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1. Skolevejsanalyse for Sæbygaardskolen 

 

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. 

  

Der er udarbejdet et kort over skoledistriktet, som giver et overblik over det 

samlede netværk af anbefalede skoleveje. 

  

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

er særlige opmærksomhedspunkter, der 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 og de særlige opmærksomhedspunkter 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 deres møde den 28. maj 2014, de 

anbefalede skoleveje for Sæbygaardskolen og udvalget anbefaler Teknisk Udvalg 

at godkende skolevejsanalysen. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at analysen tages til efterretning 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014 

Indstillingen tiltrædes 

 

Bilag 

Forslag til konkrete projekter - Sæby (dok.nr.151359/14) 

Den anbefalede skolevej - Sæbygaardskolen A4 (dok.nr.151446/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15210 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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2. Kystsikring syd for Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Sagen omhandler kystbeskyttelse af en ca. 1,5 km strækning syd for Sæby Havn. 

En gruppe lodsejere på Solsbækvej har gennem en længe årrække fulgt kystens 

udvikling og har af flere omgange rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune 

vedrørende opstart af et kystsikringsprojekt. 

  

Baggrund 

Teknisk Udvalg besluttede 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. 

  

Frederikshavn Kommune afholdte den 9. oktober 2013 et dialogmøde med 

repræsentanter for grundejerne i området samt Frederikshavn Forsyning.  

  

Kystdirektoratet udarbejdede efterfølgende et overslag på en nødvendig årlig 

fordringsmængde for at udligne kysttilbagerykningen. De gik ud fra en 

kysttilbagerykningen på 0,5 m/år og en strækning på ca. 1,5 km. Det årlige 

fodringsbehov ville være 1.500 m
3
/år for at holde kysten i ro. 

Et overordnet økonomisk skøn var en årlig udgift på: 

500.000 kr. til mobilisering og demobilisering ved fodring fra kystsiden samt 40 

kr/m
3
 ved sand fra indvindingsområder på søterritoriet. I alt 560.000 kr/år  

Hertil kom udgiften til fremføring af udløbsledninger på strækningen. Denne udgift 

var tidligere beregnet til en engangsudgift på 2 millioner kr. 

  

Kystdirektoratets overslag blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 10. 

december 2013. Her besluttede udvalget at oversende sagen til det nye udvalg 

med henblik på at vurdere sagen på ny. Udvalget besluttede desuden at 

stenbeskyttelsen, ved den offentlige adgang til stranden nord for Solsbækvej nr. 75, 

skulle fjernes, i det den medførte læside erosion. 

  

Den 12. marts 2014 deltog Frederikshavn Kommune i en fælles besigtigelse med 

Kystdirektoratet samt repræsentanter for lodsejerne. Man var enige om de værdier 

der skal beskyttes. Det drejer sig primært om de private boliger samt Frederikshavn 

Forsynings spildevandsledninger. På besigtigelsen aftaltes, at Frederikshavn 

Kommune skulle gennemføre en konkret opmåling af kystskrænten, hvorefter 

Kystdirektoratet ville komme med en ny udtalelse i sagen.  

  

Status i sagen 

Stenbeskyttelsen ved trappen på Solsbækvej er i dag fjernet og den offentlige 

adgang til stranden er sikret ved en ny trappe. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/12645 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: TU 
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Kystskrænten er opmålt og Kystdirektoratet har udarbejdet en ny udtalelse i sagen. 

Kystdirektoratet ser intet akut behov for etablering af erosionsbeskyttelse, men 

anbefaler, at Frederikshavn Kommune holder kystudviklingen under observation. 

Kystdirektoratets udtalelse er vedlagt som bilag. 

 

Juridiske konsekvenser 

 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse af 11.marts 2009 

  

Kommuners kompetence i forbindelse med kystbeskyttelsesforanstaltninger 

§ 1 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg 

eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod 

oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af 

søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). 

Stk. 2. En anmodning om etablering af kystbeskyttelse efter stk. 1 indgives skriftligt 

til kommunalbestyrelsen med en begrundelse for projektet og med en oversigt over 

de ejendomme, der foreslås inddraget i beskyttelsen. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan selv iværksætte eller pålægge ansøgeren eller et 

lag at iværksætte forundersøgelser og skitseprojektering af 

kystbeskyttelsesforanstaltningerne. 

  

§ 2. Kommunalbestyrelsen indhenter en udtalelse fra Kystdirektoratet om de 

foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger samt en udtalelse fra de grundejere, 

der kan blive pålagt bidragspligt  

Stk. 2. Bestemmer kommunalbestyrelsen på dette grundlag, at sagen ikke skal 

fremmes, sendes skriftlig og begrundet meddelelse herom til ansøgeren, jf. § 1 a, 

stk. 2, og til de hørte grundejere. 

  

§ 3. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fremme sagen, skal den afholde et 

møde med de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt i henhold til stk. 5. 

Stk. 2. Kystdirektoratet kan efter kommunalbestyrelsens anmodning bistå som 

sagkyndig under sagens videre behandling. 

Stk. 3. Grundejerne og eventuelt en anden kommune, jf. stk. 6, indkaldes skriftligt til 

mødet med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse til mødet sker tillige ved meddelelse 

i et eller flere stedlige blade samt til de i området registrerede grundejerforeninger 

med samme varsel. 

Stk. 4. Indkaldelsen til mødet skal indeholde en redegørelse for planerne om 

kystbeskyttelse, herunder et overslag over udgifterne og forslag til disses fordeling. 

Stk. 5. Bidrag kan pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved 

foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår en fordel derved. Det enkelte bidrags 

størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Opmåling af kystskrænten medfører en årlig omkostning på 7.000-10.000 kr. 

Beløbet trækkes på kontoen for kystfodring. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at der udføres konkrete målinger på 

kystskræntens udvikling (ved hjælp af landinspektør), med henblik på at vurdere 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 06. oktober 2014 Side 7 af 17 

 

den reelle kystudvikling de næste 5 år.  

  

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Derudover besluttede udvalget, at igangsætte en proces nu om fremtidig 

kystsikring, i dialog med Kystdirektoratet og grundejerne. 

 

Bilag 

Kystdirektoratets udtalelse vedrørende behov for kystbeskyttelse ved Solsbæk 

10092014.pdf (dok.nr.169616/14) 

solsbæk1.pdf (dok.nr.169592/14) 

solsbæk2.pdf (dok.nr.169595/14) 

solsbæk3.pdf (dok.nr.169586/14) 

solsbæk4.pdf (dok.nr.169603/14) 
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3. Kystsikring ved Gl. Skagen - nyt forslag til afgrænsning 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Udvalg har på sit møde den 8. september 2014 besluttet, at formanden for 

Teknisk Udvalg skulle indlede en dialog med Grundejerforeningen for Gl. Skagen 

med henblik på en tilpasning af deres forslag til bidragsfordelingsområde for 

kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen. 

  

Som opfølgning på denne dialog har Grundejerforeningen for Gl. Skagen indsendt 

et nyt forslag til bidragsfordelingsområde. 

  

Der har efterfølgende været en korrespondance mellem Kommunen og 

Grundejerforeningen for Gl. Skagen om deres forslag.  

  

Grundejerforeningens nye forslag samt den efterfølgende korrespondance fremgår 

af bilag. 

 

Indstilling 

Teknik og Miljødirektøren indstiller, at formanden for Teknisk Udvalg i dialog med 

Grundejerforeningen for Gl. Skagen får tilvejebragt en præcisering af 

bidragsfordelingsområdet. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014 

Teknisk Udvalg besluttede på baggrund af grundejerforeningens tilkendegivelse om 

bidragsafgrænsning på 500 m, at 

 projektet fremmes med en bidragsafgrænsning på 500 m fra kystlinjen. 

 der igangsættes det nødvendige videre arbejde, med opmåling og 

detailprojektering. 

 grundejerne i bidragsområdet indkaldes til borgermøde med minimum 4 

ugers frist, forventeligt uge 7 

 udvalget udpeger en repræsentant fra udvalget til, at deltage i 

borgermødet. 

 
Bilag 

Notat med korrespondance med grundejerforeningen om bidragsområde.pdf (dok.nr.171894/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11153 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: TU 

 
  



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 06. oktober 2014 Side 9 af 17 

 

4. Budgetopfølgning pr. 31. august Teknisk Udvalg 

 

Sagsfremstilling 

Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomiafdelingen foretaget 

budgetrevision pr. 31. august 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. 31. august 2014 inkl. bankbog på 47,6 

mio. kr. og iht. budgetrevisionen forventes et forbrug på 67,7 mio. kr. 

Teknisk Udvalg forventes dermed at overskride driftsbudgetrammen for 

indeværende budgetår med 20,1 mio. kr. der kan henføres til vintertjenesten med 

14,6 mio. kr. og bankbogen fra 2013 på 5,3 mio. kr. Center for Teknik og Miljø 

forventer et merforbrug på 141.000 kr. som følge af færre indtægter fra 

parkeringskontrol end forventet. Udvalgets øvrige drift forventes at holde 

budgetrammen. Drift excl. bankbog og vinter viser et merforbrug på 141.000 kr. I 

resultatet er indberegnet en forventning, om at de ikke disponerede midler 460.989 

kr. i Teknisk Udvalgs dispositionspulje anvendes til koordinerede 

renoveringsarbejder. 

  

I forhold til opfølgningen 30. april er Teknisk Udvalgs forventede forbrug formindske 

med 276.000 kr. hvilket giver en forbedring af det forventede resultat på 160.000 kr. 

Hvilket primært skyldes et forventet mindre forbrug på vintertjeneste.  

  

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

mindre forbrug på 3,5 mio. kr. for 2014. 

 

Indstilling 

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at  

1. budgetopfølgningen tages til efterretning og overgår til kommunens 

samlede budgetopfølgning  

2. Forbruget på 1.692 tkr. på anlægsprojektet ”skader efter stormen Bodil” 

finansiers af mindre forbruget på anlægsprojektet ”renovering af 

Vejbelysning” med 1.000 tkr. samt en del af overførslen på anlægsprojektet 

”Kystfodring” på 692 tkr.    

3. Bevillingsændringen medtages i den samlede budgetopfølgningen for 

Frederikshavn Kommune 

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014 
Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9821 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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Bilag 

Budgetopfølgning 31./8-14 TU (dok.nr.168081/14) 
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5. Koordinerede renoveringsarbejder. 

 

Sagsfremstilling 

På grund af Forsyningsselskabernes omfattende renoveringsarbejder i 2014 er 

anlægsbudgettet for Koordinerede renoveringsarbejder, som i forvejen er blevet 

beskåret med udgifter til trafiksanering ved Nordstjerneskolen og bådebroer, ikke 

tilstrækkeligt til, at Park & Vej økonomisk kan følge med. 

  

Som der blev orienteret om på udvalgets møde den 13. januar 2014, under 

behandling af forslag til koordinerede renoveringsarbejder, blev det fortalt, at der for 

at følge med forsyningsselskaberne ville blive anvendt midler fra driftskontoen for 

fortovsrenoveringer samt anlægskontoen for asfaltarbejder. 

  

Det har vist sig, at disse midler ikke er tilstrækkelige, hvorfor det anbefales at 

Udvalget frigiver resterende uddisponerede midler fra Udvalgets pulje. 

  

Der er på nuværende tidspunkt 460.989,- kr. tilbage, der ikke er disponeret. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at det udisponerede restbeløb på Udvalgs pulje 

på 460.989,- kr. disponeres til Koordinerede belægningsrenoveringer i 2014. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22749 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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6. Politik for frivilligt socialt arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en politik for 

frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn Kommune. I denne er der lagt op til en 

højere aktivering af borgernes deltagelse og deres ressourcer i forhold til at bidrage 

til fremtidens velfærdssamfund i samarbejde med kommunen og dens ansatte.  

  

Det første udkast til politikken er nu udarbejdet og centrerer sig omkring følgende 

fem fælles pejlemærker:  

  

      -          Samskabelse 

      -          Relationer 

      -          Fællesskab 

      -          Klare rammer 

      -          Synlighed 

  

Inden politikken implementeres i praksis planlægger Center for Sundhed og Ældres 

administration at afholde et fremtidsværksted for frivillige, politikere, borgere, 

kommunale medarbejdere og andre interessenter. Arrangementet vil blive afholdt 

ultimo september og skal give deltagerne mulighed for at give tilbagemeldinger på 

det første udkast til politikken, som forinden lægges offentligt tilgængeligt på 

frederikshavn.dk. 

  

Hertil sendes politikken til høring i følgende organer:  

  

      -          Socialudvalget  

      -          Alle øvrige fagudvalg  

      -          Råd  

      -          Frivillige organisationer  

      -          MED  

      -          Sundhedspanelet 

  

På baggrund af tilbagemeldinger fra høringsprocessen og fremtidsværkstedet vil 

Center For Sundhed og Ældre foretage tilrettelser i politikken, hvorefter den sendes 

til politisk godkendelse i følgende organer: 

  

      -          Sundhedsudvalget 

      -          Socialudvalget 

      -          Byrådet 

  

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: 

1.       Politik for frivilligt socialt arbejde sendes i høring. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19518 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: stet 

 Besl. komp:  
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Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014 

Ingen bemærkninger til forslaget. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. september 2014 

Indstillingen godkendes. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

Stefan Thaarup fra Sundhed og Ældre, deltog under første del af mødet. 

  

Input fra Ældrerådet set i lyset af det afholdte ”Fremtidsværksted for frivillige”, den 

22-09-2014: 

 De frivillige efterlyser klare rammer. 

 Savner en mere konkret handleplan for, hvordan man vil styrke det frivillige 
arbejde. 

 Politikken indeholder for mange fremmedord. 

 Forslag om oprettelse af en paraplyorganisation, hvorunder alle de frivillige 
foreninger kan samles. 

 Et håb at man frem over kan skabe et større samarbejde på tværs af 
frivillige foreninger fra hele kommunen. 

 Se og lær af de tiltag der allerede eksisterer f.eks. ”Aktivt Ældreliv” fra 
Marselisborg 

 Det er vanskeligt at se, hvordan man får skabt en ”fælles vej” og 
sammenhæng i det frivillige sociale arbejde ud fra de forskellige tiltag, 
politikker og pejlemærker.  

Ældrerådets høringssvar: 

Det foreliggende udkast, til en politik for frivilligt socialt arbejde, er for løst 

formuleret. Det er Ældrerådets opfattelse, at der er brug for noget mere 

handlingsorienteret, som kan give et større ejerskab og samarbejde foreningerne 

imellem.  

Der arbejdes på flere led med det frivillige arbejde, og det er derfor vigtigt, at der 

sker en koordinering af arbejdet ud fra ”Pejlemærker”, ”Sundhedspolitik” samt 

”Politik for frivilligt socialt arbejde” – herunder at indsatsen koordineres internt i 

kommunen. 

Politikken bør skrives i et mere let forståeligt sprog. 

  

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014 

Ingen bemærkninger til forslaget 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2014 

  

Udvalget godkender politikken som alene at være gældende for det frivillige sociale 

arbejde og således ikke for det frivillige arbejde indenfor Kultur- og fritidsudvalgets 

ansvarsområde.  

Politikken bør indholdstilrettes jf. ovenstående. 

 



 
 

 

Teknisk Udvalg - Referat - 06. oktober 2014 Side 14 af 17 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

  

Godkendt til videre behandling. 

 

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

Godkendt med følgende kommentarer: 

  

-          at opgaveløsningen – også på integrationsområdet- er afhængig af, at der 

involveres frivillige 

-          at der er klare snitflader mellem hvad myndighedsmedarbejdere udfører af 

opgaver og hvilke opgaver de frivillige udfører 

-          at forventningsafstemningen tager afsæt i utvetydige rammebetingelser  

-          at det er nødvendigt for det frivillige arbejde, at der sker en introduktion til 

arbejdet og at der etableres netværksaktiviteter for at stimulere indsatsen og 

bevare engagement, mål og retning 

-          at klarere sproglige udmeldinger med et lavere lixtal vil øge involveringen af 

borgere uden stærke sproglige kompetencer.  Det er vigtigt, at udmeldingerne er 

læsbare og juridisk korrekte, så det hverken er muligt at misforstå eller mistolke. 

-          at der fokuseres målrettet på, at politikkerne omsættes til konkrete handlinger, 

der omsættes til forbedrede levevilkår. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie 

Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov  

  

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 6. oktober 2014 

Udvalget tager politikken til efterretning og har ikke nogen bemærkninger. 

  

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014 

Ingen bemærkninger. 

 

Bilag 

Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 2.pdf (dok.nr.151291/14) 
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7. Fastlæggelse af mødeplan for Teknisk Udvalg i 2015 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde 27. august 2014 mødeplan for afvikling af 

byrådets møder i 2015. 

  

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. 

  

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 

Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd, foreslås møderne i Teknisk Udvalg som 

hovedprincip afholdt i begyndelsen af hver måned. 

 Mandag den 12. januar 

 Mandag den 9. februar 

 Mandag den 9. marts 

 Mandag den 20. april 

 Mandag den 18. maj 

 Mandag den 8. juni  

 Mandag den 31. august 

 Mandag den 19. oktober 

 Mandag den 9. november 

 Mandag den 7. december 

Møderne foreslås afholdt kl. 16.00. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at mødeplan for 2015 fastlægges. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014 

Indstillingen tiltrædes 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25439 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 
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8. Orientering fra administrationen 

 

Sagsfremstilling 

1. Orientering vedrørende gågade Grønnegade, Sæby – 1 bilag 

2. Shoppingmiljø 2020 – Frederikshavn – 1 bilag 

3. Parkeringsanalyse 

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014 
Orientering. 

 

Bilag 

Orienteringssag-Gågade Grønnegade, Sæby (dok.nr.169665/14) 

Shoppingmiljø 2020 - Frederikshavn (dok.nr.166931/14) 

 
 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 
   

 

 
 


