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1. Rekreative havne - tema 

 

Sagsfremstilling 

Tema om rekreative havne – tidsestimering: 45 min. til oplæg og drøftelse. 

Koordinatoren for de rekreative havne deltager i mødet.    

  

Ejendomscenteret ønsker med dette temapunkt at indføre udvalget i : 

  

·        organisering af havneområdet, 

·        fakta om havnene, 

·        principper og erfaringer med samarbejdsaftalerne i praksis, 

·        behov og muligheder i havnene, 

·        generelle tendenser indenfor området. 

Havnene er et væsentligt aktiv indenfor turisme- og oplevelsessporet. Der er 

mange fastliggere i havnene ligesom havnene ivrigt besøges af turister og lokale. 

Gæstesejlere genererer mere end 50.000 overnatninger årligt i havnene.  

  

Teknisk Udvalg varetager ansvaret for Frederikshavn kommunes 5 lystbådehavne: 

Skagen Lystbådehavn, Aalbæk Havn, Rønnerhavnen, Sæby Havn og Voerså 

Havn. 

 

Sæby Havn og Skagen Lystbådehavn drives kommunalt med kommunalt ansatte, 

hvorimod Aalbæk Havn, Rønnerhavnen og Voerså Havn i det daglige drives af 

lokale foreninger. Skagen Lystbådehavn er en sæsonhavn, der fungerer i en 

forpagtningsaftale med Skagen Havn. 

Havnefogeden i Sæby er koordinator for havnene og er i løbende dialog med 

havnene og foreningerne om de vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige 

opgaver, der påhviler kommunen og foreningerne.  

  

Området vil blive præsenteret ved et oplæg på udvalgsmødet og derigennem 

lægges op til en dialog om området.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. marts 2014 

Orientering. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/2291 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 10. marts 2014 Side 5 af 13 

 

2. Nedlæggelse af Rønnerhavnsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Siden 1995 har der været nedsat et Rønnerhavnsudvalg (vedligeholdelsesudvalg) 

med byrådsrepræsentant til at varetage vedligeholdelsesvedtægten for 

Rønnerhavnen. Udvalget har bl.a. haft til opgave hvert år at vurdere havnens 

faktiske tilstand samt udarbejde en rapport og ud fra denne prioritere det 

kommende års vedligeholdelse samt en eventuel videre udbygning af havnen. 

  

Rønnerhavnsudvalget er imidlertid overflødiggjort med indgåelse af ny drifts- og 

samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Rønnerhavnsforeningen der 

beskriver ansvar og forpligtelser vedr. havnens vedligehold og drift.  

Formanden for Rønnerhavnsudvalget har ligeledes foreslået udvalget formelt 

nedlagt ved forrige byrådsperiodens slutning med ovennævnte argumentation. 

Udvalget var derfor ikke en del af den nylige konstituering. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Rønnerhavnsudvalget 

nedlægges.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. marts 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5908 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU 
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3. Renovering af Grønnegade, Sæby og evt. omlægning til 

gågade. 

 

Sagsfremstilling 

Renovering af flisebelægning i Grønnegade 

Efter den seneste frostperiode er det konstateret, at der er sket en stor nedbrydning 

af flisebelægningen i Grønnegade i Sæby. Som det fremgår af vedlagte foto, er der 

på nuværende tidspunkt adskillige kvadratmeter fliser, der skal lægges om eller helt 

udskiftes. 

  

Fliserne løsner sig fra underlaget og begynder at vippe, hvorved sandmaterialerne 

under fliserne bliver pumpet væk således, at der er fare for skader på køretøjer og 

gående. Som midlertidig løsning fjernes fliserne og belægningen fyldes op med 

grusbelægning. 

  

De enkelte forsyningsselskaber er forespurgt om eventuelle planer for kabel og 

ledningsrenoveringer i Grønnegade. Sæby Varmeforsyning har oplyst, at de ønsker 

at renovere en fjernvarmestikledning ved Grønnegade 6-8 og Kloakforsyningen A/S 

ønsker at udskifte nogle kloakdæksler.  

  

Park og Vej har afholdt møder med formanden for hhv. Sæby 

Handelstandsforening og Foreningen Sæby Købstad. 

  

Der blev drøftet forskellige løsningsforslag til renovering af kørebanebelægningen 

lige fra asfaltbelægning, belægningssten og fliser som nu. 

Handelsstandsforeningen vil se positivt på, at kørebanen renoveres med 

belægningssten. Det er Park og Vejs opfattelse at belægningssten eller asfalt vil 

have den længste holdbarhed og, at disse belægninger er de mest økonomisk 

fordelagtige. 

   

Mulighed for ændring til gågade 

Det har tidligere været drøftet i daværende Sæby Kommune om en delstrækning af 

Grønnegade ved torvet burde være en gågadestrækning med varekørsel tilladt.   

Der igangsættes en høringsprocedure mhp. at omlægge delstrækningen af 

Grønnegade til gågade. 

   

Til orientering er vedlagt foto fra gaden optaget den 19.2.2014 og oversigtstegning 

med evt. gågadestrækning angivet. 

  

Økonomiske konsekvenser 

Overslag over udgiften til asfaltbelægning eller belægningssten vil være på ca. 

300.000 kr. + moms og flisebelægning som den nuværende belægning vil være ca. 

3 gange så dyrt. 

  

Det anbefales, at køresporet på vejen renoveres med belægningssten og udføres 

fra 22. april, lige efter påske og til senest 1. juni dog efter nærmere aftale med 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3020 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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Handelsstandsforeningen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at 

1. der arbejdes videre med renoveringen af belægningen med 

belægningssten i dialog og koordineret med Sæby Handelsstandsforening 

2. renoveringsarbejdet igangsættes, jf. tidsplan og der arbejdes videre med 

finansieringen 

3. der igangsættes høringsprocedure med henblik på,. at den viste strækning 

omlægges til gågade 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 10. marts 2014 
Indstillingen tiltrædes, idet handelsstandsforeningen bedes bekræfte ønsket om 

omlægningen til gågade for den pågældende strækning. 

 

Bilag 

Foto Grønnegade 19-2-2014 .pdf (dok.nr.38770/14) 

Oversigtstegning Grønnegade.pdf (dok.nr.39991/14) 
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4. Kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget  

 

Sagsfremstilling 

Den 13. januar 2014 besluttede Teknisk Udvalg, at Frederikshavn Kommune fortsat 

skal have et Trafiksikkerhedsudvalg. I den forbindelse er der udarbejdet et udkast 

til Kommissorium, som er vedlagt til godkendelse. Kommissoriet fortæller kort noget 

om: formål, arbejdsopgaver, udvalgets sammensætning og mødeaktiviteter. 

  

Kort orientering omkring arbejdet i Trafiksikkerhedsudvalget 

  

Rammen for Trafiksikkerhedsudvalgets arbejde/projekter er en årlig Aktivitetsplan, 

som Teknisk Udvalg får til godkendelse i januar/februar. I planen er der opstillet en 

økonomisk ramme og en beskrivelse af de fysiske og adfærdsrelaterede tiltag, som 

udvalget vil arbejde med i det angivne år. 

I 2013 startede udvalget to større projekter, som der arbejdes videre på i år. Det 

ene projekt omhandler udarbejdelsen af trafikpolitikker for kommunens skoler. I 

forbindelse med trafikpolitikkerne laves der skolevejsanalyser, og resultatet af disse 

indskrives i politikken. Processen omkring trafikpolitikkerne er tidskrævende, og det 

påregnes at tage fire år, inden alle skoler har været igennem processen. Lige nu 

bliver der samarbejdet med de tre første skoler, og det forventes, at den første 

politik er færdig til maj.  

  

Det andet projekt, som kører videre fra 2013, er udarbejdelsen af en ny 

Trafiksikkerhedsplan. Ideen med en trafiksikkerhedsplan, er at få udpeget og 

prioriteret de trafiksikkerhedsproblemer, der er på kommunens eget vejnet. 

Yderligere skal handlingsplanen fungere som kommunens information til borgerne 

omkring de initiativer, som kommunen vil igangsætte i det fremtidige 

trafiksikkerhedsarbejde.  

  

I forbindelse med Trafiksikkerhedsplanen laves en uheldsanalyse og en 

efterfølgende sortpletudpegning. Der ud over bliver der foretaget en 

borgerundersøgelse, som udføres både digitalt og manuelt. Undersøgelsen skal 

sikre, at Trafiksikkerhedsplanen også kommer til at afspejle borgernes behov og 

ønsker i forhold til trafiksikkerheden. 

  

En vigtig del af Trafiksikkerhedsudvalgets arbejde er planlægning og udførelse af 

kampagner. Der er tale om landsdækkende og lokale kampagner.  

På tværs af kommunerne er man igen ved at oprette et regionalt samarbejde. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Kommissoriet for 

Trafiksikkerhedsudvalget godkendes.  

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. marts 2014 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/146 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget 27.02.2014.pdf (dok.nr.39584/14) 
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5. Midlertidig bekendtgørelse om standsning og parkering 

 

Sagsfremstilling 

Den 20. februar 2014 vedtog Folketinget en ændring af Færdselsloven, som har til 

formål at gøre parkeringsreglerne ens i landets kommuner. De nye regler træder i 

kraft den 1. marts 2014.  

  

Det har indtil nu bl.a. været op til den enkelte kommune, hvorvidt det var tilladt at 

parkere med to hjul på fortovet. Fremover vil denne forseelse være en del af 

Færdselsloven. 

  

Med henvisning til sag nr. 07/1221 har Frederikshavn kommune i ’Bekendtgørelse 

om standsning og parkering i Frederikshavn Kommune’ fra 2007, haft følgende 

som en del af bekendtgørelsen 

  

§ 3. Det er forbudt at standse eller parkere - helt eller delvist - på fortov og 

torvepladser, medmindre  

det ved afmærkning på stedet er tilkendegivet, at sådan parkering kan finde sted. 

  

Da dette nu er en del af færdselsloven, er bekendtgørelsen fra 2007 trådt ud af 

kraft og ønskes annulleret. 

  

Der skal derfor udarbejdes en ny bekendtgørelse om standsning og parkering i 

Frederikshavn Kommune. Udarbejdelse af ny lokal bekendtgørelse om standsning 

og parkering afventer Transportministeriets udarbejdelse af ny national 

bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol.  Der bør derfor udarbejdes en 

midlertidig lokal bekendtgørelse, som er tilsvarende den forrige på nær punktet om 

parkering på fortove.  

  

Midlertidig bekendtgørelse gældende 11 marts – 1. juni 2014 ønskes godkendt. (se 

bilag)  

  

Godkendelsen er betinget af samtykke fra Politiet og Justitsministeriet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Bekendtgørelse om 

standsning og parkering for Frederikshavn Kommune annulleres og at Midlertidig 

bekendtgørelse om standsning og parkering for Frederikshavn Kommune 

godkendes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. marts 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Midlertidig bekendtgørelse om standsning og parkering.pdf (dok.nr.41903/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3747 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: ance 

 Besl. komp: TU 
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6. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

  

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 2013 i Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent i 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 Økonomi og Personale indstiller, at 

sygefraværsstatistikken tages til efterretning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. marts 2014 

Indstillingen toges til efterretning. 

 

Bilag 

Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc (dok.nr.22008/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: TU 
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7. Orientering fra administrationen 

 

Sagsfremstilling 

1.      Sikre skoleveje, Skagen skole 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. marts 2014 

Orientering. 

 

Bilag 

Sikre skoleveje - Skagen skole 27.02.2014.pdf (dok.nr.39889/14) 

Tidsplan_skolevejsanalyse (dok.nr.39882/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25439 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Lars Mejlvang Møller 
   

      

Kenneth Bergen 
   

      

Bahram Dehghan 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

 

      

Flemming Rasmussen 
   

      

Karl Falden 
   

 

 
 


