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1. Tema om udarbejdelse af skolevejsanalyse i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Trafiksikkerhedsudvalget ønsker med dette tema, at gennemgå processen omkring 

arbejdet med skolevejsanalyserne, som skal laves i samarbejde med kommunens 

folkeskoler inden for de næste par år. I forbindelse med Trafiksikkerhedsudvalgets 

Aktivitetsplan for 2013, blev det besluttet at arbejde målrettet med at hjælpe og 

vejlede kommunens skoler med at få udarbejdet trafikpolitikker og 

skolevejsanalyser. 

Det forrige Tekniske Udvalg godkendte analysemetoden den 27. august 2013, 

derfor er dette tema tænkt som en uddybende orientering, med henblik på at give 

det nuværende Tekniske Udvalg et indblik i proces og metode. 

    

Følgende emner vil blive berørt:    

1)    Trafikpolitik på skolerne  

2)    Skolevejsanalyse 

3)    Udpegning af anbefalede skoleveje 

4)    Forslag til konkrete projekter  

5)    Den anbefalede skolevej for Nordstjerneskolen 

6)    Prioritering 

7)    Prioriteringsmodel 

8)    Tidsplan 2014/2015 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. juni 2014 

Udvalget blev orienteret om analysen. Udvalget tilkendegav, at der i tidsplanen for 

de kommende skolevejsanalyser tages højde for ny skolestruktur. 

 

Bilag 

Uddybning af Princip for udarbejdelse af skolevejsanalyse 03.06.2014.pdf (dok.nr.106239/14) 

Processkema - skolevejsanalyse 14.08.2013.pdf (dok.nr.106236/14) 

Processkema - skolevejsanalyse 27.05.2014.pdf (dok.nr.106232/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15210 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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2. Skolevejsanalyse for Nordstjerneskolen, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Trafiksikkerhedsudvalgets aktivitetsplan for 2013, som Teknisk 

Udvalg godkendte den 16. april 2013, skal der laves skolevejsanalyser for samtlige 

folkeskoler i kommunen. Analyserne laves i samarbejde med de enkelte skoler og 

Center for skole.  

  

Skolevejsanalyserne er vigtige i forbindelse med, at de enkelte skoler får lavet en 

trafikpolitik. Ved at stille krav om at skolerne får lavet en trafikpolitik, sikres det, at 

skolerne gentænker og tager stilling til fx den obligatoriske færdselsundervisning og 

morgentrafikken ved skolen. I 2014 har 56 kommuner det som indsatsområde, at 

skolerne skal have en trafikpolitik.  

  

Arbejdsgruppen, der arbejder med skolevejsanalyserne, har lige afsluttet analysen 

for den første skole – Nordstjerneskolen, og analysen er derfor fremlagt Teknisk 

Udvalg til godkendelse. (se kortbilag – Den anbefalede skolevej – 

Nordstjerneskolen. 

  

De røde streger på kortet er de anbefalede skoleveje, mens den prikkede signatur 

angiver de steder, hvor det anbefales at lave et tiltag for at forbedre den 

eksisterende skolevej. Der er ligeledes vedlagt en liste med bemærkninger, vedr. 

forslag til konkrete projekter. Listen angiver de specifikke steder, hvor skolevejen 

kan forbedres.  

  

Farverne på kortet indikerer, hvor svær skolevejen er fra et givent område, og de 

giver derved forældrene et fingerpeg om, hvor godt skolevejen skal øves, for at 

eleverne får en forståelse for de trafikale problemer, der eventuelt kan opstå på 

deres vej til skole.  

  

Trafiksikkerhedsudvalget gennemgik, på sidste møde den 28. maj 2014, de 

anbefalede skoleveje for Nordstjerneskolen og udvalget anbefaler Teknisk Udvalg 

at godkende skolevejsanalysen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. analysen tages til efterretning 

2. de konkrete projekter prissættes og indgår i udvalgets prioritering af 

opgaver 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 16. juni 2014 
Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Forslag til konkrete projekter - Frederikshavn 11.06.2014 .pdf (dok.nr.105913/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15210 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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Den anbefalede skolevej - Nordstjerneskolen A4 11.06.2014.pdf (dok.nr.105972/14) 
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3. Kystsikring ved Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg har på sit møde den 13. januar 2014 besluttet at igangsætte 

processen omkring et kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen. 

  

Processen følger en procedure beskrevet i Kystbeskyttelsesloven. 

  

Herefter skal der først foretages en indledende høring om selve 

kystbeskyttelsesprojektet. Høringen sendes til hhv. Kystdirektoratet og ”de 

grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt”. 

  

Ifølge Kystbeskyttelsesloven kan bidrag ”pålægges grundejere, der opnår 

beskyttelse ved foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår en fordel derved”. 

  

I Vejledning til lov om kystbeskyttelse er det anført, at direkte beskyttede 

ejendomme typisk vil være erosionstruede ejendomme, der ligger i første række ud 

mod havet. Der er dog også andre ejendomme, som ifølge vejledningen opnår en 

fordel ved projektet. Det kan bl.a. være projekter, som højner den rekreative værdi 

på en nærliggende strand, hvilket kan have økonomisk værdi for ejendomme, der 

ikke opnår direkte beskyttelse af projektet. 

  

Der er sendt høring ud den 14. april 2014. Kystdirektoratet har meldt tilbage, at de 

ikke har yderligere bemærkninger i forhold til den udtalelse, de har givet i 2007 til 

det oprindelige projekt. Heri har de udtalt, ”at det vil være hensigtsmæssigt at 

foretage en helhedsløsning som skitseret i det aktuelle projekt”. 

  

Der er sendt omkring 1500 høringsbreve ud til grundejere i det område, som 

foreslås pålagt bidragspligt. 

  

Området er foreslået af Grundejerforeningen i Gl. Skagen, som oprindeligt har 

sendt ansøgningen om kystbeskyttelse ind til kommunen. I henhold til 

Kystbeskyttelsesloven skal ansøger sammen med ansøgningen indsende en 

oversigt over de ejendomme, som foreslås inddraget i beskyttelsen. 

Grundejerforeningen har også indsendt en begrundelse for det fastlagte område og 

forslag til fordelingsprincipper. Dette vedlægges som bilag. 

  

Kommunen har modtaget omkring 200 bemærkninger i høringsperioden, herunder 

underskriftsindsamlinger. Nogle enkelte grundejere er positivt stemte for projektet 

og bidragsfordelingen eller stiller blot afklarende spørgsmål. De fleste af 

bemærkningerne indeholder en indsigelse mod at blive inddraget som 

bidragspligtige til projektet. Den generelle holdning er ikke, at der er modstand til 

projektet som sådan, men at grundejerne ikke ser det rimeligt, at de selv skal 

bidrage til finansieringen. Der er vedlagt et bilag med høringsnotat, hvor alle de 

indsendte bemærkninger er opsummeret og kommenteret, og der er lavet indstilling 

om håndtering af bemærkningerne. Endvidere er der udarbejdet et oversigtskort, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11153 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: TU/BR 
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som med farvemarkering viser alle de ejendomme, der er kommet med 

bemærkninger eller har udtrykt holdning til projektet. Kortet viser, om 

bemærkningerne er positive, negative eller neutrale. Kortet er vedlagt som bilag. 

  

Kommunen kan nu med baggrund i den gennemførte høring bestemme om sagen 

skal fremmes eller ej.  

  

I Vejledning til lov om kystbeskyttelse er det anført, at kommunen kun kan afvise at 

fremme en sag hvis: 

1. Kystdirektoratet vurderer, at der ikke er behov for kystbeskyttelse 

2. Tilkendegivelser fra grundejerne helt klart viser, at der ikke vil være 

fornøden opbakning til projektets gennemførelse 

3. Projektet findes uforeneligt med hensynet til naturen eller den kommunale 

planlægning  

Center for Teknik og Miljø vurderer, at der ikke er baggrund for at afvise at fremme 

sagen. I forhold til punkt 2 er der mange grundejere inden for 

afgrænsningsområdet, som ikke ønsker at bidrage. I alt har omkring 450 særskilte 

grundejere (omkring 1/3 af alle hørte grundejere) udtrykt en negativ holdning til at 

bidrage til projektet. Heraf ligger hovedparten i det område, der ligger længst væk 

fra kysten. Tilkendegivelserne vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at afvise 

projektet som sådan. 

  

Hvis sagen fremmes, skal der afholdes møde med de berørte grundejere. Forud for 

dette møde skal der udsendes en redegørelse for projektet indeholdende bl.a. et 

overslag over udgifterne og forslag til disses fordeling. 

  

Kommunens rådgiver på projektet har gennemgået det eksisterende skitseprojekt 

fra 2006 og vurderet, at projektet overordnet er tilstrækkeligt i forhold til 

dimensioner, antal og placering af høfder. Der forventes dog i mindre omfang at 

skulle ændres i detaljer omkring f.eks. høfdernes endelige dimensioner. Projektet 

indeholder således følgende anlæg, som er illustreret på vedlagte oversigtskort: 

1. Renovering af eksisterende høfder fra 1949/50 (6 stk.) inkl. eksisterende 

skråningsbeskyttelse 

2. Renovering af eksisterende høfder fra 1978 (12 stk.). 

3. Etablering af 2 stk. nye høfder mod nordøst op mod Højen Fyr inkl. 

skråningsbeskyttelse. 

4. Etablering af 5 stk. nye høfder mod sydvest ud mod ejendommen ”Fellen” 

inkl. sandfodring. 

Rådgiveren har også givet et opdateret overslag over udgifter. Overslaget er 

behæftet med en vis usikkerhed, da der bl.a. ikke er foretaget endelig projektering 

af anlægget, og de enkelte udgiftsposter, såsom mængden af sten m.v. til de 

enkelte høfder, ikke er på plads. 

  

Samlet set vurderer rådgiveren, at udgifterne til projektet (inkl. rådgivning m.v.) vil 
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ligge på omkring 9,5 mio. kr. En overordnet udspecificering af udgifterne kan ses i 

bilag. 

  

Ud fra udgiftsoverslaget har Center for Teknik og Miljø lavet en beregning af, 

hvordan bidragene kan fordeles mellem de ejendomme, som ligger inden for den 

foreslåede afgrænsning. 

  

Overordnet set følger principperne for bidragsfordelingen de samme principper, 

som lå til grund for den bidragsfordeling, som blev vedtaget i kommunen i 

november 2009, bortset fra, at der er indført et grundbidrag, og at zonernes 

afgrænsning er blevet ændret. Bidragsfordelingen foreslås fastlagt efter følgende 

principper: 

 Alle ejendomme i området indgår i bidragsfordelingen med én eller flere 

enheder. 

 En enhed defineres som enten  

o en ubebygget grund,  

o en bolig,  

o et sommerhus eller ejer- og ferielejlighed 

o en erhvervsejendom (for erhvervsejendomme (butikker m.v.) 

fastsættes en ”enhed” efter areal – det vil sige pr. påbegyndt 200 

m
2
 etageareal. For hoteller m.v. fastsættes en enhed efter areal – 

det vil sige pr. påbegyndt 100 m
2
 etageareal).  

 Kun ejendomme med reel værdi over 50.000 kr. (jf. seneste offentlige 

vurdering) bidrager økonomisk til kystsikringen.  

 Hver ejendom i zone 1-3 tillægges herefter et antal parter af den udgift, der 

særligt skal betales i den pågældende zone.  

 Zone 1 bidrager således med: 

 grundbidrag 

 ejendomsværdiandel 

 kystlinjeandel (kun ejendomme med direkte kystlinje) 

Zone 2 og 3 bidrager med: 

 grundbidrag 

 ejendomsværdiandel 

Zone 4 bidrager med: 

 grundbidrag 

Ejendomsværdiandel fastlægges til mellem 2 og 10 parter alt efter ejendomsværdi 

(2 parter for hver påbegyndt 2 mio). 

  

Kystlinjeandel fastlægges til mellem 1 og 5 parter efter længde direkte ud til kysten 

(1 part for hver påbegyndt 20 m). 
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En nærmere beskrivelse af bidragsfordelingen og eksempler på beregninger på 

specifikke ejendomme, kan ses i bilag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. Teknisk Udvalg anbefaler byrådet at høringsnotatets indstillinger følges 

2. Teknisk Udvalg indstiller til byrådet at der arbejdes videre ud fra den 

foreslåede afgrænsning af det område, hvor grundejere kan blive pålagt 

bidragspligt 

3. Teknisk Udvalg indstiller til byrådet at fremme projektet og indkalde 

grundejerne inden for afgrænsningen til borgermøde i starten af august 

2014 

4. Teknisk Udvalg udpeger en repræsentant fra udvalget til at deltage i 

borgermødet.  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 16. juni 2014 
Udvalget besluttede, at der indgås ny dialog med grundejerforeningen for Gl. 

Skagen med henblik på, at få grundejerforeningen til at indskrænke deres forslag til 

afgrænsning af det område, hvor grundejere kan blive pålagt bidragspligt, og at 

beslutning om projektets fremme først tages, når der foreligger et nyt forslag til 

bidragsafgrænsning. 

 

Bilag 

Grundejerforeningens begrundelse for nye fordelingsprincipper og afgrænsning 18-12-

2012.pdf (dok.nr.100191/14) 

Høringsnotat til høring af 14-04-2014 (dok.nr.100207/14) 

Oversigtskort over tilkendegivelser til høring af 14-04-2014 (dok.nr.100510/14) 

Oversigtskort fra rådgiver 04-06-2014 (dok.nr.102179/14) 

Overslag over udgifter til kystbeskyttelsesprojektet (dok.nr.102282/14) 

Notat med beskrivelse af områdeafgrænsning og bidragsfordeling (dok.nr.101137/14) 
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4. Udeservering i Frederikshavn og Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Center for Teknik og Miljø har foretaget en rundspørge hos restauratørerne i 

Frederikshavn og Sæby med udeservering på vejarealer. Baggrunden er, at 

kommunen tidligere i 2014 har behandlet en samlet ansøgning fra 

Restauratørforeningen i Skagen om dispensation fra reglerne i Regulativ for gader, 

veje, torve og pladser til udvidet åbningstid i sommerperioden.  

  

Turisme er et af kommunens vækstspor og sommeren er uden tvivl 

restaurationsbranchens højsæson i Frederikshavn og Sæby. Restauranterne i 

Frederikshavn og Sæby har ikke på samme måde været bekendt med denne 

mulighed for dispensation. Det er baggrunden for at Center for Teknik og Miljø har 

forhørt sig hos knap 30 restauranter i Frederikshavn og Sæby, hvorvidt de kunne 

have et lignende ønske om udvidet åbningstid til kl. 00.00. Til orientering var der i 

sæsonen 2013 kun en enkelt restaurant i Frederikshavn, der søgte om 

dispensation. 

  

I henhold til regulativet skal borde og stole mv. fjernes fra vejarealet eller gøres 

uanvendelige udenfor åbningstiden, dog senest kl. 22. 

Teknisk Udvalg vedtog på møde 12. marts 2013 at give dispensation til en 

forsøgsordning i Skagen By, hvor der således i perioden 27. juni til 3. august 2013 

kan udeserveres til kl. 00.00 på vejarealer. En tilsvarende tilladelse er meddelt 

administrativt for sæsonen 2014. 

Det vurderes, at en dispensation vil medføre øgede støjproblemer. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der gives en dispensation til 

udeservering til kl. 00.00 i perioden 26. juni til 2. august 2014 i Frederikshavn og 

Sæby. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22432 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chni 

 Besl. komp: TU 
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5. Renovering af Grønnegade og evt. omlægning til gågade, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Under henvisning til Udvalgets beslutning den 10. marts 2014 (Beslutningsreferat 

vedlagt som bilag) er belægningsrenoveringen af køresporet i Grønnegade 

opstartet den 22. april og afsluttet den 15. maj 2014. 

Efter aftale med Sæby Handelsstandsforening er Grønnegade ved torvet skiltet 

som gågade med vare- og beboerkørsel tilladt i en forsøgsperiode på 2-3 måneder. 

Ved forsøgsperiodens afslutning forespørges Handelsstandsforeningen om, man 

ønsker gågaden permanent opretholdt. Hvis dette ikke er tilfældet tilbageføres 

skiltningen til det oprindelige. 

  

Med hensyn til finansieringen af belægningsrenoveringen anbefales det, at udgiften 

på 300.000 kr. finansieres af Udvalgets pulje. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at udgiften til 

belægningsrenoveringen på 300.000 kr. afholdes af Udvalgets dispositionspulje. 

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

TU beslutning 10 marts 2014, Renovering af Grønnegade, Sæby og evt. omlægning til 

gågade.pdf (dok.nr.87304/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3020 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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6. Overdragelse af retten til udlejning af udstillingsbånd og 

udeserveringsarealer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/15471 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: chni 

 Besl. komp: TU 
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7. Budgetopfølgning pr. 30. april Teknisk Udvalg 

 

Sagsfremstilling 

Fagcenterchefen har i samarbejde med Økonomicentret foretaget budgetrevision 

pr. 30. april 2014 for Teknisk Udvalgs område, og gennemgået budget og hidtidigt 

forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette 

grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser.  

  

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets 

omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til 

væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret. 

  

Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme er pr. 30. april 2014 inkl. bankbog på 47,7 mio. 

kr. og iht. budgetrevisionen forventes et forbrug på 68,0 mio. kr. 

Teknisk Udvalgs forventes dermed at overskride driftsbudgetrammen for 

indeværende budgetår med 20,3 mio. kr. der kan henføres til vintertjenesten med 

14,9 og bankbogen fra 2013 på 5,4 mio. kr. Udvalgets øvrige drift forventes at 

holde budgetrammen. 

Udvalgets korrigerede anlægsbudgetramme er på 44,6 mio. kr. Her forventes en 

mindre forbrug på 3,3 mio. kr. for 2014. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

1. budgetopfølgningen tages til efterretning og overgår til kommunens 

samlede budgetopfølgning  

2. der på august mødet fremlægges forslag til begrænsning af overskridelsen 

på Vintertjenesten.  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 16. juni 2014 
Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Budgetopfølgning 30. april Teknisk Udvalg  (dok.nr.102424/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9821 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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8. Teknisk Udvalgs budget 2015-18 

 

Sagsfremstilling 

På Økonomiudvalgsmødet den 12. februar blev det besluttet at driftsudgifterne for 

2015-18 skulle reduceres med 100 mio. kr. Alle fagudvalg skulle finde deres 

driftsbesparelser på juni møderne. 

  

For Teknisk Udvalgs vedkommende betød det en reduktion på: 

2015 2016 2017 2018 

2.707.000 3.413.000 3.935.000 4.452.000 

  

Besparelserne opnås ved driftsoptimeringer eller reduktion af servicen. Center for 

Park og Vej har vurderet deres opgaveliste og fundet følgende områder, hvor der 

kan optimeres/ servicen kan sænkes:  

  

Vintertjeneste 

Regulativet for vintertjeneste ændres således, at cykelstier uden for byområde ikke 

ryddes for sne i perioder med stor snemængde. Restepladser i oplandet sneryddes 

ikke. Besparelse i 2015 562.000 kr. 

  

Vejbelysning 

Center for Park og Vej har ført forhandlinger med Frederikshavn Forsyning om 

ændring af vejbelysningen. Følgende løsninger blev anbefalet: 

 Natsænkningen udvides fra kl. 24-6 til kl. 22-6.  

 Tændingstiden forkortes med 15 minutter. Så vejbelysningsanlæg tændes 

ca. 15 minutter senere og slukkes ca. 15 min tidligere. 

 Responstiden for vedligeholdelse af fejlmeldte lamper udvides fra to til fire 

uger 

Samlet giver forslagene i 2015 en besparelse på 1.150.000 kr.  

  

Struktur og drift 

  

Materielgård 

Center for Park og Vej har gennem længere tid arbejdet med mere fleksibel 

opgaveløsning. Blandt andet indføres der mulighed for at medarbejderne kan tage 

varebiler, specialkøretøjer og specialindrettede køretøjer med hjem. Der giver 

mulighed for at medarbejderen møder direkte på opgaverne. Derved reduceres 

mængden af spildtid ved at møde ind på materielgårdene ved arbejdstidens start og 

ophør. Den mere fleksible opgaveløsning sammenholdt med nedgangen i 

medarbejdere fra ca. 250 i 2007 til ca. 140 i 2014, gør behovet for materielgårde 

mindre. Derfor kan materielgården i Sæby lukkes, hvilket giver en besparelse på 

400.000 kr. i 2015. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9542 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive arter 

Center for Park og Vej udfører i dag naturpleje på store fredede naturarealer og 

strandområder samt ren- og vedligeholder offentlige stier, fortov og belægninger. 

Store dele af de naturområder kommunen er plejepligtig på er i stigende grad 

truede af tilgroning af såkaldte invasive arter (bjørneklo, rynket rose (hybenrose), 

japansk pileurt o.l.), 

Bekæmpelse af hybenrosen foregår ved slåning, opgravning, ved at afgræsse 

arealerne eller ved sprøjtning. Hybenrosen gror ofte i klit- eller strandområder, hvor 

slåning og afgræsning enten ikke er muligt eller tilladt. Hybenrosen kan bekæmpes 

effektivt og hurtigt med brug af Roundup. På mange lokaliteter vil forekomster af 

hybenroser helt kunne udryddes i løbet af 1-2 sæsoner, og dermed skabe bedre 

levevilkår for den oprindelige flora og fauna. Ved brug af kemisk bekæmpelse skal 

man undgå anvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser – de såkaldte 

OSD områder. Behandling i paragraf 3 beskyttede områder jf. 

Naturbeskyttelsesloven, vil sprøjtning kræve en dispensation. Omlægningen vil give 

en besparelse på 400.000 kr. i 2015. 

  

Efter udmøntningen af besparelsen er Teknisk Udvalg budgetramme for 2015-18 

som følgende: 

2015 2016 2017 2018 

51.875.354 51.116.586 50.594.782 50.078.414 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at de fremlagte 

besparelsesforslag godkendes. 

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. juni 2014 

Indstillingen tiltrædes, idet besparelsen på vintertjenesten skal erstattes af alternativ 

besparelse og der over for udvalget skal redegøres for den fremtidige drift i 

forbindelse med nedlæggelse af materielgården, Sæby. 

 

Bilag 

Omstilling - Tilpasning budget 2015-18 TU.pdf (dok.nr.105099/14) 
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9. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har for årene 2012 og 2013 overordnet 

ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 

over Frederikshavn Kommune. 

  

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første kvartal 2014 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

for første kvartal 2014 samt til sammenligning også for 2013 . 

  

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)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 

medarbejderkredse som 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 for Økonomi og Personale indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. juni 2014 

Orientering. 

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik 1.kvartal2014.pdf (dok.nr.99620/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: pkod 

 Besl. komp: TU 
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10. Orientering fra administrationen 

 

Sagsfremstilling 

1. Blå Flag 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 16. juni 2014 
Orientering. 

 

Bilag 

Blå Flag - Bevillingsbrev til Frederikshavn Kommune - Bevillingsbrev til Frederikshavn 

Kommune.docx (dok.nr.106715/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25439 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

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