanlægget. Det skal påpeges, at lysmaster 

skal sikres mod påkørsel, og eventuelle skader på asfalt, efter installationen, skal 

repareres ved arbejdets afslutning. 

  

 Da belysningsanlægget overdrages vederlagsfrit til FM K/S´s til fremtidig drift og 

vedligeholdelse er det centrets opfattelse, at der ikke er behov for kontrakt på dette. 

  

Ønsket om sikring af lysmasterne mod påkørsel kan ske ved montering af dobbelt 

Propak beskyttelsesbøjler ved hver mast. Dette vil iflg. Frederikshavn Forsyning 

A/S koste ca. 35.000 kr. for 10 master hvor dette er nødvendigt. 

  

Øvrige punkter er indeholdt i tilbud fra Forsyningen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at  

1. der ikke udarbejdes en kontrakt for overdragelse af belysningsanlægget 

samt,  

2. Frederikshavn Marina K/S selv må sørge for den ønskede sikring af 

lysmasterne mod påkørsel. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Etablering af lys på Nordsøstien.pdf (dok.nr.92846/13) 

Vedr. Frederikshavn Marina - Skrivelse til FRHKOM om belysning på nordsøstien 12. september 

2013.docx (dok.nr.178415/13) 
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4. Benyttelse af parkeringsplads ved Skagen Havn - Skagen 

Festival 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Festival ansøger om tilladelse til at benytte den kommunale 

parkeringsplads ved Skagen Havn til koncerttelt mm. i perioden onsdag den 2. juli 

til og med søndag den 6. juli 2014. Pladsen vil være lukket for alm. færdsel i hele 

periode. Kopi af ansøgning fra Skagen Festival samt oversigtsplan er udsendt med 

dagsordenen til udvalgets medlemmer. 

  

Skagen Festival har i en længere årrække fået tilladelse til at råde over 

parkeringspladsen i 4 dage under festivalen, og ønsker nu at udvide med en dag. 

  

Baggrunden for ansøgningen er, at Skagen Festival af økonomiske årsager fra 

2014 ikke gennemfører koncerter i Skagen Sportscenter. Som kompensation for 

dette ønsker man at udvide antallet af koncerter på de øvrige spillesteder. 

  

Parkeringspladsen ved Skagen Havn er en plads med betalingsparkering. 

 

Indstilling 

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

kommunal parkeringsplads ved Skagen Havn i perioden den 2. juli til og med den 

6. juli 2014 imødekommes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Ansøgning - benyttelse af p-plads Skagen Havn - m. kortbilag (dok.nr.184260/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22438 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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5. Lokal nedsættelse af hastigheden på Tuenvej, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har fået flere henvendelser i forbindelse med færdslen på 

Tuenvej mellem Elling og Øster Holmen. Bilisternes høje fart skaber utrygge 

situationer.  

  

Virksomheden på Tuenvej 120 genererer meget transport af varer til og fra 

området. Lastbilchaufførerne oplever gentagne gange, at det er svært at komme ud 

på Tuenvej, og at der let opstår kritiske situationer pga. den hurtige hastighed, som 

bilisterne på Tuenvej kører med.  

  

Virksomheden har to udkørsler til Tuenvej på den nordlige side af vejen. Der er 

hovedindgangen og en overkørsel længere mod vest, som benyttes til 

vareindlevering mm. (se vedlagte luftfoto)  

  

På sydsiden af Tuenvej overfor hovedindgangen er personalets parkeringsplads 

placeret. De ansatte giver udtryk for, at de oplever samme problemer som 

chaufførerne, når de skal ud fra parkeringspladsen.  

  

Det er yderligere tilkendegivet fra flere sider at de bløde trafikanter og især 

cyklisterne føler sig pressede, når de kører på Tuenvej.  

  

Der er vedlagt en trafiktælling fra 2011, der viser, at der generelt bliver kørt for 

stærkt på strækningen. Problemet er størst, når bilerne kommer fra Elling og kører 

mod vest, hvilket bl.a. ses på 85 % -fraktilen (side 3), der ligger på 100 km/t.  

  

Da 85 % -fraktilhastigheden ligger mere end 20 % over hastighedsgrænsen, bør 

det vurderes, om der skal etableres hastighedsdæmpning eller anden regulering i 

forhold til trafikken på Tuenvej. 

 

Indstilling 

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

vurdering i Trafiksikkerhedsudvalget. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Hanne Welander 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Virksomheden på Tuenvej 120 ønsker en lokal hastighedsnedsættelse, for at 

afhjælpe de problemer, som de oplever, når de skal dreje ud på Tuenvej. 

Problemerne er forårsaget af dårlige oversigtsforhold og den hastighed, der bliver 

kørt med på Tuenvej.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3861 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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Sagen er blevet behandlet i Frederikshavn Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg, og 

udvalget anbefaler, at der ikke laves en lokal hastighedsnedsættelse.  

  

Der er lavet en ny trafiktælling på strækningen (se bilag), og den viser, at 85 % 

fraktilen er faldet fra 93 km/t i 2011 til 89 km/t i 2013. Desuden er antallet af lastbiler 

faldet med knap 100 stk. fra 2011 til 2013, hvilket må betragtes som en betydelig 

nedgang og dermed sikring af trafiksikkerheden. 

  

Stedet er besigtiget af både Nordjyllands politi og medarbejdere fra Frederikshavn 

Kommune, og det vurderes at oversigtsforholdene er knap så dårlige, som det først 

blev antaget. Dog vil en flytning af virksomhedens eget hegn, kunne forbedre 

oversigtsforholdene og være med til at gøre udkørsel fra matriklen mere sikker. 

  

Strækningen vil de næste par år blive holdt under observation, og der vil blive lavet 

kontrolmålinger for at evt. ændringer i trafikmønsteret bliver registreret og vurderet.  

 

Indstilling 

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

hastighedsnedsættelse på 70 Km/t ud for Tuenvej 120 mellem Elling og Øster 

Holmen.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Luftfoto_Tuenvej, 9900 Frederikshavn.pdf (dok.nr.48587/13) 

Trafiktælling 85522201- Tuenvej uge 3811.pdf (dok.nr.48336/13) 

Trafiktælling - Tuenvej 112-146_1318_85522201.pdf (dok.nr.180930/13) 
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6. Nedlæggelse af privat fællesvej over matr. nr. 4n, Strandby 

By, Elling  

 

Sagsfremstilling 

Nellemann & Bjørnkjær har på vegne af ejeren af matr. nr. 4n Strandby By, Elling 

beliggende Nørrevej 38 i Strandby ansøgt om nedlæggelse af privat fællesvej der 

forløber over dennes ejendom. Ansøgning med bilag er udsendt med dagsordenen 

til udvalgets medlemmer. 

  

I ansøgningen fremføres, at vejen benyttes i begrænset omfang som adgang til 

stranden for gående, og har karakter af trampet sti. Den private fællesvej ønsker 

vejarealet fjernet fra matrikelkortet og stien nedlagt i marken. 

  

Baggrunden for ansøgningen er, at stien bl.a. bruges af hundeluftere, hvilket 

betyder at grundejer generes af hundeefterladenskaber på stien samt på resten af 

grunden. Stiens forløb tæt ved hus og terrasse giver indbliksgener til grundejer, der 

føler privatlivets fred forstyrret. Efter nedlæggelse af stien ønsker grundejer at 

afskærme grunden fra vejen, således at der ikke er mulighed for færdsel over 

grunden. 

  

Grundejer vurderer at stien/vejen kan nedlægges, da der allerede er en sti til 

stranden med fast belægning over kommunalt areal ca. 120 m syd for matr. nr. 4n 

Strandby By, Elling.  

  

CTM har med henvisning til Naturbeskyttelseslovens § 26a truffet beslutning om 

ikke at imødekomme ansøgningen. Dette er meddelt ansøger den 3. maj 2013. 

Bilag 2 

  

Afslag er begrundet med, at stien har væsentlig rekreativ betydning for et større 

bolig – og sommerhusområde nord og vest for ejendommen.  Det vurderes 

desuden, at den offentlige sti 120 m længere mod syd ikke er et væsentligt 

alternativ til stien over matr. nr. 4n Strandby, Elling, idet der i forvejen er langt til 

nærmeste alternative adgang til stranden mod nord. Næste offentlige adgang til 

stranden for beboerne på Strandvejen og tilstødende boligområder ligger 560 m 

mod nord. 

  

Der vurderes desuden, at stien benyttes hyppigt. 

  

Ansøger har efterfølgende påklaget afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet har den 22. oktober 2013 ophævet Frederikshavn 

Kommunes afgørelse af den 3. maj 2013. Nævnet finder ikke, at bestemmelserne i 

§ 26a kan anvendes på den omhandlede sti, da det vurderes at bestemmelsen kun 

vedrører veje og stier i det åbne land, og idet den omhandlede sti forløber gennem 

et udbygget område med sommerhuse/helårshuse til stranden. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3871 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 10. december 2013 Side 15 af 28 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse skal ses som en principiel afgørelse, da 

centeret ikke tidligere har set denne præcise tolkning af § 26a anvendelsesområde. 

Bilag 3 

  

Sagen ønskes derfor behandlet efter privatvejslovens § 71 – 73, hvorefter 

kommunen kan træffe beslutning om nedlæggelse af en privat fællesvej. 

  

Ansøger har efterfølgende gjort opmærksom på, at stien ikke benyttes hyppigt. 

Dette underbygges ved foto taget i juni 2013. Bilag 4 

  

Ansøger gør desuden opmærksom på, at vejen er udlagt i forbindelse med 

udstykning foretaget i 1941 og vurderer derfor, at almenheden ikke kan have 

vundet aldershævd. 

  

Ud fra observationer i februar og november 2013 vurderer centeret fortsat, at stien 

benyttes hyppigt. 

  

Det er fortsat centerets opfattelse, at stien over matr. nr. 4n Strandby, Elling har en 

væsentlig rekreativ betydning for området, og at stien over kommunens areal 

beliggende 120 m syd for matr. nr. 4n ikke er et væsentligt alternativ til denne. Det 

vurderes derfor, at ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej over matr. nr. 4n 

Strandby ikke bør imødekommes. 

 

Indstilling 

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

af privat fællesvej over matr. nr. 4n Strandby, Elling ikke imødekommes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej m. bilag (dok.nr.181325/13) 

afgørelse vedr nedlæggelse af vej på matr nr 4n Strandby By Elling.pdf (dok.nr.181337/13) 

Nedlæggelse af privat fællesvej - Nørrevej - afgørelse NMK-512-00075.pdf (dok.nr.181563/13) 

Privat fællesvej - Nørrevekj 38a - Foto juni 2013  (dok.nr.181364/13) 
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7. Ansøgning om hastighedsbegrænsning på Kandestedvej 

ved Hulsig, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Grundejere og beboere på Kandestedvej har ansøgt Nordjyllands Politi om lavere 

hastighedsgrænse på Kandestedvej, idet man er utrygge ved høj hastighed i 

betragtning af vejens rekreative anvendelse. Politiet anmoder om, at sagen bliver 

drøftet i Trafiksikkerhedsudvalget den 19. december 2013. 

  

Kandestedvej er en betonvej fra 1950’erne og var adgang for strandhotellerne 

Hjorts, Kokholms og Kandehus. Vejen er i dag mest af alt en rekreativ vej og 

primær adgang til Råbjerg Mile. Der er mange cyklister om sommeren og andre 

”bløde” trafikanter, bl.a. ryttere som følge af hesteudlejning på Langagergård, 

Kandestedvej 76.  

  

I øjeblikket gælder den generelle hastighed uden for tættere bebygget område (80 

km/t. Siden 2008 har der været lokal hastighedsbegrænsning (50 km/t) på sidste 1 

km af Kandestedvej fra Råbjerg Mile Vej til stranden samt på Kandebakkevej på 

grund af ”bymæssigt præg” (tæt beliggende sommerhusveje). Selve stranden er en 

zone med max. tilladt hastighed på 30 km/t på grund af strandgæsterne: ”Hold 

tilbage for fodgængere – Give way to Pedestrians – Fussgänger haben vorrecht”. 

  

På Kandestedvej kører der 396 biler i gennemsnit pr. døgn. 85 % af bilisterne kører 

med en hastighed på 68 km/t eller derunder. Gennemsnitshastigheden er beregnet 

til 56 km/t. Den højst målte hastighed er 100 – 110 km/t (1 bilist). 2 bilister har kørt 

90 – 100 km/t, og 10 bilister har kørt 80 – 90 km/t. Hastigheden fordeler sig i øvrigt 

således: 

   

<= 50 km/t 50 – 60 km/t 60 – 70 km/t > 70 km/t 

32,54 % 37,05 % 19,69 % 10,72 % 

        

<= 80 km/t 80 – 90 km/T 80 – 100 km/t > 100 km/t 

97,68 % 1,86 & 0,23 % 0,23 % 

  

Der er ikke registreret uheld i de sidste 5 år. Grundejere og beboere undrer sig 

imidlertid over, at der ikke er hændt andre alvorlige uheld end det, som ramte 

postbudet for nogle år siden. 

  

Det eneste, som kan få bilisterne til at tænke over hastighedsgrænsen, er 

sanktioner (bøder) i forbindelse med fartkontrol. Der er følgende scenarier: 

1. Den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t fastholdes. 

2. Automatisk trafikkontrol (ATK), hvis Nordjyllands Politi kan finde en egnet 

holdeplads i rabatten. 

3. Hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Da der givetvis er mest trafik om 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22818 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: mome 

 Besl. komp: TU 
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sommeren (juni – august), bør hastighedsbegrænsning kun være i disse 

måneder (lige som Jerupvej syd for Ålbæk).  

 
Juridiske konsekvenser 
Efter færdselslovens § 92a skal afgørelse om hastighedsbegrænsning træffes af 

politiet med kommunens samtykke. Skiltning skal i givet fald etableres i medfør af 

vejlovens § 10. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Etablering af hastighedsbegrænsning (punkt C) vil koste ca.. 15.000 kr. 

  

Hvis hastighedsbegrænsningen kun skal gælde om sommeren (maj – august), vil 

det årligt koste ca. 3.600 kr. at opsætte henholdsvis nedtage skilte.  

 

Indstilling 

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

Trafiksikkerhedsudvalget. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 
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8. 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 

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 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/6235 

 Forvaltning: CTM  

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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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. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget blev på deres møde den 7. november 2013 orienteret 

om, at Teknisk Udvalg den 22. oktober 2013 behandlede sagen omkring 

sikkerheden på skolevejen ved Kattegatvej, krydset ved Toyota og Skagavej i 

Skagen.  

  

Teknisk Udvalg besluttede at trafiksituationen på stedet er tilstrækkeligt belyst, og 

at der fremadrettet henvises til det forestående arbejde med henblik på at sikre 

skoleveje i Frederikshavn Kommune. Dvs. at alle kommunens skoler – i 

samarbejde med Center for Teknik og Miljø – skal have lavet en Trafikpolitik og en 

skolevejsanalyse inden for de næste par år.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning, men de ønsker at 

Skagen Skole skal prioriteres som nr. 1, når der skal udarbejdes analyse og 

trafikpolitikker, i forbindelse med ovennævnte projekt. (se vedhæftede 

prioriteringsliste) Teknisk Udvalg godkendte prioriteringslisten den 27. august 

sammen med processen for analysearbejdet.  

  

Trafiksikkerhedsudvalget er allerede nået langt i analysearbejdet på 

Nordstjerneskolen, og samarbejdet omkring trafikpolitikken er sat i gang med 

skolens arbejdsgruppe, så det vil ikke være fordelagtigt at lave om på prioriteringen 

på dette tidspunkt. Yderligere kan det oplyses, at for at udnytte ressourcerne 

optimalt, er arbejdet med både Sæbygårdskolen og Skagen Skole startet op 

parallelt med forløbet på Nordstjerneskolen. 

  

Prioriteringslisten er lavet ud fra følgende kriterier:  
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 Har der været en omstrukturering af skoledistriktet indenfor de sidste fem 

år. 

 Er der lavet fysiske tiltag på vejene for at sikre skolevejen indenfor de 

sidste 10 år.  

 Elevtal. 

 Hvor mange uheld er registreret indenfor en radius af 500 meter fra skolen.  

 Antal af henvendelser generelt i den daglige administration.  

 Hvor mange klassetrin er der på skolen. 

Alle kommunens skoler er blevet vurderet ud fra ovennævnte kriterier, og med 

baggrund i disse er listen blevet udarbejdet.  

  

Samtidig bad  Børne- og Ungdomsudvalget Teknisk Udvalg om at sætte fokus på 

snerydning af strækningen (Skagavej), der sikrer en ryddet cykelbane i siden af 

vejen, som er en del af skolevejen. 

  

Teknisk udvalg godkendte på mødet den 12. marts 2013 vinterregulativ gældende 

fra vinteren 2013/2014. 

  

Primærveje med cykelbaner og cykelstier bliver i perioder med sne ryddet i 

tidsrummet 03 – 24. I ekstreme vejrsituationer med meget sne foretages der 

yderligere bortkørsel af sne fra cykelbanerne. I perioder med meget sne, må det 

derfor påregnes at der kan være tidspunkter, hvor hele cykelbanen ikke er ryddet. 

Cyklister skal i stedet bruge kørebanen, som er ryddet eller trække på fortovet. 

  

Snerydning i Frederikshavn kommune er delt op i ruter. Nogle ruter udføres af 

private, som har vundet ruten ved licitation, mens de øvrige ruter køres af 

kommunens egne folk.  

  

For at kunne imødekomme ønsket, kræver det en ændring af serviceniveauet for 

bortkørsel af sne i perioder med ekstrem meget sne på cykelbaner, og dermed en 

ændring af vinterregulativet som er gældende for hele kommunen. I de fleste 

perioder med sne, vil det altså sagtens være muligt at benytte cykelbanen. Som 

udgangspunkt er der 1 – 2 snestorme af 1 uges varighed i løbet af en vinter, hvor 

vejrsituationen har været så ekstrem at det har været nødvendigt at bortkøre sne 

fra cykelbaner. 

  

Det gældende vinterregulativ indeholder mulighed for bortkørsel af sne fra 

cykelbane efter en nærmere prioritering af vagtberedskabet i den aktuelle situation. 

Vagtberedskabet vil være særlig opmærksom på denne strækning. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at: 

1. prioriteringslisten ikke ændres. 

2. der ikke foretages ændringer i det gældende vinterregulativ for 2013 – 2014 idet 

skoleveje er højt prioriteret i det nuværende regulativ. 
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Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

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

Princip for udarbejdelse af trafikpolitik og skolevejsanalyse 14.08.2013.pdf (dok.nr.126931/13) 

Prioriteringsliste 2013.pdf (dok.nr.179194/13) 
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9. Parkeringsforbud på Mariendalsvej, Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling 

Ud for ejendommen matr. nr. 16u Den Vestlige Del, Flade beliggende 

Mariendalsvej 105 er der ofte parkerede biler, som er til gene for trafikken på 

Mariendalsvej, og udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem. I vinterperioden er de 

parkerede biler ligeledes et problem i forhold til snerydning af vejen. 

  

Centeret vurderer, at indførelse af parkeringsforbud på strækningen kan løse 

problemet, og ønsker derfor udvalgets godkendelse af etablering af forbuddet. 

Omfanget af forbuddet fremgår af oversigtsplan udsendt med dagsordenen til 

udvalgets medlemmer. 

  

Centeret har modtaget godkendelse fra Nordjyllands Politi til etablering af 

parkeringsforbuddet. 

 

Indstilling 

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

parkeringsforbud på Mariendalsvej ud for matr. nr. 16u Den Vestlige del, Flade 

godkendes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Parkeringsforbud på Mariendalsvej ud for nr. 105 - oversigtsplan (dok.nr.179557/13) 

Politiets samtykke til parkeringsforbud på Marendalsvej Frederikshavn (dok.nr.160280/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1486 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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10. Forsøg med højresving for rødt for cyklister 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen ønsker at fremme cyklisme, fordi det er et billigt, sundt og 

forureningsfrit transportmiddel. På den baggrund arbejder Trafikministeriet aktuelt 

med en national cykelstrategi, der - over en bred kam - skal forbedre forholdene for 

cyklisterne. For at øge fremkommeligheden for cyklisterne har Vejdirektoratet, i 

samarbejde med Politiet, undersøgt statsvejnettet og lokaliseret 35 lysregulerede 

kryds hvor det trafiksikkerhedsmæssigt er forsvarligt - forsøgsvis - at lade cyklister 

foretage højresving for rødt. 2 af de 35 lysregulerede kryds er i Frederikshavn:  

·         Skagensvej/Nørregade  

·         Thodesvej/E-45 

Forsøgsperioden strækker sig fra 2014 til udgangen af 2015. I løbet af 

november/december måned 2013 afmærkes cykelstierne og der opsættes skiltning. 

  

Det er Vejdirektoratets mål, at alle landets kommuner igangsætter tilsvarende 

forsøg på det kommunale vejnet, så der indhentes erfaringer med hvordan 

højresving for rødt virker i kryds med flere cyklister og forgængere og der skabes 

klarhed over i hvilke kryds det er hensigtsmæssigt. 

Vejdirektoratet udsender i december måned en inspirationspjece med råd og 

vejledning til, hvornår og hvordan kommunerne kan lave forsøg med højresving for 

rødt for cyklister. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at i samarbejde med Politiet 

udpeger signalregulerede kryds på det kommunale vejnet, hvor der, på baggrund af 

en samlet vurdering af trafikmønster, antal fodgængere og cyklister, kan 

gennemføres forsøg med højresving for rødt for cyklister uden at det går udover 

trafiksikkerheden. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Vejdirektoratets brev af 21. nov. 2013 vedr. forsøg med højresving for rødt for 

cyklister (dok.nr.176734/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/23872 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: TU 
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11. Fremme af cykelturisme - etablering af ny cykelrute 

 

Sagsfremstilling 

Et af Frederikshavn Kommunes vækstspor er ”Oplevelse og Turisme”. Panorama-

projektet, Nationalpark Thy, Toppen af Danmark, og Cyklistforbundet medvirker 

derfor til at sætte handling bag byrådets mål, når de nu har planlagt ”Rovfuglenes 

rige” en ny cykelturistrute der forløber i Frederikshavn og Hjørring Kommune. 

Ruten er 41 km lang, kan startes hvor som helst, men i det informationsmateriale, 

der er udarbejdet og vedlagt dagsordenen som bilag, beskrives den med 

udgangspunkt i Hulsig.  

Panorama-projektet har tilrettelagt knap 20 nye cykelturistruter, der alle tager 

udgangspunkt i den nationale cykelrute nr. 1 – Vestkystruten. 

  

Informationsmaterialet om Rovfuglenes rige skal offentliggøres og ruten skal 

skiltes. Panorama-projektet har udarbejdet skilteplan og indkøber skilte og 

standere/galger, men anmode om at de berørte kommuner forestår opsætning i 

foråret 2014 og efterfølgende drift af ruteskiltene. I den forbindelse spørger 

Nationalpark Thy, der huser Panorama-projektet, om vi vil forestå arbejdet i 

Frederikshavn Kommune: søge gravetilladelser samt opsætte 21 standere, 4 

galger og montere ca. 40 skilte på nye/eksisterende galger/standere samt forestå 

den efterfølgende drift af skiltene. Center for Park & Vej anslår at det vil koste 

25.000 kr at opsætte skiltene. Den årlige driftsudgift anslås til 10.000 kr. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Panorama-

projektet/Nationalpark Thy meddeles at Frederikshavn Kommune vil ansøge de 

nødvendige gravetilladelser, opsætte det oplyste antal standere, galger og skilte 

samt forestå den efterfølgende drift. At udgifterne hertil dækkes af udvalgets 

Dispositionskonto. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Folder om cykelruten Rovfuglenes rige. (dok.nr.178793/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/14024 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: TU 
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12. Kystsikring syd for Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg besluttede på den 28. maj 2013 at Frederikshavn Kommune skulle 

meddele grundejerne at man ikke ønskede at fremme det ansøgte projekt med 

etablering af høfder. Det blev desuden besluttet at Frederikshavn Kommune skulle 

fortsætte dialogen med grundejerne, Turistforeningen for Frederikshavn Kommune, 

Frederikshavn Forsyning samt Kystdirektoratet med henblik på at afdække 

muligheden for en helhedsløsning i området. Referat fra mødet er vedlagt som 

bilag. 

  

Frederikshavn Kommune afholdte den 9.oktober 2013 et dialogmøde med 

repræsentanter for grundejerne i området samt Frederikshavn Forsyning. Referat 

fra mødet er vedlagt som bilag.  

  

Kystdirektoratet har efterfølgende lavet et overslag på en nødvendig årlig 

fordringsmængde for at udligne kysttilbagerykningen. 

  

De går ud fra at kysttilbagerykningen er 0,5 m/år og der regnes med en strækning 

på ca. 1,5 km. Det årlige fodringsbehov vil være 1.500 m3/år for at holde kysten i 

ro. 

  

Et overordnet økonomisk skøn er en årlig udgift på: 

500.000 kr til mobilisering og demobilisering ved fodring fra kystsiden 

40 kr/m3 ved sand fra indvindingsområder på søterritoriet 

I alt 560.000 kr/år  

  

Hertil kommer udgiften til fremføring af udløbsledninger på strækningen. Denne 

udgift er tidligere beregnet til en engangsudgift på 2 millioner kr. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. det meddeles interessenter i området at projektet sættes i bero 

2. der udføres konkrete målinger på kystens udvikling (landinspektør) med 

henblik på at vurdere den reelle kystudvikling de næste 5 år. Årlig 

omkostning omkring 7.000 kr ex. moms  

3. stenbeskyttelsen, for foden af den offentlige trappe til stranden, fjernes. 

Administrationen arbejder videre med at finde en løsning, så 

strandadgangen kan bevares. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 
Sagen oversendes til det nye udvalg med henblik på at vurdere sagen påny. 

  

Dog tiltrædes punkt 3 i indstillingen. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/12645 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: TU 
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Afbud: Jens Porsborg 

 

Bilag 

Referat fra dialogmøde 09102013.pdf (dok.nr.171929/13) 

Punkt_17499_Kystsikring syd for Sæby_28-11-2013 11-44-47.pdf (dok.nr.181163/13) 
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13. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

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

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 

sammenlignet med 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt til og med september 2013 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent et år tilbage fra oktober 2012 til og med september 2013. Der er, 

som noget nyt, indsat en gennemsnitlig procent for hvert center. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

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

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

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

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

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

under de respektive centre. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. december 2013 

Indstillingen tages til efterretning.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. december 2013 

Taget til efterretning. 

  

Afbud: Jens Porsborg. 

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik sept. 2013.doc (dok.nr.169753/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4043 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

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