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Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
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veje_v4.0.0.pdf 

10 194351/13 Åben Budgetansvar tu 2014 - 194287-13_v1_Budgetansvar tu 

2014.PDF 

11 1793/14 Åben Notat trafikveje.docx 

11 1804/14 Åben 126923-13_v1_Luftfoto - Kattegatvej - Buttervej i Skagen 

02.09.2013.pdf(1).pdf 

11 1803/14 Åben 82038-12_v1_Skolevej SkagenSkole.pdf.pdf 

11 4334/14 Åben Skader efter bodil den 5 -6 december 2013 (2), rev. 

7.1.14.docx 
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1. Valg af formand 

 

Sagsfremstilling 

Udvalget vælger selv formad, jf. kommunal styrelseslov § 22 stk. 1. 

  

Udvalget konstituerer sig med valg af formand. Valget sker som flertalsvalg. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at der foretages valg af formand som anført. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 

Udvalget valgte Lars Mejlvang Møller som formand. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21520 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 
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2. Valg af næstformand 

 

Sagsfremstilling 

Udvalget vælger selv næstformand. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 

Udvalget valgte Kenneth Bergen som næstformand. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21520 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 
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3. Fastsættelse af mødeplan for Teknisk Udvalg 2014 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd fastlagde på sit konstituerende møde plan for afvikling af 

byrådets møder i 2014. Af planen fremgår, at der skal være eet møde pr. måned, 

dog er juli måned mødefri. 

  

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg med flere til 

Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd foreslås møderne i Teknisk Udvalg som 

hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned, 

  

Mandage kl. 15:00: 

  

13. januar 

10. februar 

10. marts 

07. april 

12. maj 

16. juni 

18. august 

08. september 

06.oktober 

10. november 

08. december 

  

Mødested: Frederikshavn rådhus. 

 

Indstilling 

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

mødeplanen. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 

Mødeplanen blev godkendt med den justering, at møderne afholdes kl. 16.00 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21520 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 
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4. Introduktion for Teknisk Udvalg 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg træffer blandt andet beslutning om: 

 Drift- og vedligeholdelse af kommunens havne 

 Offentlige og private veje 

 Kommunale rekreative områder, herunder skove, parker, vandløb, 

lystanlæg, campingpladser, legepladser og badestrand 

 Naturområder 

For en kommune kan fungere optimalt, skal infrastrukturen være tilpasset de 

konkrete behov. Porten til Frederikshavn kommune er både landbaseret og via 

vandvejen. Kommunens erhvervshavne er et centralt omdrejningspunkt i forhold til 

kommunens 4 vækstspor (det maritime, oplevelser og turisme, energi og 

fødevarer). Samtidig er det vigtigt, at vejnettet kan klare trafikbelastningen, og i 

vinterhalvåret skal sneen ryddes, så virksomheder kan få varer, hjemmeplejen kan 

komme frem og privatpersoner kan komme til og fra arbejde. Udvalget skal bidrage 

til, at vi kan bevare attraktive, rekreative områder både langs kysten og i resten af 

vores kommune. 

  

Teknisk Udvalgs område dækker mange decentrale enheder, der er organiseret i 

følgende centre: 

  

Center for Teknik og Miljø, der ledes af centerchef Søren Vestergaard 

Center for Park og Vej, der ledes af centerchef Erik Pedersen 

Ejendomscenteret, der ledes af centerchef Bent Westerberg 

  

Direktør Christian Roslev og centercheferne vil på mødet introducere udvalget for 

udvalgsområdet. 

 

Indstilling 

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

introduktionen til efterretning og drøfter ønsker til supplerende intro. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 

Tages til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25439 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 
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5. Kystsikring ved Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune behandler i øjeblikket en sag om et 

kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen. Projektet er startet op med udgangspunkt i 

en henvendelse fra grundejerforeningen for Gl. Skagen i 2006. I løbet af de første 

par år var der en dialog mellem kommunen, grundejerforeningen, Kystdirektoratet, 

Transportministeriet og ejeren af ejendommen Rævehulevej 34 (Fellen). I 2008 

blev ejendommen Fellen inddraget i projektet. 

  

Processen endte ud i et kystbeskyttelsesprojekt, som omfattede renovering af 

eksisterende høfder ud for Gl. Skagen, etablering af 2 nye høfder mod øst ud mod 

Højen Fyr, samt skråningsbeskyttelse om Højen Fyr, etablering af 5 nye høfder 

mod vest ud mod ejendommen Fellen samt skræntbeskyttelse omkring Fellen.  

  

Kommunens beslutning fra 2010 om at fremme dette projekt, samt beslutning om 

udgiftsfordeling til grundejerne i området blev påklaget til Transportministeriet og lå 

i en længere periode til behandling i ministeriet. I efteråret 2012 blev der holdt et 

møde mellem Transportministeriet, grundejerforeningen for Gl. Skagen og 

Frederikshavn Kommune, hvorefter kommunen besluttede at ”trække sagen hjem” 

fra Transportministeriet med henblik på at genoverveje afgrænsningen af det 

område, der skal bidrage til finansieringen af kystsikringsprojektet. Denne 

beslutning blev behandlet i Teknisk Udvalg den 20. november 2012. 

  

Efterfølgende har kommunen været i dialog med såvel grundejerforeningen, 

Fellens ejer og Kystdirektoratet. I forlængelse af denne dialog søgte Fellens ejer i 

foråret 2013 Naturstyrelsen om dispensation fra Klitfredningslinjen til at nedrive det 

eksisterende hus på grunden og opføre et andet hus længere tilbage på grunden 

og indbygget i klitten. 

  

Naturstyrelsen meddelte den 3. oktober 2013 afslag på dispensation fra 

Klitfredningslinjen.  

  

Kommunen har efterfølgende haft kontakt til ejeren af Fellen, som oplyser, at han 

herefter ønsker at renovere det eksisterende hus med den nuværende 

beliggenhed. 

  

Kommunen har også haft kontakt til grundejerforeningen, som ønsker 

kystsikringsprojektet igangsat hurtigst muligt, men uden inddragelse af Fellen. 

Grundejerforeningen har indsendt deres bemærkninger til sagen i brev af 11. 

november 2013 stilet til Teknisk Udvalg. Brevet med bilag er vedlagt denne 

dagsordenstekst. Fellens ejer ønsker, at kystsikring omkring Fellen indgår i det 

samlede projekt og har indsendt et brev med bemærkninger til udvalget herom. 

Brevet med bilag er vedlagt denne dagsordenstekst. 

  

Fellen ligger i dag ude på stranden og er sikret med en stenkastning. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11153 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: TU 
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Stenkastningen er foretaget uden forudgående tilladelse. En lovliggørelse af 

stenkastningen afventer beslutning fra kommunen om det samlede 

kystsikringsprojekt ved Gl. Skagen, inklusiv Fellen. Kystdirektoratet har i starten af 

2008 udtalt, at Kystdirektoratet helst ser en helhedsløsning for kystsikringen ved Gl. 

Skagen, hvor også kystsikring af Fellen indgår, i stedet for at køre det som to 

separate sager, da der derved sikres en sammenhængende løsning. 

  

Såfremt der ikke bibeholdes en form for kystsikring omkring Fellen, må huset 

forventes at ”falde i havet”. 

  

Frederikshavn Kommune skal nu have taget stilling til, hvordan projektet om 

kystsikring ved Gl. Skagen videreføres. Der ses to muligheder: 

1. Projektet videreføres, som det foreligger, inklusiv Fellen. 

Projektbeskrivelsen og udgiftsfordelingen opdateres, hvorefter processen 

køres videre med partshøring, offentligt møde mv.  

2. Kystbeskyttelse omkring Fellen tages ud af det samlede projektet, som 

herefter tilpasses og bringes videre i processen med partshøring, offentligt 

møde mv.  

Hvorvidt Fellen vil kunne opnå tilladelse fra Kystdirektoratet til kystsikring, uden at 

være en del af det samlede projekt, er uklart. 

Center for Teknik og Miljø vurderer, at projektet skal køres videre efter mulighed nr. 

2, hvor kystbeskyttelse omkring Fellen tages ud af det samlede projekt og 

behandles som et individuelt projekt. Som det fremgår af vedlagte kortbilag med 

skitsering af klittens tilbagetrækning i området, ligger Fellen væsentligt mere 

fritliggende i dag end i 2006, da projektet blev startet op og også mere fritliggende 

end i 2008, da Fellen blev inddraget i projektet. Klitlinjen er således rykket ca. 9-12 

m tilbage siden 2006 og 4-7 m tilbage siden 2008. Med Fellens mere fremskudte 

placering på stranden, besværliggøres den frie passage på stranden yderligere ved 

højvandssituationer. Kommunen har med denne baggrund arbejdet på at få flyttet 

huset tilbage i klitlinjen, men det aktuelle projekt er afvist af Naturstyrelsen. 

  

Center for Teknik og Miljø vurderer, at der under alle omstændigheder er behov for 

en revurdering af den projektbeskrivelse og projektvurdering, som foreligger, inden 

der er et tilstrækkeligt afklaret projekt at sende i partshøring og til offentligt møde. 

Dette behov er der, uanset om projektet laves inklusiv eller eksklusiv Fellen. Dette 

skyldes blandt andet den tid, der er gået siden projektet blev skitseret i 2007/2008 

og de naturlige ændringer i kyststrækningen, der er sket siden da. 

  

Da kommunen har opsagt aftalen med den tidligere rådgiver på projektet, har 

Center for Teknik og Miljø indhentet et prisoverslag på, hvad det vil koste, at få 

revurderet og evt. tilpasset projektet, så det kan danne grundlag for den videre 

proces. I prisoverslaget indgår ligeledes rådgiverbistand til den efterfølgende 

myndighedsbehandling, inkl. borgermøder. Desuden indgår udarbejdelse af 

udbudsmateriale og gennemførelse af udbud samt til en vis grad byggestyring og 

tilsyn. De prisoverslag, der er indhentet viser, at der skal regnes med en 

rådgiverudgift i størrelsesordenen 500.000 kr. – 750.000kr. 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. processen omkring kystbeskyttelsesprojektet ved Gl. Skagen sættes i gang 

uden inddragelse af kystbeskyttelse om ejendommen Fellen (Rævehulevej 

34) 

2. udvalget vil være positiv over for at fremme et særskilt kystsikringsprojekt 

omkring ejendommen Fellen (Rævehulevej 34) under forudsætning af, at 

huset flyttes længst muligt væk fra vandkanten og at projektet sikrer 

passage langs stranden også ved højvande 

3. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at der 

gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til rådgiverbistand til videreførelse 

af kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen, samt at bevillingen frigives. 

Bevillingen finansieres ved at fremrykke 750.000 kr. af bevillingen til 

kystbeskyttelse i 2015 på 2,5 mio. kr. til 2014. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 
Et flertal tiltræder indstillingen. Et mindretal bestående af Peter E. Nielsen og 

Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet Fellen ønskes inkluderet i 

projektet, som beskrevet i indstillingens punkt 1. 

 

Bilag 

Brev af 11-11-2013 fra grundejerforeningen til TU.pdf (dok.nr.179733/13) 

Bilag 1-4 til brev af 11-11-2013 fra grundejerforeningen - fotos.pdf (dok.nr.179735/13) 

Bilag til brev af 11-11-2013 fra grundejerforeningen - Historik.pdf (dok.nr.179732/13) 

Klitlinjens tilbagetrækning omkring Fellen (dok.nr.190393/13) 

Brev af 07-01-2014 fra Fellen.pdf (dok.nr.6024/14) 

Brev af 07-01-2014 fra Fellen - Bilag med skræntfodsbeskyttelsesprojekt.pdf (dok.nr.6022/14) 

Brev af 07-01-2014 fra Fellen - Bilag med målinger.pdf (dok.nr.4705/14) 
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6. Koordinerede renoveringsarbejder 2014 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer, som er 

sammensat af medarbejdere fra de kommunale forsyningsselskaber og Center for 

Park og Vej, har i samarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte 

forslag til koordinerede renoveringsarbejder i 2014. 

  

Formålet med koordineringen er, at sikre at forsyningsselskaberne og Kommunen 

får renoveret flest mulige forsyningsnet og belægninger for de givne budgetmidler. 

Samtidig sikrer koordineringen, at renoveringerne giver færrest mulige gener for 

trafikanterne og beboerne. Renoverede gader søges friholdt for opgravninger i en 

årrække. 

  

Opgaverne er ikke skitse- eller detailprojekteret, ligesom økonomioverslag er 

baseret på meget grove projektbeskrivelser. Det betyder, at den endelige 

projektering, økonomiberegning og kommende driftsmeldinger, så som 

ledningsbrud eller ændringer i udviklingen af infrastrukturen kan medføre, at 

opgaver udskydes og/eller andre kommer på listen. 

  

Som økonomisk grundlag for Kommunens belægningsarbejder er anvendt de nu 

kendte anlægsmidler på investeringsoversigten for 2014, ”Koordinerede 

belægningsarbejder”, samt uforbrugte midler fra 2013 idet alle igangsatte projekter 

ikke er afsluttet.  

Forsyningsselskabernes omfattende renoveringsplaner for 2014 og frem 

nødvendiggør, at anlægsmidlerne til de koordinerede belægningsarbejder 

suppleres med driftsmidler fra Park & Vej. 

  

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renoveringsarbejderne søges frigivet på 

nuværende møde via andet dagsordenspunkt sammen med øvrige 

anlægsprojekter. 

  

Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at forslag til koordinerede 

renoveringsarbejder i vejarealer godkendes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

183863-13_v1_Folder Koordinerede renoveringsarbejder 2014X.pdf (dok.nr.193157/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22749 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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7. Udbud af vintertjeneste 

 

Sagsfremstilling 

Park & Vej har de seneste år udbudt dele af vintertjenesten med snerydning og 

glatførebekæmpelse i offentligt udbud. Det udbudte udgør ca. 7 % af den samlede 

vintertjeneste i en normal vintersituation. 

Seneste licitation blev afholdt den 5. juni 2013, og var gældende i et år for vinteren 

2013 – 2014 hvor 43 ruter var udbudt, heraf 9 lastbilruter, 14 traktorruter, 11 

gummihjulslæsserruter og 9 håndholdsruter. 

  

Af hensyn til de samlede omkostninger i forbindelse med udbuddet foreslås det, at 

det kommende udbud, kommer til at gælde for en treårsperiode med option på 

yderligere to år. I henhold til udbudsreglerne bliver udbuddet et EU-udbud. 

  

Begrundelsen for dette er, at der er betydelige udgifter forbundet med at klargøre 

nye køretøjer for drift med vintergrejet samt, at nye entreprenører med nye 

chauffører kræver en ”indkøringsperiode” før arbejdet kan foregå på en rationel 

måde. Ydermere er der også forbundet administrative udgifter ved udarbejdelse af 

udbudsmaterialet, afholdelse af licitation og kontrahering med entreprenørerne. 

  

Serviceniveauet på de udbudte ruter vil kunne ændres ubegrænset uden ændring 

af den tilbudte pris. 

  

Som bilag til dagsordenen er vedlagt gældende Vinterregulativ. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Budgettet for vintertjenesten ligger under Teknisk udvalgs område, og dette er for 

2014 på 11.163.800 kr. 

Den seneste beregning udgiftsniveau for en ”normalvinter” er på 18,98 mio. kr. 

under det gældende vinterregulativ. 

  

I forbindelse med indgåelsen af budget 2014 - 2017, blev det besluttet, at et 

eventuelt merforbrug med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, bliver 

afholdt af kommunekassen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at det kommende udbud for 

vintertjenester på offentlige veje bliver et EU-udbud, der kommer til at gælde for en 

treårsperiode med option på yderligere to år. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 

Sagen blev udsat. 

 

Bilag 

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje_v4.0.0.pdf (dok.nr.1878/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22302 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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8. Trafiksikkerhedsråd i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Trafiksikkerhedsrådet tidligere kaldet trafiksikkerhedsudvalget er et råd, der 

rådgiver Teknisk Udvalg i spørgsmål omhandlende trafiksikkerhed. Der er mange 

aspekter indenfor området, og det er både fysiske og adfærdsrelaterede tiltag, som 

Trafiksikkerhedsrådet arbejder med. Rådet er tværfagligt repræsenteret og i 2013 

så sammensætningen sådan ud: 

 

- En politisk repræsentant. 

- To repræsentanter fra Center for Teknik og Miljø. 

- En repræsentant fra Center for Park og Vej. 

- En repræsentant fra Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats. 

- En repræsentant fra Nordjyllands politi. 

- To repræsentanter fra skolerne, en skoleleder og en færdselskontaktlærer.  

  

Formanden vælges/udpeges af Teknisk udvalg. 

Trafiksikkerhedsrådet er initiativtager til mange af de tiltag, der laves på vej og 

trafik-området. I 2014 vil der eksempelvis blive arbejdet med trafikpolitikker og 

skolevejsanalyser i samarbejde med kommunens skoler. Samtidig bliver der i 

samarbejde med en ekstern rådgiver udarbejdet en ny Trafiksikkerhedsplan 

gældende fra 2014 til 2020.  

  

Det er de administrative medarbejdere i udvalget, der arbejder med de forskellige 

tiltag i det daglige, og hvis ressourcerne skal udnyttes optimalt, er det vigtigt at 

processen omkring Trafiksikkerhedsrådet holdes så enkel som mulig. En 

enkel/smidig arbejdsgang vil samtidig medføre en kortere sagsbehandlingstid for 

enkeltsagerne, hvilket kommer borgerne til gode.  

  

Teknisk Udvalg skal tage stilling til om Frederikshavn Kommune fremadrettet skal 

have et Trafiksikkerhedsråd, og hvordan det evt. skal være sammensat. Der er ikke 

krav om at der skal nedsættes et trafiksikkerhedsråd.  

I nogle nordjyske kommuner er Trafiksikkerhedsrådet erstattet af et udvidet 

samarbejde mellem eksempelvis Politi og forvaltninger. 

  

Hvis Udvalget beslutter at opretholde et Trafiksikkerhedsrådet vil Center for Teknik 

og Miljø på et kommende møde i Teknisk Udvalg fremlægge et udkast til 

kommissorium for rådet og en beskrivelse af hvordan samarbejdet mellem 

administration, Trafiksikkerhedsrådet og Teknisk Udvalg kan organiseres. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. der etableres et trafiksikkerhedsråd  

2. udvalget drøfter rådets sammensætning 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/238 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 
Indstillingen tiltrædes, idet udvalgets sammensætning fastlægges næste gang 

sagen er på udvalgets dagsorden. 
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9. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk 

Udvalgs budgetområde 2014 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2013 budgettet for 2014.  

  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk Udvalgs 

budgetområde, som ønskes frigivet. 

  

Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 40.768.000 kr. 

  

Center Projekt 2014 

 Center for Miljø og Teknik Matrikulære berigtigelser 183.000 

 Center Park og Vej 

Slidlag 6.389.000 

Vejprojekter 7.889.000 

Renovering af kørebaner 10.939.000 

Koordinerende belægningsarbejder 6.666.000 

Kystfodring 1.128.000 

Renovering af vejbelysningsanlæg 

2010-2017 
2.437.000 

Broer, tunneller og underløb 819.000 

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske 

have 
565.000 

Trafiksikkerhedsarbejde 59.000 

Vejafvandingsbidrag 1.394.000 

Ejendomscenter - Havne Bådebroer 2.028.000 

Direktørens område 
Pulje digitalisering og 

velfærdsteknologi TU 
272.000 

Teknisk Udvalg i alt   40.768.000 
 

 

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til 

byrådet, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område, som ovenfor specificeret, i alt 

40.768.000 kr. finansieret af de afsatte anlægsbevillinger, frigives.  

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9821 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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10. Uddelegering af budgetramme 2014 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 

budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:  

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person  

 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret  

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 

af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 

budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 

budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Teknisk Udvalg godkender det udarbejdede forslag til 

uddelegering af Teknisk Udvalgs budgetramme for 2014. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Budgetansvar tu 2014 - 194287-13_v1_Budgetansvar tu 2014.PDF (dok.nr.194351/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9821 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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11. Orientering fra administrationen 

 

Sagsfremstilling 

1.     Farlige skoleveje i Skagen efter lukning af Hedeboskolen. 3 bilag vedlagt 

2.     Stormskader efter Bodil. 1 bilag vedlagt 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 

Orientering. 

 

Bilag 

Notat trafikveje.docx (dok.nr.1793/14) 

126923-13_v1_Luftfoto - Kattegatvej - Buttervej i Skagen 02.09.2013.pdf(1).pdf (dok.nr.1804/14) 

82038-12_v1_Skolevej SkagenSkole.pdf.pdf (dok.nr.1803/14) 

Skader efter bodil den 5 -6 december 2013 (2), rev. 7.1.14.docx (dok.nr.4334/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21520 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

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