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1. Forslag til lokalplan for Erhvervspark Syd (Tidligere 
Volstrup Skole)

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd besluttede på mødet den 8. oktober 2014, at 
lokalplanproceduren for Sæby Business Park A/S skulle sættes i gang. Området 
omfatter blandt andet den tidligere Volstrup Skole.
 
Center for Teknik og Miljø har derpå, i samarbejde med ansøger, udarbejdet 
forslag til lokalplan SAE.E.04.49.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.02. 
Kommuneplantillægget er lavet for at åbne mulighed for at indrette salgslokaler på 
maks. 200 m2 til salg af den enkelte virksomheds egne produkter. Der kan 
derudover ikke etableres detailhandel inden for lokalplanområdet.
 
Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål med 
industri, lager-, produktions-, værksteds-, og servicevirksomhed for virksomheder, 
som er afhængige af nærhed til motorvejen. Endvidere skal området kunne 
anvendes til kontorformål, herunder også liberale erhverv og dertil knyttede 
servicelokaler. Der åbnes desuden mulighed for at etablere én bolig i området. Det 
har været et ønske fra bygherre, at der skulle kunne etableres en bolig til 
anvendelse for pedel, bestyrer eller indehaver tilknyttet erhverv i området.
 
Ny bebyggelse i området skal placeres inden for nogle afgrænsede byggefelter. 
Der kan ikke ske tilbygninger til den tidligere Volstrup Skoles bygninger, men 
bygningerne kan rives ned, og der kan opføres nye bygninger på stedet. Derudover 
kan der opføres nybyggeri vest for de eksisterende skolebygninger.
 
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Ålborgvej, herunder via tunnel under 
Ålborgvej.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SAE.E.04.49.01 – Erhvervspark Sæby Syd 
samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.02 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. oktober 2015
Indstillingen tiltrædes
 
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

Bilag
Lp. SAE.E.04.49.01 (PMU06.10.15) (dok.nr.157320/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20865
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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2. 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 21. oktober 2015
Til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: joki
 Besl. komp: ØU
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3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling
Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme til drift eksklusiv overførsler fra 
tidligere år er på 443,9 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 31. august 2015 er 
på 444,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. 
 
Det forventede regnskabsresultat ultimo august er 0,7 mio. kr. bedre end 
forventningen ultimo april. De primære årsager til den forbedrede forventning til 
regnskabsresultatet skyldes en gunstig udvikling på områder som forsikring og 
barselspuljen samt virkningen af vakance og tilbageholdenhed. Tiltag på vakance 
og tilbageholdenhed er udmøntet til de respektive centre og afdelinger med 5,8 
mio. kr. Tiltaget forventes opnået ved årets udgang.
 
Budgetopfølgningen for 2015 på Økonomiudvalgets område viser, at der er et 
uindfriet sparekrav. I Ledelsessekretariatet blev der i budgetforlig 2012 medtaget et 
sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur på 1,7 
mio. kr. i 2015. Sparekravet er fjernet i budgetforslaget 2016 – 2019 med en teknisk 
korrektion. 
 
Økonomiudvalgets område viser et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på konto for 
valg, hvor der er afholdt og afholdes udgifter til folketingsvalg og folkeafstemning. 
Konto for valg er placeret i Ledelsessekretariatets regi. 
 
Resultatet på Økonomiudvalgets drift, eksklusiv merforbrug på konto for valg og 
ikke realiseret sparekrav, viser et beregnet overskud på 1,5 mio. kr. 
   
Det forventede regnskab på anlægsområdet er 52,3 mio. kr. Oprindeligt budget 
udgør 23,7 mio. kr. og korrigeret budget udgør 83,5 mio. kr. Sammenholdt med det 
forventede regnskab vil området komme ud med et mindre forbrug på 31,2 mio. kr. 
Forskellen på 28,6 mio. kr. mellem forventet regnskab og oprindeligt budget, 
skyldes overførte låneberettigede anlæg samt tillægsbevillinger givet i 2015. 
Samlet set forventes Økonomiudvalgets anlæg, at overholde den finansielle 
ramme. Der er således ikke mulighed for at bruge flere midler end det forventede 
regnskab, med mindre der anvises finansiering hertil. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at 

1. Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen 
2. Økonomiudvalget videresender budgetopfølgningens konklusioner via 

budgetopfølgningen for hele kommunen til byrådet. 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21603
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU
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Bilag
Budgetrevision pr. 31. august 2015 - Økonomiudvalget (dok.nr.129444/15)
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4. Budgetopfølgning for Frederikshavn Kommune pr. 
31.08.2015

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Frederikshavn 
Kommune for Økonomiudvalget og byrådet.
 
Direktionens hovedkonklusioner er:

 Driften udviser et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 
1,9 mio. kr. 

 Det forventede regnskab udviser et overskud på ordinær drift på 132,8 mio. 
kr., hvilket er lavere end målsætningen på de 150 mio. kr. Direktionen 
vurderer dog resultatet som tilfredsstillende, set i lyset af, at byrådet i 
forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april gav Børne- og 
Ungdomsudvalget mulighed for, at bruge 19,0 mio. kr. af overførte midler 
fra 2014

 Målsætningen om et skattefinansieret anlægsniveau på 80 mio. kr. 
forventes opfyldt.

 Den gennemsnitlige likviditet udgør ultimo september 2015 73,7 mio. kr. På 
baggrund af budgetopfølgningen forventes målsætningen om en 
gennemsnitlig likviditet på 80 mio. kr. at blive opfyldt

Hvert enkelt udvalg har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for eget 
udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 
indgår i den samlede budgetopfølgning.
 
I budgetopfølgningen er der oplyst en række bevillingsmæssige ændringer, som 
byrådet skal tage stilling til. De bevillingsmæssige ændringer indstilles for at bringe 
budgettet i overensstemmelse med den viden som budgetopfølgningen 31. august 
2015 giver.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 – Frederikshavn Kommune 
godkendes.

2. De bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og 
som netto betyder en forøgelse af de likvide midler på 5,5 mio. kr. 
godkendes.

3. De afsatte rådighedsbeløb på anlæg frigives

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: HAVE
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 (dok.nr.146395/15)
Anlæg - Forventet regnskab 31.08.2015 med finansiering (dok.nr.162489/15)
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5. Ålbæk Kulturhus - omlægning af lån med kommunekaution

Sagsfremstilling
Ålbæk Kulturhus har i 2007 optaget et lån i Realkredit Danmark. Lånet er optaget 
med kaution af Frederikshavn Kommune (Sammenlægningsudvalget) med en 
oprindelig løbetid på 30 år.
 
Ålbæk Kulturhus ønsker at udnytte den lave rente der er kommet efterfølgende, og 
ønsker derfor at konvertere lånet.
 
I stedet for at optage lånet i et realkreditinstitut, ønsker man lånet optaget hos 
KommuneKredit, hvor man kan opnå fordelagtige renter og omkostninger.
 
I forbindelse med låneoptagelsen opstår der ikke noget låneprovenu og der sker 
ikke løbetidsforlængelse af lånet. Restgælden på det nuværende kreditforeningslån 
er pr. 31. december 2015 på 867.000 kr.
 
Frederikshavn Kommunes kaution for lånet overføres i forbindelse med 
låneoptagelsen fra Realkredit Danmark til lånet hos KommuneKredit. Ålbæk 
Kulturhus etablerer i stedet pant til Frederikshavn Kommune på lånebeløbet – som 
sikkerhed for den kaution som Frederikshavn Kommune påtager sig.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at låneomlægningen 
godkendes, og Frederikshavn Kommunes kaution gentages over for 
KommuneKredit.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/27241
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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6. KFUM Soldatermission - rykning for låneomlægning i 
ejendommen Understedvej 1, 9900 Frederikshavn

Sagsfremstilling
KFUM Soldatermission fik i 2009 et lån hos Frederikshavn Kommune på 250.000 
kr. i forbindelse med køb af ejendommen Understedvej 1, 9900 Frederikshavn hvor 
der er etableret et Soldaterhjem i.
 
Lånet blev sikret med et ejerpantebrev i ejendommen på 250.000 kr.
 
KFUM Soldatermission ønsker nu at omlægge kreditforeningslånet og dermed 
opnå en rentebesparelse. Lånet har en restgæld på 3.084.000 kr. og har en 
restløbetid på 16 år. Det nye lån der optages har en restløbetid på 15 år. Der 
fremkommer ikke noget provenu i forbindelse med låneomlægningen.
 
Lånet hos Frederikshavn Kommune er rente- og afdragsfrit, men efter 10 år kan der 
på Frederikshavn Kommunes foranledning optages forhandling om forrentning og 
afdrag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes, 
således at ejerpantebrevet på 250.000 kr. til sikkerhed for lån må respektere 
låneomlægningen af kreditforeningslånet som ansøgt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

Bilag
Låneoptagelse - accept af rykning (dok.nr.160963/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/26876
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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7. Delegation til rykningspåtegninger på Frederikshavn 
Kommunes pantebreve/ejerpantebreve i forbindelse med 
lånekonverteringer

Sagsfremstilling
I forbindelse med at renteniveauet er faldet, henvender flere lånekreditorer sig til 
Frederikshavn Kommune for at få tilladelse til at omlægge et foranstående bank – 
eller realkreditlån, hvor formålet er en lavere renteudgift – og dermed en reduktion 
af udgifterne. Der er sjældent tale om, at der ønskes længere løbetid på lånene – 
eller at låneomlægningen skal generere et lån provenu.
 
For at reducere antallet af sager som skal forelægges Økonomiudvalget foreslås 
det, at delegere kompetencen til administrationen, når der er tale om en 
låneomlægning uden provenu og løbetidsforlængelse. Følgende forhold skal være 
opfyldt for at delegationen kan anvendes:

 Der må ikke opstå et provenu af låneomlægningen
 Der må ikke forekomme løbetidsforlængelse som følge af 

låneomlægningen
 Foranstående restgæld må ikke ændres væsentligt
 Låneprofilen på foranstående lån må ikke ændres fra lån med afdrag til 

afdragsfrie lån.

Når ovennævnte forhold er opfyldt, vil der administrativt kunne meddeles accept af 
en låneomlægning.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at delegation til 
rykningspåtegning på Frederikshavn Kommunes pantebreve/ejerpantebreve gives 
til Økonomiafdelingen, når ovennævnte forhold er opfyldt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/27247
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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8. Eventuel udlejning af jord til erhvervsformål

Sagsfremstilling
Et økonomiudvalgsmedlem anmoder om, at udvalget foretager en principdebat om, 
hvorvidt kommunen skal leje jord ud til erhvervsformål. 
 
Før en sådan principdebat gennemføres, foreslår Ejendomscenteret, at følgende 
emner belyses: 
 
a. Hvem betaler tilslutningsbidrag?

 
b. Vil kommunen etablere adgangsvej, og hvordan finansieres en sådan? 

 
c. Skal lejer stille depositum eller garanti for, at grunden ryddes ved lejemålets 

ophør eller eventuel konkurs? 
 
d.

 
Praksis, hvis lejer ikke overholder miljøgodkendelser, roder på grunden osv.

 
e.

 
Kan kommunen acceptere uopsigelighed, eller stiller kommunen krav om 
uopsigelighed? 
 

f. Skal al kommunens erhvervsjord kunne lejes, eller skal der udpeges et eller 
flere områder?
 

g. Forventes en lejemulighed at påvirke sandsynligheden for salg af anden 
erhvervsjord?
 

h. Økonomiske og likviditetsmæssige konsekvenser af leje kontra salg
 

i. Skal lejer have ret til at fremleje eller afstå? 
 

Kommunens erhvervsjord koster 35,00 pr. m2 i de fleste områder. Dog koster jord 
på Frederikshavn Havn 70 kr. pr. m2 og i Trafikcenter Sæby Syd 240,00 kr. pr. m2. 
 
Tilslutningsbidrag til kloak beregnes efter den lovgivning, betalingsvedtægt og 
prislister, der er gældende. På nuværende tidspunkt beregnes bidraget for 
erhvervsejendomme forholdsmæssigt ud fra grundens areal. Ved tilslutning i 2015 
er prisen pr. 800 m2 grundareal = 52.100 kr. + moms. 
 
Nabokommunerne Hjørring og Brønderslev lejer ikke erhvervsjord ud. 
 
Det forventes, at Ejendomscenteret vil kunne fremlægge denne belysning af de 
enkelte punkter i udvalgets møde den 9. december 2015.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/25317
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Frederikshavn kommune skal fortsat ikke udleje jord til erhvervsformål.
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9. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 
forbindelse med byggemodning af erhvervsområde ved 
Nordhavnsvej og Sandholm i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Ejendomscenteret har indgået købsaftale med en virksomhed, der ønsker at købe 
ca. 18.300 m2 erhvervsjord i ovennævnte område. Da virksomheden ønsker, at 
kommunen etablerer vej fra Nordhavnsvej ind til den nye grund, er der i købsaftalen 
taget forbehold for dette. 
 
For at vejforsyne det solgte areal samt bagvedliggende areal skal kommunen 
etablere ca. 100 m vej, der anlægges med 7 m kørebane og rabat på 2 x 2 m. 
Budgetoverslag 675.000 kr. Forsyningsledninger etableres ikke med undtagelse af 
el, da der laves belysning. Vejen udlægges som privat fællesvej jfr. lokalplan 
FRE.H.14.08.2. 
 
De 100 m vej er vist med fed, rød streg på vedlagte skitse af 1. oktober 2015. 
Arealet på ca. 18.300 m2 er på samme skitse indkredset som 3 grunde med tynd, 
rød streg.

Økonomiske konsekvenser
Ved salg af ca. 18.300 m2 giver dette følgende økonomi:
Købesum indtægt i alt 1.185.870 kr.
Udgift til 100 m vej 675.000 kr.
Overskud 510.870 kr. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, 
at

1. der etableres 100 m vej, finansieret af midlerne til køb og salg
2. der gives en anlægsbevilling på -510.870 kr., finansieret af de 

budgetterede midler til køb og salg
3. der frigives rådighedsbeløb på -510.870 kr. 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

Bilag
Skitse med eventuel ny vej (dok.nr.159659/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/5888
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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10. Sygefravær 2. kvartal 2015

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i 
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 
fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli 
2015 vist pr. måned.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). 
 
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Til efterretning.

Bilag
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-
15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: CØP
 Sbh: hewa
 Besl. komp: ØU
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11. Forsikringsudbud 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Godkendt.

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/14008
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 21. oktober 2015 Side 19 af 22

12. Salg af Chr. Pedersensvej 3, Sæby

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/12622
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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13. Salg af areal ved Håndværkervej i Skagen

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/11566
 Forvaltning: 
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 21. oktober 2015 Side 21 af 22

14. Salg af areal ved Minkvej i Skagen

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/16467
 Forvaltning: 
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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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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