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1. Økonomiorientering

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes 
aktuelle økonomiske status – herunder særligt fokus på kommunens likviditet.
 
Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som 
var kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til 
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: joki
 Besl. komp: ØU
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2. Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling
I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet regnskab 2014 
samt overførslerne på mødet i april 2015. Økonomiudvalget skal forinden 
behandling af det samlede regnskab behandle regnskab og overførsler på eget 
område. 
 
Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets område

 Driftsbevillingen udviser et underskud på 0,5 mio. kr. eksklusiv 
bankbøgerne for 2014. Efter tilgodehavendet på bankbøgerne udgør årets 
resultat et overskud på 0,3 mio. kr. 

 Puljer til tværgående formål udviser et overskud på 0,3 mio. kr. 
 Anlægsbevillingen udviser et overskud på 43,3 mio. kr. 

Forklaringen på regnskabsresultatet fremgår af Økonomiudvalgets regnskab for 
2014. 
 
Overførsel, drift
 
Der indstilles overført overskud på 0,7 mio. kr. som forbrugsmulighed fra 
Økonomiudvalgets driftsområde til 2015. 
 
Overførslen indebærer, at
 

 Kassevirkning 
Kommunalbestyrelsens merforbrug på 1,9 mio. kr., 
primært vedrørende forenkling/tilpasning af 
udvalgsstrukturen efterlades i regnskabsår 2014. 
Merforbruget finansieres af kommunens kasse. 

-1,9 mio. kr.

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen 
tillægges kassen med 1,8 mio. kr., heraf udgør 
båndlagte midler 1,0 mio. kr. 

1,8 mio. kr.

Opgjort forbrugsmulighed på Økonomiudvalgets drift -0,7 mio. kr. 
 
I forhold til 100.000 kr. reglen frigøres der 1,5 mio. kr. netto på Økonomiudvalgets 
budget i 2015 som en øget forbrugsmulighed.
 
Af overførslen indstilles overført 0,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. DUT-
midler og andel af flekslønstilskud til Center for Bibliotek og Borgerservice. 
 
Økonomiudvalget har administrationen af Landsbyggefondens bevilling samt øvrige 
puljer. Overskuddene på disse puljer vedrørende Landsbyggefonden, intern 
leasing, lån til misbrugsforebyggelse og Nellemanns Have på i alt 6,2 mio. kr. 
ønskes overført fra 2014 til 2015. Heraf ønskes der overført overskud på 4,3 mio. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20283
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU
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kr. vedrørende Landsbyggefonden til de projekter, som er behandlet i byrådet, men 
hvor udgiften ikke har været afholdt i regnskabsår 2014. 
 
Indenfor årets resultat har Økonomiudvalget formået at udligne udfordringer. Disse 
udfordringer på 9,5 mio. kr. er som følger:

1. Genåbning af budget 2010: reduktion af administrative udgifter på 5,3 mio. 
kr. 

2. Udfordringer, som er løst i budgetår 2015 samt øvrige overslagsår. Disse er 
Helhedsplanen på 1,9 mio. kr., Sparet drift som følge af mersalg på 0,5 
mio. kr. samt Grunddatapakken på 1,0 mio. kr. 

3. Diplomlederuddannelsen under Trepartsmidler på 0,5 mio. kr. 
4. Markis-projektet på 0,3 mio. kr. 

Puljer til tværgående formål
 
Resultatet opgjort ifølge ”Reglerne for Økonomisk Decentralisering” udgør et 
overskud på 0,3 mio. kr. Overskuddet er udlignet med øvrige områder under 
Økonomiudvalgets ramme. 
 
Overførsel, anlæg
 
Resultatet opgjort ifølge ”Reglerne for Økonomisk Decentralisering” udgør et 
overskud på 43,3 mio. kr. I dette overskud indgår mindreindtægter på 37,9 mio. kr. 
vedrørende køb og salg af grunde og bygninger. Det indstilles, at der overføres 
nettooverskud på 79,2 mio. kr. til anlægsområdet samt efterladelse af 
nettounderskud på 35,9 mio. kr. (37,9 mio. kr. manglende salgsindtægter og 2,0 
mio. kr. som afsluttede anlæg). 
 
Projektet Byfornyelsesbeslutninger overgår som forbrugsmulighed i budgetår 2015 
med 0,5 mio. kr., idet projektet er eksternt finansieret. 
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at
 

1. regnskabsresultatet for 2014 for Økonomiudvalgets drift- og 
anlægsbevillinger, puljer til tværgående formål samt årsberetning med de 
anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til efterretning. 

2. der overføres et overskud på 669.662 kr. vedrørende driftsbevillingerne. 
Heraf overføres 278.558 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget. Det resterende 
overskud på 391.104 kr. overføres til Økonomiudvalgets driftsområde. 
Overførslen finansieres af kassen.

3. Kommunalbestyrelsens merforbrug på 1.905.779 kr., primært vedrørende 
forenkling/tilpasning af udvalgsstrukturen, efterlades i regnskabsår 2014, 
finansieret af kassen. 

4. områder ikke omfattet af overførselsadgangen tillægges kassen med 
1.778.441 kr., heraf udgør båndlagte midler 1.000.000 kr. 

5. der overføres et overskud på 6.180.431 kr. vedrørende Landsbyggefonden, 
intern leasing, lån til misbrugsforebyggelse samt Nellemanns Have, 
finansieret af kassen. Heraf ønskes der overført overskud på 4.265.991 kr. 
vedrørende Landsbyggefonden til de projekter, som er behandlet i byrådet, 
men hvor udgiften ikke har været afholdt i regnskabsår 2014.

6. der overføres et overskud på 79.168.890 kr. vedrørende 
anlægsbevillingerne. Der indstilles efterladt underskud på 35.856.751 kr. i 
regnskabsår 2014 primært grundet mindreindtægter på 37.922.477 kr. 
vedrørende køb og salg af grunde og bygninger. Overførslen på 
anlægsområdet finansieres af likvide midler + lån. Fordelingen mellem 
likvide midler og lån er 61.498.015 kr. på lån og 17.670.875 kr. i likvide 
midler. 

7. af det overførte beløb på 79.168.890 kr. afsættes der 16.617.322 kr. til nyt 
anlægsprojekt Reservepulje Bæredygtigt Børneområde og kommunens 
låneramme nedskrives med 5.704.425 kr. finansieret af projekterne 
Helhedsplan daginstitutionsområdet -bygningsrelaterede udgifter, 
Renoveringer på skoleområdet samt Skimmelsvamp Voerså Børnehave på 
i alt 22.321.747 kr. 

8. projekt Byfornyelsesbeslutninger med uforbrugt bevilling på 452.000 kr. 
overføres som forbrugsmulighed til budgetår 2015, idet projektet er eksternt 
finansieret.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Godkendt.
 
 

Bilag
Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget (dok.nr.218875/14)
Teknisk regnskabsgørelse 2014, overførselsopgørelser og årsberetninger- 
Økonomiudvalget.docx (dok.nr.218843/14)
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3. Regnskab 2014 - Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Direktionen fremsender hermed kommunens regnskab 2014 og overførslerne fra 2014 – 
2015 til
Byrådets behandling. Økonomiudvalget og fagudvalgene har forinden behandlet 
regnskab og overførsler på egne områder.
 
Den overordnede konklusion er, at driftsresultatet er bedre end forventet. Det gælder 
både i forhold til det korrigerede budget og i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 
2014. Endvidere er driftsudgifterne 13,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. 
Der er realiseret bruttoanlæg for 139,4 mio. kr., hvilket svarer til forventningen ved 
budgetopfølgningen pr. 31. august 2014. 
Regnskabet viser endvidere, at presset på kommunens likviditet er aftaget, men ikke 
forsvundet. Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2014 var på 56,4 mio. kr. og 
forventes inden udgangen af 2015, at nå måltallet på minimum 80 mio. kr.
 
Der vil først komme en gennemgang af regnskabet og derefter følger overførslerne.
 
Regnskabet
Byrådet skal behandle regnskabet med henblik på at afgive regnskabet til revision inden 
den 1. maj 2015.
 
Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelser i den kommunale 
styrelseslov,
regnskabsbekendtgørelser og regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune.
 
Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.
 
Bevillingerne er i regnskabsåret løbende blevet tilrettet. De samlede tilretninger inklusiv 
det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.
 
Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i 
forbindelse med Byrådet behandling.
 
Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til byrådet 
senest den 15. juni 2015.
 
Byrådet skal herefter inden udgangen af august måned 2015 indsende regnskabet til
tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet 
har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.
 
Regnskabet er kommenteret i de bilag der er vedlagt sagen, som er:
Årsberetning 2014, som indeholder de overordnede regnskabsoversigter og 
bemærkninger til
regnskabsresultatet

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20771
 Forvaltning: CØP
 Sbh: ptne
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag til årsberetningen 2014, som er et supplement til selve årsberetningen, der 
indeholder
uddybende specialoversigter
Teknisk regnskabsforklaring, der giver det hurtige overblik over regnskabsresultatet.
 
Nedenstående skema viser den samlede regnskabsopgørelse:
 

 RESULTATOPGØRELSE - Udgiftsbaseret
Positive tal angiver udgifter Afvigelse

Negative tal angiver indtægter 1), 2)

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 
2014

Korrigeret 
budget 

2014

Oprindeligt 
budget 

2014

 
1 Skatter og Generelle tilskud -3.751.482 -3.747.972 -3.775.721 -3.510
2 Driftsudgifter i alt 3.637.711 3.696.515 3.651.123 -58.804
3 Renter m.v. 53.890 54.648 19.373 -758
4 Resultat af ordinær drifts-

virksomhed (Sum 1 - 3)
-59.881 3.191 -105.225 -63.072

  Overskud Underskud Overskud  
5 Anlæg i alt 120.780 195.988 132.941 -75.208
6 Resultat af skattefinan-

sieret område (Sum 4 - 5)
60.899 199.179 27.716 -138.280

  Underskud Underskud Underskud  
7 Resultat af 

forsyningsvirksomheder 
1.399 1.698 1.698 -299

8 Resultat i alt (Sum 6-7) 62.298 200.877 29.414 -138.579
  Underskud Underskud Underskud  
9 Primo beholdning 2014 -159.243 -159.243 -157.115 0

  Negativ 
beholdn.

 Negativ 
beholdn.

 Negativ 
beholdn.

 

10 Optagne lån -99.255 -186.289 -130.100 87.034
11 Låneomlægning -40.795 -40.795  0
12 Øvrige 

balanceforskydninger
-2.118 0 -17.117 -2.118

13 Tilgang i alt (Sum 10 – 12) -142.168 -227.084 -147.217 84.916
14 Årets resultat 62.297 200.877 29.414 -138.580
15 Afdrag på lån 39.833 39.699 69.070 134
16 Øvrige 

balanceforskydninger
0 98 0 -98

17 Anvendelse i alt (Sum 14 
– 16)

102.130 240.674 98.484 -138.544

18 Opsparing/forbrug af likvide 
midler (Sum 13 - 17)

40.038 -13.590 48.733 53.628

  Opsparing Forbrug Opsparing Forbedring
19 Kursregulering 855    
20 Ultimo beholdning 2014 

(Sum 9 + 18+19)
-118.350 -172.833 -108.382  

  Negativ 
beholdn.

 Negativ 
beholdn.

 Negativ 
beholdn.
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1)     Afvigelser i forhold til det korrigerede 
budget 2014.    
2)     Positive tal = merudgift/mindreindtægt. Negative tal = mindreudgift/merindtægt.

 
På baggrund af regnskabsresultatet kan der gives følgende overordnede konklusioner:
Der er overskud på den ordinære drift på 59,9 mio. kr., hvilket er 45,3 mio. kr. dårligere 
end
oprindeligt budgetteret. Ses der bort fra udgiften til den negative markedsværdi ifm. 
låneomlægningen (som er indeholdt i tallene vedr. renter m.v.) på 40,8 mio. kr. 
realiseres det oprindeligt budgetterede overskud på den ordinære drift næsten.
Regnskabet holder servicerammen med et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. – dermed 
ingen risiko for sanktion.
Driftsudgifterne i regnskabet er 13,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret
Der er afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på 76,5 mio. kr.
Der er afholdt lånefinansierede anlægsudgifter på 44,3 mio. kr.
Der har været en kasseopsparing på 40,0 mio. kr. i forhold til den oprindeligt budgetteret 
opsparing på 48,7 mio. kr.
Der er sket en opbygning af den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014 fra primo 29,5 
mio. kr. til ultimo 56,4 mio. kr.
 
Overførsel til 2015
Regnskabet for 2014 medfører samtidigt, at der i henhold til regelsættet for økonomisk 
decentralisering, skal overføres over-/underskud fra 2014 til 2015 på drifts- og 
anlægsområdet samt puljer (indskud i landsbyggefonden, intern leasingpulje samt pulje 
vedrørende lån til misbrugsforebyggelse). 
 
I bilag til sagen vises den samlede opgørelse over over-/underskud som indstillet af 
udvalgene.
Overførslerne sker i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Det fremgår 
heraf, at der netto er et mindreforbrug på 125,711 mio. kr., som ønskes overført til 2015 
med:

 19,863 mio. kr. til drift
 99,668 mio. kr. til anlæg
 6,180 mio. kr. til Landsbyggefond m.v. (balanceforskydninger)

Den budgetmæssige finansiering af overførselsbeløbene sker ved at budgettet for 
låneoptagelse øges med 66,495 mio. kr. og ved et forbrug af de likvide midler på 59,216 
mio. kr. I regnskabsmæssige sammenhæng gælder det også i 2015, at på driften 
frigives der midler i forhold til 100.000 kr. reglen og projekter med ekstern finansiering, 
øvrige midler bindes på bankbøgerne. På anlæg skal den oprindelige skattefinansierede 
anlægsramme overholdes, hvilket sikrer at likviditetstrækket ikke bliver større end 
oprindeligt budgetteret.
I vedlagte bilag vises de områder og beløb, hvor udvalgene har ønsket at fravige fra 
regelsættet for økonomisk decentralisering – herunder projekter med ekstern 
finansiering som indstilles frigivet fuldt ud for at sikre at eksternt finansierede projekters 
økonomi ikke påvirker det øvrige budget. 
Vedrørende opgørelse af de enkelte omkostningssteders over-/underskud skal det 
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understreges, at tillægsbevillinger, som følge af sagen ”Teknisk tillægsbevilling til budget 
2014”, som blev givet på byrådets møde den 17. december 2014 (pkt. 12) til de 
forventede merforbrug på 1 bevilling, ikke er medtaget i beregningen.
Den i tidligere år etablerede procedure med, at der for hvert omkostningssted overføres 
over-/underskud til en bankbog, fastholdes. Der overføres en netto forbrugsmulighed på 
15,3 mio. kr. til bankbøger på driftsbudgettet. Dermed stiger netto forbrugsmuligheden 
på bankbøger med 3,0 mio. kr. i forhold til 2014.
Den anden etablerede procedure om automatisk at frigive op til 100.000 kr. af over-
/underskud til disposition i efterfølgende regnskabsår benyttes ved overførslen 2014 til 
2015. Der frigives dermed en forbrugsmulighed på netto 4,5 mio. kr. til driftsbudgettet for 
2015.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

1. afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget godkendes
2. regnskabet overgives til revision
3. de samlede overførsler på 125,711 mio. kr. godkendes og fordeles i budget 

2015 med 19,863 mio. kr. til drift, med 99,668 mio. kr. til anlæg og 6,180 mio. kr. 
til landbyggefonden mv. – den nærmere specifikation fremgår af bilag

4. den samlede overførsel på 125,711 mio. kr. finansieres ved yderligere 
låneoptagelse på 66,495 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide midler på 
59,216 mio. kr.

5. den hidtidige procedure med bankbøger – fastholdes
6. der frigives op til 100.000 kr. af over-/underskud af overførslen fra 2014 til 2015
7. eksternt finansierede projekter frigives, jf. liste i bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales med den tilføjelse, at budgettet for 2015 - uanset overførsler - stadig er 
omfattet af de tre økonomiske målsætninger: overskud på ordinær drift min. 150 mio. kr., 
skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. og gennemsnitlig kassebeholdning på 
minimum 80 mio. kr.
 

Bilag
Årsberetning 2014.pdf (dok.nr.67962/15)
Bilag til årsberetning.pdf (dok.nr.67963/15)
Teknisk gennemgang af regnskab 2014 (dok.nr.46223/15)
ØKD samlet opgørelse (dok.nr.66225/15)
Oversigt over indstillinger og fagudvalgenes beslutning vedr. overførsel  (dok.nr.66222/15)
100.000 kr. samt undtagelser fra ØKD reglerne (dok.nr.66218/15)
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4. Forslag til lokalplan SKA.F.05.11.01 og kommuneplantillæg 
nr. 09.84, Fodboldgolfanlæg Nedre Mosevej, Skagen

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget traf den 4. marts 2014 beslutning om, at der kunne 
igangsættes lokalplanlægning for etablering af en fodboldgolfbane på et areal 
beliggende ved Nedre Mosevej i Skagen.
 
Der er nu arbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for projektet. 
Planerne omfatter et areal på ca. 4,8 ha på hjørnet af Bøjlevejen og Nedre 
Mosevej. Formålet med lokalplanen er, at sikre at der kan etableres et 
fodboldgolfanlæg med tilhørende servicebygning og parkeringsanlæg.
 
Da en stor del af lokalplanområdet er registreret som beskyttet naturområde efter 
Naturbeskyttelseslovens § 3, er dette område i lokalplanforslaget friholdt for 
baneanlæg og bygninger. Der er dog samtidig i lokalplanen åbnet mulighed for, at 
naturarealet på et senere tidspunkt efter konkret tilladelse kan anvendes til 
etablering af fodboldgolfbane, hvis arealet ved naturlige forandringer ændrer 
karakter, således at det ikke længere er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.
 
Da lokalplanområdet i kommuneplanen er udlagt som perspektivområde til 
boligformål, er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den 
nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. 
 
Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene efter Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og det er i denne forbindelse vurderet, at planforslagene 
ikke er omfattet af lovens krav om at der skal udarbejdes miljøvurdering. Dette 
begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at 
blive påvirket væsentligt af planforslagene, og der skal derfor ikke gennemføres en 
miljøvurdering af planforslagene.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SKA.F.05.11.01 og kommuneplantillæg nr. 
09.84 fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2015
Indstillingen tiltrædes, idet vejadgangen skal ske fra Bøjlevejen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Bilag
Lokalplanforslag til PMU og ØK (dok.nr.60527/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/17351
 Forvaltning: CTM
 Sbh: laen
 Besl. komp: PMU/ØU
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5. Kystsikring ved Gl. Skagen - fremme af projekt

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har på sit møde den 6. oktober 2014 besluttet at fremme 
kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen - en afgrænsning af mulige bidragspligtige 
ejendomme på 500 m fra kystlinjen.
 
Der er efterfølgende udarbejdet et detailprojekt med udgiftsoverslag samt afholdt et 
orienteringsmøde for de berørte grundejere. Projektrapporten er vedlagt til 
orientering.
 
Borgermødet blev afholdt den 11. februar 2015. Der var frist for bemærkninger den 
23. februar 2015.
Der er indkommet bemærkninger fra forskellige grundejere i området. Vedlagte 
høringsnotat præsenterer et resumé af de enkelte bemærkninger. Der er tillige 
vedlagt et kort, som viser de ejendomme, der er kommet med bemærkninger samt 
deres indstilling til bidragsfordelingen/projektet. Der er desuden kommet 
bemærkninger i form af et ændringsforslag fra Skagen Innovation Center (SIC), 
som dog ikke er grundejer i området.
 
Center for Teknik og Miljøs indstilling til de enkelte bemærkninger fremgår også af 
høringsnotatet. 
Kommunen skal nu træffe beslutning om, hvorvidt projektet skal fremmes eller ej.
 
Såfremt Kommunen beslutter at fremme projektet skal der sendes underretning ud 
til de berørte grundejere. Underretningen skal indeholde en redegørelse 
indeholdende bl.a.:

1. Oplysning om, hvordan foranstaltningerne skal gennemføres
2. Oplysning om, af hvem foranstaltningerne vil blive udført
3. Oplysning om, hvordan udgifterne afholdes, herunder udgifterne til:

a. Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og 
tilsyn.

b. Drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger.
c. Ekspropriation.
d. Finansiering.

Ad 1)
Det forventes, at de kystbeskyttelsesforanstaltninger, som fremgår af 
detailprojektet, bliver gennemført. Såfremt der i forbindelse med behandlingen af 
høringsnotatet besluttes ændringer til projektet, vil disse blive indarbejdet i 
detailprojektet.
 
Ad 2)
Der skal gennemføres et udbud omfattende realisering af projektet. Kommunen 
gennemfører udbuddet, når de nødvendige afgørelser er tilvejebragt. Selve 
realiseringen vil derefter blive gennemført af den vindende entreprenør under tilsyn 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11153
 Forvaltning: CTM
 Sbh: tist
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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fra rådgiver og kommunen.
 
Ad 3)
Udgifterne afholdes af kommunen og de berørte grundejere i henhold til den 
afgrænsning og de fordelingsprincipper, som er beskrevet i vedlagte notat 
(beskrivelse af områdeafgrænsning og bidragsfordeling). Alle udgifter til etablering 
af anlægget vil indgå i denne fordeling, herunder til forberedelse, projektering, evt. 
ekspropriationserstatning samt finansiering.
 
Ad 3b)
Den løbende vedligeholdelse og drift skal administreres af et kystbeskyttelseslag. 
Laget nedsættes efter bestemmelserne i kystbeskyttelsesloven. Processen om 
oprettelse af kystbeskyttelseslaget igangsættes når beslutningen om 
kystbeskyttelsesprojektet og bidragsfordelingen er endelig.
 
Udgifterne til vedligehold forventes at blive dækket af et årligt bidrag fra de 
omfattede ejendomme. Bidraget forventes at ligge på årligt omkring 2,5 % af den 
samlede etableringsudgift. Vedligeholdelsesudgiften vil blive fordelt mellem 
grundejerne efter samme principper som anlægsudgiften.
 
Kommunen skal i henhold til Kystbeskyttelsesloven årligt opkræve bidrag fra 
grundejerne til vedligeholdelse og drift. Opkrævningen vil ske sammen med 
ejendomsskatten.
 
Ad 3c)
Det forventes, at der indgås frivillige aftaler med de grundejere, hvor der evt. vil 
blive tale om rådighedsindskrænkelse i større eller mindre omfang. Det kan f.eks. 
være i forbindelse med selve anlægsfasen, hvor der evt. skal etableres midlertidige 
oplag eller lignende på enkelte ejendomme. 
 
Hvor der ikke kan indgås aftale forventes ekspropriation gennemført, hvis det er 
nødvendigt for gennemførelse af projektet.
 
Ad 3d)
Kommunen stiller en garanti, således at kystbeskyttelseslaget kan optage en 
byggekredit i etableringsfasen, samt et endeligt lån når anlægget er gennemført.  
 
Kystbeskyttelseslaget opkræves løbende for den ikke kommunale del af de afholdte 
udgifter.
Når anlægget er gennemført vil grundejerne blive opkrævet anlægsbidrag til at 
dække anlægsomkostningerne. I nødvendigt omfang kan kystbeskyttelseslaget 
optage et lån til midlertidig finansiering af medlemmernes anlægsbidrag. 
Medlemmerne afbetaler deres bidrag i henhold til lånebestemmelserne. Kommunen 
yder kommunal garanti for lånet, og opkræver i den forbindelse en garantiprovision 
på pt. 0,75 % p.a.
 
Den kommunale lånegaranti påvirker ikke den kommunale låneramme.
 



Økonomiudvalget - Referat - 22. april 2015 Side 16 af 51

Den kommunale andel af projektet afholdes af de frigivne anlægsmidler til 
projektet. 
 
Sagens videre forløb
Når der er truffet beslutning i kommunen om fremme af sagen, sendes 
beslutningen til de berørte grundejere bilagt klagevejledning. Tillige sendes 
ansøgning om projektet til Kystdirektoratet, som i henhold til 
Kystbeskyttelseslovens § 16 skal meddele tilladelse til anlægget. 
 
Kommunens beslutning om fremme af projektet kan påklages til Miljøministeriet 
inden for 4 uger efter meddelelsen.
 
Efter klagefristens udløb igangsættes processen om oprettelse af kystsikringslag 
samt gennemførelse af VVM-screening. Hvis sagen påklages afventes dog først 
klageafgørelsen.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at:

1. Teknisk Udvalg beslutter at følge indstillingerne i vedlagte høringsnotat.
2. Teknisk Udvalg beslutter at fremme kystbeskyttelsesprojektet som det 

fremgår af detailprojektet med de eventuelle ændringer som følger af 
beslutningen under punkt 1.

3. Teknisk Udvalg beslutter, at bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojektet 
skal ske i overensstemmelse med vedlagte notat om områdeafgrænsning 
og bidragsfordeling.

4. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende, at 
kommunen stiller kommunegaranti for kystsikringslagets lån og byggekredit 
til dækning af anlægsomkostningerne og at der i denne forbindelse 
opkræves garantiprovision på pt. 0,75 % p.a.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud Kenneth Bergen

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.

Bilag
Gl Skagen Detailprojekt januar 2015.pdf (dok.nr.61561/15)
Høringsnotat.pdf (dok.nr.61563/15)
Kort med holdninger.pdf (dok.nr.61565/15)
Notat med beskrivelse af områdeafgrænsning og bidragsfordeling.pdf (dok.nr.61567/15)



Økonomiudvalget - Referat - 22. april 2015 Side 17 af 51

6. Offentliggørelse af forslag til Frederikshavn kommunes 
vandhandleplan

Sagsfremstilling
De statslige vandplaner for perioden frem til 22. december 2015 blev offentliggjort 
30. oktober 2014.
 
Center for Teknik og Miljø skal herefter på baggrund af den statslige vandplan for 
hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 2009-2015 udarbejde forslag 
til den kommunale vandhandleplan. 
 
Frederikshavn Kommune skal senest 30. april 2015 offentliggøre forslag til 
kommunens vandhandleplan. Vandhandleplanen skal i offentlig høring i mindst 8 
uger. Senest 30. oktober 2015 skal kommunens vedtagne vandhandleplan være 
offentliggjort.
 
Dette betyder i praksis, at vandhandleplanen vil være i funktion i en periode på ca. 
to måneder.
 
Byrådet godkendte tilbage i maj 2012 Frederikshavn kommunes Vandhandleplan. 
Da de statslige vandplaner i december 2012 blev erklæret ugyldige, blev den 
vedtagne vandhandleplan herefter også ugyldig. 
 
Forslag til vandhandleplanen kan ses her
 
Som i den tidligere vedtagne vandhandleplan indeholder planen udelukkende 
indsatser i forhold til vandløb og spildevand fra spredt bebyggelse.
 
I forhold til vandløbsindsatsen er der lavet revisioner i form af ændringer i indsatser 
på baggrund af ændringer i den statslige vandplan. Tidsplanen for gennemførelse 
af indsatserne i vandplanperioden er ikke længere aktuel, og er derfor fjernet fra 
planen. 
 
Frederikshavn kommune har i perioden 2012 og til nu arbejdet med opstart og 
gennemførelse af en stor del af vandløbsindsatserne for planperioden. Dette er 
muliggjort via vedtagelse af en række bekendtgørelser på området. 
 
Pt. er der søgt om forundersøgelse for alle indsatser for 1. planperiode og disse 
forundersøgelser vil være fuldført inden den 1. august 2015. 
Naturerhvervsstyrelsen har givet afslag om støtte til forundersøgelse på nogle 
indsatser med begrundelse i at disse ikke er omkostningseffektive.
 
Forundersøgelserne har vist at der teknisk kan laves faunapassage ved de 
udpegede spærringer, men at det ikke i alle tilfælde er muligt at opnå frivillig aftale 
med de berørte lodsejere. Det kan derfor ikke forventes at alle indsatser 
gennemføres.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/20752
 Forvaltning: CTM
 Sbh: kihm
 Besl. komp: PMU/ØU/BR

http://vandhandleplaner.cowi.webhouse.dk/dk/frederikshavn/om_planen/april-2015.htm
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Status for ikke-realiserede projekter vil blive afklaret med Naturstyrelsen.
 
Der er givet tilsagn om støtte til at gennemføre fjernelse af 8 spærringer og 
restaurering af 2 vandløbsstrækninger. Disse gennemføres i løbet af foråret 2015.
 
Der vil blive søgt om støtte på de resterende indsatser (ca. 35 projekter) i de 2 
ansøgningsrunder der er i 2015, og det forventes at gennemførelse kan ske i 2016.
 
I Vandplan 2009-15 er der ikke foretaget ændrede udpegninger af områder til 
forbedret rensning ved spredt bebyggelse i forhold til den tidligere udpegning i 
Regionplan 2005. Indsatsen pågår derfor uændret, og der er i øjeblikket ca. 43 
ejendomme i det åbne land som mangler at udføre forbedret spildevandsrensning. 
 
Som i den tidligere vandhandleplan er en realisering af handleplanens indsatser 
betinget af, at der opnås 100 % statslig finansiering.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at

1. forslag til den kommunale vandhandleplan videresendes til 
Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse til 
offentliggørelse 

2. planerne offentliggøres herefter i en høringsfase i otte uger med henblik på 
endelig vedtagelse

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
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7. Forslag til tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevand 2012-2016 - Golfparken II

Sagsfremstilling
Med lokalplan FRE.F.10.37.03 ønsker Frederikshavn Kommune, at give mulighed 
for en ændret anvendelse af delområde 3 i den hidtil gældende lokalplan 
FRE.10.37.01, omhandlende det planlagte feriecenter Palm City nord for 
Frederikshavn.
 
Den nye lokalplan åbner mulighed for at øge andelen af parcelhusgrunde i 
området. I område sikres fortsat plads til en 9-hullers golfbane, en hytteby, 
lejligheder/etagebebyggelse samt en børnehave.
Endvidere ændres disponeringen i området, så boliger koncentreres i den sydlige 
del af området, mens den nordlige del af området disponeres til golfbane/rekreativt 
formål.
Den nye lokalplan medfører, at der skal udarbejdes et tillæg til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016.
 
Spildevandet fra området afledes via Frederikshavn Spildevand A/S´s 
kloakledninger til Frederikshavn Renseanlæg. Regn- og overfladevand afledes til 
hhv. Rønnerhavnen og Lerbækken. Udledningen til Rønnerhavnen kan holdes 
indenfor den gældende tilladelse for udledning af regn- og overfladevand. 
Udledningen af regn- og overfladevand til Lerbækken kræver en ny 
udledningstilladelse. Det er vurderet, at der kan gives tilladelse til udledningen via 
forsinkelses/bundfældningsbassin, uden at Lerbækken overbelastes med for store 
vandmængder eller indhold af forurenende stoffer. 
 
Der er foretaget en screening af planforslaget. Miljøscreeningen viser, at der ikke er 
nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentlig påvirket, og 
der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 mv. udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7844
 Forvaltning: CTM
 Sbh: bisl
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag
PMU Forslag til spildevandsplantillæg nr 2 - Bolig- og golfområde nord for 
Frederikshavn.pdf (dok.nr.57094/15)
PMU Bilag 1_Oplandsskemaer.pdf (dok.nr.57097/15)
PMU Bilag 2_Udløbsskemaer.pdf (dok.nr.57098/15)
PMU Bilag 3_Hydraulisk notat Vildersbæk.pdf (dok.nr.57099/15)
PMU Bilag 4_Berørte matrikler.pdf (dok.nr.57101/15)
PMU T.01 Udsnit.pdf (dok.nr.57104/15)
PMU Miljøscreening.pdf (dok.nr.58023/15)
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8. Årsrapport / årsregnskab 2014 for Frederikshavn Havn

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn fremsender til 
byrådets godkendelse årsrapport / årsregnskab 2014.
 
Frederikshavn Havn er med virkning fra 1. januar 2014 omdannet til kommunal 
selvstyrehavn. I denne forbindelse er Frederikshavn Havn A/S opløst.
 
Regnskabet udviser et overskud på 8.038.901 kr. Af årets overskud foreslås 
662.109 kr. henlagt til reserve og 7.376.792 kr. foreslås overført til næste år. 
Havnens egenkapital og langfristede gældsforpligtelse udgør pr. 31. december 
2014 henholdsvis194.082.814 kr. og 76.639.263 kr.
 
Havnens forretningsområder og indtjening generes af følgende kerneområder:

 Færgefart med ruter til Gøteborg, Oslo og Læsø
 Fragttrafik samt anden trafik på havnens fragt- og nordhavn
 Udlejning af arealer, bygninger og materiel 

Bestyrelsen anfører, at årsresultatet er påvirket i fald af vareafgift på gods. En stor 
del af forklaringen på afvigelsen i godsmængden kan henføres til, at havnens 
arealer i årets løb har været disponeret til igangværende anlægsprojekter, herunder 
nedbrydning af molehoveder og bygninger. Dette har medført at disponible arealer 
har været stærkt begrænset.
 
Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 
forbehold.
 
Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 6. marts 2015.
 
Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af 
regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet godkender 

1. årsrapport / årsregnskab 2014 for den kommunale selvstyrehavn 
Frederikshavn Havn. 

2. at, årets overskud disponeres som foreslået.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14326
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Årsrapport / årsregnskab 2014 for Frederikshavn Havn (dok.nr.60637/15)
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9. Årsrapport / årsregnskab 2014 for Skagen Havn

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn fremsender til 
byrådets godkendelse årsrapport / årsregnskab 2014.
 
Regnskabet udviser et overskud på 3.304.657 kr. Årets overskud foreslås overført 
til næste år. 
 
Havnens egenkapital og langfristede gældsforpligtelse udgør pr. 31. december 
2014 henholdsvis 223.064.161 kr. og 295.278.737 kr.
 
Havnens forretningsområder og indtjening generes primært af fiskeriaktivitet.
 
Bestyrelsen anfører, at 2014 på det fiskerimæssige område har været et år, hvor 
både industrifiskeriet og sildefiskeriet omsætningsmæssigt i forhold til Skagen 
Havn, har været i tilbagegang. Det forhold bunder særligt i, at antal af store 
landinger er stigende, hvilket i forhold til maksimal afgift på landinger, har reduceret 
omsætningen.
 
Statistik fra Fiskeridirektoratet viser, at Skagen Havn også i 2014 er Danmarks 
største fiskerihavn målt på såvel samlede mængder som værdi. Omsætningen 
direkte knyttet til landinger af fisk er igen på niveau med tidligere år.
 
I 2014 har der været udført et omfattende arbejde med havneudvidelse – etape 2. 
Samtidig er der blevet arbejdet med bunkerterminalen, der etableres i tilknytning til 
havneudvidelsen. 
 
Investeringerne i nye faciliteter følger den plan, der er lagt for arbejdets progression 
samt aftaler i forhold til optagelse af lån og byggekredit.
 
Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 
forbehold.
 
Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 23. februar 2015.
 
Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af 
regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådets godkender

1. årsrapport / årsregnskab 2014 for den kommunale selvstyrehavn Skagen 
Havn

2. at, årets overskud disponeres som foreslået.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14439
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
 

Bilag
Årsrapport / årsregnskab 2014 for Skagen Havn (dok.nr.60620/15)
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10. Strukturændringer på beredskabsområdet

Sagsfremstilling
Regeringen og KL indgik i sommeren 2014 aftale om ændringer i strukturen på 
beredskabsområdet med virkning fra 1. januar 2016. 
 
I aftalen er det forudsat, at beredskabsopgaverne samles i op til 20 
beredskabscentre.
 
Med forankring i borgmesterkredsen er en proces i gang, der peger mod etablering 
af et nordjysk beredskabscenter, der dækker alle elleve kommuner. 
 
I maj 2015 behandler samtlige kommunalbestyrelser et beslutningsforslag, der 
fastlægger de overordnede rammer for organisering, økonomi, opgavefordeling og 
overgangsperiode. 
 
Med udgangspunkt i det forberedelsesarbejde, der har været i gang siden 
sensommeren 2014, orienterer direktør Christian Roslev og beredskabschef 
Tommy Rise om processen vedrørende det forslag, der fremsendes til 
byrådsbehandling i maj, og om forventede konsekvenser for Frederikshavn 
Kommune.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14881
 Forvaltning: UE
 Sbh: CHPA
 Besl. komp: ØU
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11. Ejendomscenter status 2015

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede juni 2014 en statusredegørelse over etableringen af 
Ejendomscenteret samt forslag til modeller for styring af budget og lokaler og 
iværksættelse af etableringens sidste faser. 
 
Ved den lejlighed besluttede Økonomiudvalget at fortsætte med at følge 
Ejendomscenteret tæt, og at der et år senere skulle foretages en ny evaluering 
med inddragelse af input fra Ejendomscenterets brugere. 
 
Denne evaluering er nu under forberedelse.
 
Evalueringen 2015 vil dels følge op på de forestående tiltag, der blev beskrevet i 
2014, på iværksættelsen af de vedtagne styringsmodeller og på det seneste års 
øvrige aktiviteter. 
 
Dels vil evalueringen indeholde resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der i 
forsommeren 2015 gennemføres blandt brugere af bygninger, og tiltag, der sættes i 
værk på baggrund af undersøgelsen.
 
Spørgeskemaundersøgelsen vil få fokus på følgende emner:

 Serviceniveauet og den oplevede kvalitet
 Samarbejdet med Ejendomscenterets medarbejdere
 Arbejdsgange og fleksibilitet 
 Bygningsdrift, herunder rengøring
 Vedligeholdelse

I spørgeskemaet bliver der mulighed for at skrive bemærkninger og gode idéer. 
Spørgeskemaet udsendes til alle ledere og afdelingsledere på skoler og alle typer 
institutioner, fx på børne-, ældre-, social- og kulturområdet, samt til ledere placeret i 
rådhusene. 
 
Evalueringen 2015 bliver forelagt Økonomiudvalget i september eller oktober 2015. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at orienteringen om forberedelse af evaluering 
2015 af Ejendomscenteret tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2503
 Forvaltning: UE
 Sbh: CHPA
 Besl. komp: ØU
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12. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om 
godkendelse af låneomlægninger i en række af boligforeningens 
afdelinger

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om godkendelse af låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 2 – ”Højbo”, afdeling 6 – ”Koktved”, afdeling 8 – 
”Munkeparken”, afdeling 9 – ”Stjernen”, afdeling 12 – ”Hånbæk”, afdeling 16 – 
”Rønneparken”, afdeling 18 – ”Gærum”, afdeling 28 – ”Ringparken m.fl.”, afdeling 
29 – ”Rosenvænget/Solsbækvej”, afdeling 30 – ”Solsbækvej/Rosenvænget” og 
afdeling 31 ”Rosenvej/Grønnevænget”. 
 
Afdeling 2 omfatter lån stort oprindeligt på 2.100.000 kr. med restgæld på 
2.014.466 kr. og restløbetid på 27 år (4,23 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt 
kontantlån på 2.051.000 kr. med løbetid på 26,5 år. (2,22 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 21.817 kr. 
 
Afdeling 6 omfatter lån stort oprindeligt på 1.006.000 kr. med restgæld på 964.037 
kr. og restløbetid på 27 år (4,23 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt kontantlån 
på 995.000 kr. med løbetid på 26,5 år. (2,22 % kontantlån)  
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 9.427 kr. 
 
Afdeling 8 omfatter lån stort oprindeligt på 1.193.000 kr. med restgæld på 841.054 
kr. og restløbetid på 10,5 år (4,99 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt flexlån 
F10 på 872.000 kr. med løbetid på 10 år. (0,86 % flexlån)  
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 9.094 kr. 
 
Afdeling 9 omfatter lån stort oprindeligt på 500.000 kr. med restgæld på 380.907 kr. 
og restløbetid på 17,75 år (5,37 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt kontantlån 
på 423.000 kr. med løbetid på 18 år. (2,23 % kontantlån)  
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 5.808 kr. 
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 7.205.000 kr. med restgæld på 
6.465.965 kr. og restløbetid på 14,75 år (2,95 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 6.523.000 kr. med løbetid på 14,25 år. (1,65 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 37.800 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 11.645.000 kr. med restgæld på 
10.450.544 kr. og restløbetid på 14,75 år (2,96 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 10.517.000 kr. med løbetid på 14,25 år. (1,45 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 55.446 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 13.378.000 kr. med restgæld på 
12.005.786 kr. og restløbetid på 14,75 år (2,96 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 12.076.000 kr. med løbetid på 14,25 år. (1,45 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 64.193 kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14409
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 25.280.000 kr. med restgæld på 
23.829.126 kr. og restløbetid på 26,25 år (3,52 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 25.341.000 kr. med løbetid på 26 år. (2,13 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 118.293 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 7.719.000 kr. med restgæld på 
7.276.152 kr. og restløbetid på 26,25 år (3,52 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 7.773.000 kr. med løbetid på 26 år. (2,13 % kontantlån) 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 34.394 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 27.968.000 kr. med restgæld på 
26.178.097 kr. og restløbetid på 24,25 år (3,54 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 27.795.000 kr. med løbetid på 24 år. (2,18 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 118.420 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 20.991.000 kr. med restgæld på 
19.786.281 kr. og restløbetid på 26,25 år (3,52 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 21.050.000 kr. med løbetid på 26 år. (2,13 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 97.780 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 45.442.000 kr. med restgæld på 
42.686.532 kr. og restløbetid på 25,25 år (3,52 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 45.290.000 kr. med løbetid på 25 år. (2,15 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 204.548 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 5.644.000 kr. med restgæld på 
5.249.666 kr. og restløbetid på 21,75 år (3,46 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 5.537.000 kr. med løbetid på 22 år. (2,23 % kontantlån).
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 26.969 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 14.645.000 kr. med restgæld på 
13.679.201 kr. og restløbetid på 22,75 år (3,44 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 14.349.000 kr. med løbetid på 23 år. (2,21 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 76.553 kr.
 
Afdeling 16 omfatter lån stort oprindeligt på 11.200.000 kr. med restgæld på 
10.695.743 kr. og restløbetid på 27 år (4,19 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 10.760.000 kr. med løbetid på 26,5 år. (2,22 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 118.663 kr.
 
Afdeling 18 omfatter lån stort oprindeligt på 2.069.000 kr. med restgæld på 
2.079.567 kr. og restløbetid på 28 år (3,38 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt 
kontantlån på 2.109.000 kr. med løbetid på 28 år. (2,15 % kontantlån).
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 9.246 kr.
 
Afdeling 28 omfatter lån stort oprindeligt på 800.000 kr. med restgæld på 315.546 
kr. og restløbetid på 10 år (5,0 % obligationslån) ønskes konverteret til nyt flexlån 
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F10 på 329.000 kr. med løbetid på 10 år. (0,86 % flexlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 7.637 kr.
Afdeling 29 omfatter lån stort oprindeligt på 1.800.000 kr. med restgæld på 
1.699.528 kr. og restløbetid på 27,75 år (3,53 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 1.737.000 kr. med løbetid på 27 år. (2,05 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 13.477 kr.
 
Afdeling 29 omfatter lån stort oprindeligt på 1.721.000 kr. med restgæld på 
1.478.836 kr. og restløbetid på 12,75 år (2,60 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 1.573.000 kr. med løbetid på 13 år. (1,71 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 3.443 kr.
 
Afdeling 30 omfatter lån stort oprindeligt på 1.500.000 kr. med restgæld på 
1.415.872 kr. og restløbetid på 27,75 år (3,53 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 1.453.000 kr. med løbetid på 26 år. (2,22 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 7.392 kr.
 
Afdeling 31 omfatter lån stort oprindeligt på 512.000 kr. med restgæld på 417.067 
kr. og restløbetid på 18,75 år (5,53 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt 
kontantlån på 446.000 kr. med løbetid på 18,25 år. (1,82 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 6.171 kr.
 
Afdeling 31 omfatter lån stort oprindeligt på 1.800.000 kr. med restgæld på 
1.674.756 kr. og restløbetid på 27,25 år (3,96 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 1.712.000 kr. med løbetid på 26,50 år. (2,22 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 17.080 kr.
 
Lånekonverteringerne er frivillige og opfylder betingelserne i § 5 i By- og 
boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet 
boligbyggeri.
 
I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, 
herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der 
tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens 
godkendelse.
 
§ 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i 
støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer – bl.a. at det 
nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån og 
at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån. 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet - i henhold til 
praksis - godkender låneomlægningen og meddeler tilladelse til udstedelse af 
pantebreve i forbindelse hermed samt vedstår eventuelle tidligere meddelte 
garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 
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Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
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13. Vedtagelse af Boligpolitik 

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. november 2014, at et forslag til 
boligpolitik skulle udsendes i offentlig høring forud for en behandling i 
Økonomiudvalget og byrådet. Som led i den offentlige høring ville administrationen 
gå i dialog med samarbejdspartnere med henblik på at drøfte indholdet i 
boligpolitikken. 
 
På baggrund heraf har der i slutningen af februar måned været afholdt et møde 
med de almene boligforeninger, hvor et udkast til partnerskabsaftale blev drøftet. 
Der ud over er der igangsat en dialog med lokale aktører samt Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBI) om erfaringerne med at forny og renovere 
parcelhuskvarterer i samarbejde med boligejerne. 
 
I offentlighedsfasen kom der ingen yderligere bemærkninger. 
 
Inden boligpolitikken vedtages af byrådet sendes politikken i høring i ældreråd og 
handicapråd. 

Baggrund for boligpolitik 

Baggrunden for at udarbejde en boligpolitik er, at udbuddet og kvaliteten af boliger i 
Frederikshavn Kommune har betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. 
Et attraktivt boligmarked er med til at gøre det interessant at bosætte sig, og 
boligmarkedet har betydning for omverdenens syn på og opfattelse af kommunen. 

Behovet for at fokusere på boligmarkedet er særligt aktuelt netop nu. Mange 
virksomheder i kommunen forudser en fremtidig vækst og dermed også en 
kommende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Dette behov skal 
kommunen understøtte og udnytte bl.a. ved at gøre det attraktivt at blive boende 
eller bosætte sig i kommunen. 

For at understøtte, at kommunen kan medvirke til at skabe det rette udbud af 
tidssvarende boliger, har Center for Udvikling og Erhverv i samarbejde med Center 
for Teknik og Miljø udarbejdet en boligpolitik ” Frederikshavn Kommune – et godt 
sted at bo”. Boligpolitikken skal bidrage til at danne et grundlag for prioritering af 
indsatser og for stillingtagen til nye boligprojekter. 

Indhold i boligpolitik

Boligpolitikken sætter fokus på fire emner:

 Eksisterende boliger og boligområder - med henblik på

-       at styrke områdernes funktionelle og æstetiske kvaliteter
-       at etablere nye samarbejder der kan indgå i omdannelse af 

relevante boligområder, så det er attraktivt for ældre at blive 
boende i områderne 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11594
 Forvaltning: UE
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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 Nye boligområder – med henblik på 

-       at matche behovet hos den fremtidige arbejdskraft, så den finder 
det attraktivt at bosætte sig i kommunen

-       at styrke nye og tidssvarende måder for fællesskab og bevægelse 
i boligområderne

 Almene boliger – med henblik på

-       at kunne tilbyde både moderne, bynære og tidssvarende 
lejeboliger samt billige lejeboliger, der gør det muligt for alle 
uanset indkomst at leje en bolig

-       at indgå et partnerskab imellem kommunen og de lokale 
boligforeninger for at gøre det almene boligmarked attraktivt og 
fleksibelt og for at indgå tættere samarbejde om at prioritere 
renoveringer, nedlæggelse og nyopførelse af almene boliger       

 De mindre bysamfund – med henblik på

-       at imødekomme boligbehovet primært i de eksisterende 
boligområder 

-       at samarbejde med grundejere og borgere om at skabe rammer 
for fornyelse og ombygning af boligerne, så der kan skabes ny 
værdi for byerne

 
Boligpolitikken ” Frederikshavn Kommune – et godt sted at bo” er vedhæftet som 
bilag.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler at 
Økonomiudvalget og byrådet godkender boligpolitikken ”Frederikshavn Kommune – 
et godt sted at bo”.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Udvalget vil i den fremtidige planlægning af nye boligområder lægge vægt på 
klimasikring i form af kotehøjder mv.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
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Handicaprådet udtrykker bekymring over, at der ikke af boligpolitikken fremgår, 
hvorledes man gennemfører de politiske mål om ”Længst muligt i eget liv”, ”Længst 
muligti eget hjem” og ”Dem der kan selv, skal selv”.
Baggrunden for bekymringen er, at det ikke fremgår, at der ved renoveringer, 
byfornyelser og nybygninger af etageboliger gives adgang for alle.
 
Handicaprådet anbefaler, at ovennævnte sager - allerede inden ”skema 1” politisk 
behandles - sendes til Tilgængelighedsudvalget for rådgivning før byggestart.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 
Beslutning Ældrerådet den 30. marts 2015
Ældrerådets høringssvar:
ÆR ser frem til, at de mange positive tanker og idéer fra politikken bliver til 
konkrete tiltag.
 
Vedr. Nye boligområder og almene boliger: ÆR finder det vigtigt, at man som 
ældre kan bevare sin selvstændighed og fortsat har mulighed for frit at kunne 
vælge mellem flere boligtyper. ÆR anbefaler derfor, at man fremover bygger 
almenboliger, der er tilgængelige for både unge og ældre, og som kan lejes på lige 
fod af alle. Dette vil medføre, at der på sigt udelukkende skal ske en visitering ved 
behov for en plejebolig. 
 
Vedr. Uddannelsessteder: ÆR finder det uhensigtsmæssigt, at der fremhæves 
specifikke uddannelsessteder frem for andre i politikken.
 
Supplerende sagsfremstilling
Siden Boligpolitikken blev behandlet i Økonomiudvalget den 18.marts 2015 har 
politikken været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. 
 
De to råds bemærkninger giver anledning til følgende vurdering fra 
administrationen:
 
Der er forståelse for Handicaprådets bemærkninger om gennemførelse af de 
politiske mål om ”Længst muligt i eget liv”, ”Længst muligt i eget hjem” og ”Dem der 
kan selv, skal selv”. Det vurderes imidlertid, at de krav og administrative 
procedurer, der skal sikre tilgængelighed for alle i stedet bør indarbejdes i mere 
konkrete planer som f.eks. lokalplaner eller håndteres i forbindelse med konkrete 
byggesager. 
 
Desuden har Tilgængelighedsudvalget løbende opmærksomhed på behovet i 
forbindelse med udvalgets behandling af konkrete planer og byggesager.
 
I forhold til ældrerådets ønsker til de almene boliger kan det bemærkes, at 
boligforeningerne allerede har opmærksomhed på at bygge tilgængelighedsboliger, 
som tager højde for ændrede behov og ønsker til at blive boende i boligen længst 
muligt. 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
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Anbefales med bemærkning om, at mulighederne for flexboliger i landdistrikterne 
skrives ind i den endelige udgave af boligpolitikken.

Bilag
Boligpolitik marts 2015 endelig web.pdf (dok.nr.30879/15)
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14. Årsregnskab 2014 for Strandby Varmeværk a.m.b.a.

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Strandby Varmeværk a.m.b.a. fremsender til orientering selskabets 
årsregnskab 2014.
 
Regnskabsresultatet udviser et overskud på 2.430.729 kr. ud af en nettoomsætning 
på 17.767.996 kr.
 
Af årets overskud overføres 1.625.543 kr. til indregning i prisen fra tidligere år og 
805.186 kr. til indregning i kommende års priser. 
 
Selskabets anlægsaktiver udgør 27.316.149 kr. og omsætningsaktiver 4.311.350 
kr. - ialt 31.646.054 kr.
 
Gældsforpligtelser udgør 30.770.890 kr. Egenkapitalen er herefter 875.164 kr.
 
Selskabets aktiviteter er levering af fjernvarme til værkets forbrugere samt levering 
af el til Energinet.
 
I henhold til Lov om varmeforsyning, kan der i varmeprisen indregnes alle 
nødvendige omkostninger samt en forretning af indskudskapitalen. 
Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid 
udgøre 0 kr. Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen. 
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og 
de fakturerede indtægter. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i 
balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det 
efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.
 
Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 
forbehold.
 
Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 9. februar 2015.
 
Frederikshavn Kommune har ydet garanti for varmeværkets lån i KommuneKredit.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager årsregnskabet til 
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Til efterretning.

Bilag
Årsregnskab 2014 (dok.nr.65760/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14650
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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15. Budget 2015/2016 for Frederikshavn Kollegium

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den selvejende Ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium 
fremsender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed kollegiets budget 
2015/2016 og 10-årig vedligeholdelsesplan.
 
Kollegiet arbejder med 4-årige budgetter, så budgetmaterialet består af budget 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018.
 
Frederikshavn Kollegium har 256 lejligheder.
 
Budgettet balancerer og der regnes med uændret husleje.
 
Der er i budgettet indregnet en lejeledighed på 11 %.
 
Budgettets henlæggelsesbeløb ligger indenfor de lovbestemte minimumsbeløb.
 
Kollegiet har i de senere år gennemført drastiske rationaliseringer og frasolgt 
kollegiebygningen Hånbækvej 46, Frederikshavn, indeholdende 46 lejligheder.
 
Tidligere års oparbejdede underskud blev i 2014 ekstraordinært nedbragt ved 
frasalget af kollegieblok og overskud i regnskabsåret 2013/14. Det herefter 
akkumulerede underskud budgetteres nedbragt med 466.656 kr. i 2014/15, 
348.058 kr. i 2015/16, 359.918 kr. i 2016/17 og med 322.642 kr. i 2017/18. 
 
Kollegiet har opsagt sin kassekredit, idet man ikke mere har brug for eksterne 
kreditfaciliteter til kollegiets drift.
 
Der er medsendt en 10-årig vedligeholdelsesplan.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender budget 2015-2016 for 
Frederikshavn Kollegium og 10-årige vedligeholdelsesplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
 

Bilag
Bilag til vedligeholdelsesplan 2014-2025 (dok.nr.60939/15)
10-årig vedligeholdelsesplan (dok.nr.60937/15)
Frederikshavn Kollegium - budget 2014-2018 (dok.nr.60935/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14005
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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16. Partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune og de 
almene boligforeninger

Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i kommunens forslag til boligpolitik har kommunen taget initiativ 
til at indgå en partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune og de almene 
boligforeninger. 
 
Formålet med partnerskabsaftalen er blandt andet, at vi som kommune kan tilbyde 
moderne arkitektoniske og funktionelle lejeboliger med bynær placering. Det er de 
boliger, som kan være med til at tiltrække, appellere til og fastholde kompetent 
arbejdskraft. 
 
Der er samtidig behov for en tilpasning af den almene boligmasse.
 
Partnerskabsaftalen skal være med til at skabe en mere kraftfuld indsats for at 
tilpasse og gøre det almene boligmarked attraktivt og fleksibelt i forhold til den 
eksisterende og fremtidige efterspørgsel efter en moderne lejebolig. 
 
Baggrunden for aftalen skal ses i lyset af, at kommunen helt konkret står overfor 2 
store havneudvidelser i Frederikshavn og i Skagen, og det vil skabe et betydeligt 
antal flere arbejdspladser bare i den maritime sektor. Udvidelserne vil også få stor 
afsmitning på kommunens øvrige vækstspor, som er energi, turisme og fødevarer. 
Her vil der også være brug for yderligere arbejdskraft på sigt. 
 
Der er derfor behov for at fokusere på boligmarkedet netop nu. Udbuddet og 
kvaliteten af boliger i Frederikshavn kommune har stor betydning for kommunens 
udvikling og muligheder for at tiltrække den arbejdskraft, virksomhederne har behov 
for.  Vækst i bosætning er således ikke et mål i sig selv, men en væsentlig 
forudsætning for dynamik og velfærd.
 
Et attraktivt boligmarked er med til at gøre det interessant at bosætte sig, og 
boligmarkedet har stor betydning for omverdenens syn på og opfattelse af 
kommunen.
 
Med indgåelse af aftalen vil parterne bl.a. have fokus på:

 At skabe større sammenhæng og udnytte mulighederne for at tænke nye 
boligprojekter ind i en større helhed

 At understøtte mulighederne for øget udbud af boliger i de centrale dele af 
byerne, og dermed være med til at underbygge livet og pulsen i byerne

 At minimere antallet af tomgangsboliger, der resulterer i lejetab
 Hvor og hvordan det giver størst effekt at re�novere og nedlægge og/eller 

sammenlægge boliger, og hvor der er behov for at opføre nyt
 At skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af lejeboliger i 

forhold til fastholdelse og tiltrækning af nye borgere

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14805
 Forvaltning: UE
 Sbh: BEJO
 Besl. komp: ØU/BR
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 At skabe velfungerende og robuste boligområder ved bl.a. at have fokus på 
beboersammensætningen

Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender 
partnerskabssaftalen mellem Frederikshavn Kommune og de almene 
boligforeninger og sender aftalen til underskrift hos de respektive boligforeninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.

Bilag
Partnerskabsaftale (dok.nr.64648/15)
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17. Anmodning fra Boligforeningen Vesterport om, at 
Frederikshavn Byråd overfor Landsbyggefonden anbefaler 
fritagelse for indbetaling til den lokale dispositionsfond for 
boligforeningens afdeling 7

Sagsfremstilling
Anmodning fra Boligforeningen Vesterport om, at Frederikshavn kommune overfor 
Landsbyggefonden anbefaler fritagelse for indbetaling til den lokale 
dispositionsfond for boligforeningens afdeling 7 ”Danmarksgade, Rådhusstræde og 
Søgade”.
 
Afdelingen består af 86 lejligheder og man har i perioden 2011 – 2014 konstant haft 
2-3 lejligheder i tomgang. Dette har medført, at boligforeningens dispositionsfond 
årligt har måttet dække huslejetab på 200.000 kr.
 
Det er i særdeleshed lejlighederne i Danmarksgade, der giver anledning til 
problemer. Boligforeningen vurderer, at problemerne skyldes, at huslejen er for høj 
til lejlighedernes faktiske brugsværdi.
 
Afdelingens lejligheder er for tiden fuld udlejet. 8 lejligheder anvendes til 
genhusning i forbindelse med renoveringer i andre afdelinger. Boligforeningen 
frygter, at der opstår endnu større huslejetab, når de genhusede beboere flytter 
tilbage.
 
Udlejningsproblemerne og huslejens størrelse har betydet, at man over en længere 
periode ikke har øget henlæggelserne i det omfang, der har været påkrævet. 
Afdelingens driftsunderskud i 2014 var på 326.000 kr. Det opsamlede 
driftsunderskud var ultimo 2014 på i alt 544.000 kr., der budgetmæssigt afvikles i 
henhold til gældende regler.
 
Boligforeningen vurderer, at de årlige henlæggelser bør øges med 200.000 kr.
 
For at øge brugsværdien ønsker man at opsætte altaner i afdelingens 30 
lejligheder i Danmarksgade. Pris i alt ca. 2.500.000 kr. Ved optagelse af 30-årigt 
kreditforeningslån vil dette medføre en årlig ydelse på 130.000 kr.
 
Afdelingen står således med et finansieringsbehov på i alt 330.000 kr. 
 
Afdelingen indbetaler pligtmæssigt 451.000 kr. årligt til Boligforeningen Vesterports 
dispositionsfond.
 
Såfremt der kan opnås fritagelse for indbetaling til den lokale dispositionsfond, vil 
man kunne sanere afdelingens økonomi og skabe øget brugsværdi. Det resterende 
beløb på ca. 121.000 kr. påregnes anvendt til afvikling af akkumuleret underskud.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14416
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Boligforeningen Vesterports organisationsbestyrelse har tiltrådt forslaget i møde 
den 2. februar 2015. Forslaget er efterfølgende tiltrådt på et ekstraordinært 
afdelingsmøde i afdeling 7 den 23. marts 2015. 
 
Boligforeningen Vesterport anmoder Frederikshavn Byråd om at anbefale overfor 
Landsbyggefonden, at boligforeningens afdeling 7 fritages for den pligtmæssige 
indbetaling af 451.000 kr. til den lokale dispositionsfond. 
 
I Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse om drift af almene 
boliger er det i § 45 anført.
”Ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til 
finansiering af anskaffelsessummen i almene boliger, jf. § 46, nedsættes lejen ikke, 
jf. dog stk. 2, og likvide midler, der fremkommer som følge heraf, overføres for 
almene boligafdelinger kontant til dispositionsfonden og for almene ældreboliger, 
ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region, og selvejende almene 
ungdomsboliger, til henlæggelseskontoen.
 
Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen med 
Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen 
nedsættes, og overførsel efter stk. 1 kan tilsvarende helt eller delvis undlades for 
den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens 
landsdispositionsfond, nybyggerifond eller til staten.”

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet – af hensyn til 
afdelingens økonomiske situation – overfor Landsbyggefonden anbefaler fritagelse 
for indbetaling til den lokale dispositionsfond som ansøgt – maximalt gældende for 
lånets løbetid.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
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18. Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys om godkendelse af 
låneomlægning i boligforeningens afdeling 4

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys om godkendelse af låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 4 – Trindelvej 8-18, Skagen
 
Låneomlægningen omfatter lån stort oprindeligt på 1.500.000 kr. med restgæld på 
827.000 kr. og restløbetid på 14 år (5 % obligationslån) ønskes konverteret til nyt 
kontantlån på 798.000 kr. med løbetid på 14 år. (1.4568 % kontantlån) . 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 16.880 kr. 
 
Lånekonverteringerne er frivillige og opfylder betingelserne i § 5 i By- og 
boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet 
boligbyggeri.
 
I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, 
herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der 
tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens 
godkendelse.
 
§ 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i 
støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer – bl.a. at det 
nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån og 
at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet - i henhold til 
praksis - godkender låneomlægningen og meddeler tilladelse til udstedelse af 
pantebreve i forbindelse hermed samt vedstår eventuelle tidligere meddelte 
garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14915
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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19. Privatskolen i Frederikshavn - omlægning af lån

Sagsfremstilling
Privatskolen i Frederikshavn fremsender anmodning om forhåndsgodkendelse i 
forbindelse med planer om at omlægge det nuværende kreditforeningslån til et nyt 
lån med en lavere rente.
 
Det nuværende lån er på opr. 11.844.000 kr. – og optaget til rente på 3,1372 % i 
2013. Restgælden udgør nu 11.206.951 kr.
 
I forbindelse med omlægningen forlænges løbetiden med 2 år og 10 måneder, 
således at løbetiden herefter er 30 år. Løbetidsforlængelsen er minimal, og af 
praktiske hensyn har man valgt den nærmeste normale løbetid for realkreditlån.
 
Frederikshavn Kommune har et pantebrev i ejendommen Peter Wessels Vej 1, 
9900 Frederikshavn på 300.000 kr. – med prioritet næst efter kreditforeningslånet. 
Denne placering vil pantebrevet ligeledes have efter låneomlægningen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Godkendt.
 

Bilag
Forhåndsgodkendelse om rykning af lån (dok.nr.59293/15)
Svar vedr. forhåndsgodkendelse af rykning af lån (dok.nr.65276/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14339
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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20. Ansøgning fra Frederikshavn Golfklub om sponsoraftale for 
sæsonen 2015

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Golf Klub om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 
2015.
 
Frederikshavn Golf Klubs elitesatsning omfatter ungdomsspillere. 6 af klubbens 
unge spillere har i sæsonen 2014 opnået flotte resultater i eliteturneringer i ind- og 
udland. I den kommende sæson vil 11 elever fra Sportscollege deltage i klubbens 
elite-træning.  
 
I juli afholder Frederikshavn Golf Klub en stor turnering med deltagelse af de 70 
bedste junior og ynglinge spillere i Norden. I juni afholder klubben en PRO/AM med 
deltagelse af 22 virksomheder og i oktober afholder klubben en juniorlandskamp 
mod Norge.  
 
Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2015 på 25.000 
kr.
 
Som modydelse tilbydes opsættelse af et sponsorskilt på banens hul 17 og på elite-
væggen i klubhuset. 
 
Frederikshavn Kommune har i 2014 ydet klubben sponsorstøtte med 25.000 kr.  
 
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 
 
Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for 
kommunen.
 
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i 
niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, 
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i 
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
 
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.
 
Der er i 2015 budgetmæssigt afsat 544.240 kr. til sponsorater på 
eliteidrætsområdet. Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 125.000 
kr. Budgetbeløbene er reducerede forhold til 2014, besluttet den 18/6 2014 i 
forbindelse med fremlæggelse af Økonomiudvalgets forslag til budget 2015 for eget 
område

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14622
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte 
budgetbeløb – at der indgås en sponsoraftale på 20.000 kr. med Frederikshavn 
Golfklub med modydelser som tilbudt. 
 
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2015 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Godkendt.
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21. Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om sponsoraftale 
for sæsonen 2015/2016

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 
2015-2016 for ishockeyholdet Frederikshavn White Hawks.
 
Frederikshavn White Hawks spiller i Ishockey-Ligaen under Dansk Idræts-Forbund 
- landets bedste række. I den afsluttede sæson 2014-2015 blev holdet nr. 3 i 
slutspillet om det danske mesterskab.
 
Frederikshavn White Hawks får i forbindelse med kampe omfattende omtale i de 
lokale medier TV2-Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier og Kanal 
Frederikshavn.  
 
Selskabet ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2015-2016 på 
250.000 kr.
 
Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragter og strømper. Der vil 
endvidere være bandereklame i hallen. Frederikshavn Kommune vil herudover 
blive profileret i kampannoncer og kampprogrammer samt på hjemmesiden.
 
Frederikshavn Kommune har i 2014 indgået sponsoraftale med 250.000 kr. for 
sæsonen 2014/2015. 
 
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. Sponsorstøtte gives med baggrund i den 
markedsføringsmæssige værdi for kommunen.
 
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i 
niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, 
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i 
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
 
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.
 
Der er i 2015 budgetmæssigt afsat 544.240 til sponsorering på eliteidrætsområdet. 
Budgettet indeholder endvidere en pulje til eliteidræt på 125.000 kr. 
Budgetbeløbene er reducerede i forhold til 2014, besluttet den 18. juni 2014 i 
forbindelse med fremlæggelse af Økonomiudvalgets forslag til budget 2015 for eget 
område.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14941
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte 
budgetbeløb – at der for sæsonen 2014-2015 indgås en sponsoraftale på 200.000 
kr. med Elite Nord vedrørende Frederikshavn White Hawks med modydelser som 
tilbudt.
 
Udgiften kan afholdes af det i budget 2015 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Godkendt.
 

Bilag
Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af støtte  (dok.nr.65430/15)
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22. Ansøgning fra Vendsyssel Elite Badminton om 
sponsoraftale for sæsonen 2015/2016

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Vendsyssel Elite Badminton om indgåelse af sponsoraftale for 
sæsonen 2015-2016.
 
Vendsyssel Elite Badminton, der er et holdfælleskab mellem Frederikshavn 
Badminton Klub og Skagen Badminton Klub, spiller på 10. år i Badminton-ligaen 
under Dansk Idræts Forbund - landets bedste række. 
 
Klubben anfører, at man har skabt et attraktivt træningsmiljø, som tiltrækker 
talentfulde spillere fra andre byer i Jylland.  
 
Som Nordjyllands eneste ligahold får holdet omfattende omtale i de lokale medier 
TV2-Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier og Kanal Frederikshavn. TV3 Sport 
1, (landsdækkende) sender flittigt fra badmintonligaen, ligesom der ofte er artikler 
og klip på Badminton Danmarks websider. 
 
Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2015-2016 på 
200.000 kr.
 
Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være 
bandereklame i Arene Nord og Skagen Sportscenter under kampe. Frederikshavn 
Kommune profileres endvidere på VEB’s hjemmeside, i kampprogrammer og i 
kampannoncer.
 
Frederikshavn Kommune har i 2014 ydet klubben sponsorstøtte med 200.000 kr. 
for sæsonen 2014/2015. 
 
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 
 
Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for 
kommunen.
 
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i 
niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, 
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander m.v., men også med baggrund i 
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
 
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.
 
Der er i 2015 budgetmæssigt afsat 544.240 kr. til sponsorater på 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14622
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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eliteidrætsområdet. Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 125.000 
kr. Budgetbeløbene er reducerede forhold til 2014, besluttet den 18/6 2014 i 
forbindelse med fremlæggelse af Økonomiudvalgets forslag til budget 2015 for eget 
område.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte 
budgetbeløb – at der indgås en sponsoraftale på 175.000 kr. med Vendsyssel Elite 
Badminton med modydelser som tilbudt. 
 
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2015 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Godkendt.
 

Bilag
Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af sponsorstøtte  (dok.nr.61976/15)
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23. Rykning af lån til betaling af ejendomsskatter i forbindelse 
med omlægning af realkreditlån

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/9431
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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24. Forespørgsel om køb af areal på Sæby Havn  Lukket sag

 Sagsnr: 15/14324
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Birgit S. Hansen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Ida Skov

  

    

Lars Møller

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Jens Ole Jensen
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