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1 (Åben) Forslag til lokalplan for erhvervsområde ved Industrivej i Vangen
Sags ID: GEO-2014-19141

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. decemer 2012, at landzonearealet på 

vestsiden af E45 fra Øksnebjergvej i nord til byzonegrænsen søges overført til byzone 

gennem ny planlægning. 

Center for Teknik og Miljø har derpå udarbejdet forslag til lokalplan FRE.E.09.07.01 –

Erhvervsområde ved Industrivej i Vangen samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.10. 

Lokalplanen omfatter arealet mellem Industrivej og E45 i øst-vestlig retning og som 

ovenfor nævnt, arealet mellem Øksnebjergvej og byzonegrænsen i nord-sydlig retning.

Dele af lokalplanområdet er omfattet af vejbyggelinie på henholdsvis 25 m og 50 m fra 

vejmidte langs E45. Vejdirektoratet har dog udtalt, at man vil se positivt på en lokalplan, 

der muliggør bebyggelse i indtil 30 meter fra vejmidten på strækningen ud for 

lokalplanens område. Lokalplanen åbner derfor mulighed for bebyggelse i indtil 30 meter 

fra vejmidte på E45.

Ifølge planlovens § 16 skal redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i 

kystnærhedszonen indeholde oplysninger om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og 

der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde.

Såvel den nuværende lokalplan FRE.09.03.01, som nærværende lokalplan 

FRE.E.09.07.01 tillader bebyggelse i op til 10,5 meter. Bygningshøjden er funktionelt 

begrundet, Idet der er tale om en udvidelse af et eksisterende erhvervsområde, findes det 

hensigtsmæssigt at fastholde den nugældende tilladelige bygningshøjde i den nye del af 

området, således at virksomherderne bibeholder deres nuværende bygningsregulerende 

muligheder også for det nye areal.

For at redegøre for den visuelle påvirkning af omgivelserne er der udarbejdet 

visualiseringer af lokalplanens byggemuligheder (bilag C-F). Visualiseringerne skal 

forstås som volumenstudier af den maksimalt mulige bebyggelse af lokalplanområdet, set 

fra kysten mod øst samt fra nord-øst og syd-øst.

Idet lokalplanen åbner mulighed for samme bygningshøjde, som den nuværelde lokalplan 

for området, er et tilsvarende bygningsvolume i dag muligt, set fra kysten, dog åbnes der 

nu mulighed for at placere bebyggelsen tættere mod kysten.
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Det er fagcenterets vurdering, at bebyggelsen vil påvirke den visuelle oplevelse af kysten 

og byprofilen, men at dette ikke vil medføre væsentlige forandringer, da bebyggelsen i 

volumen ikke afviger fra den eksisterende bebyggelse i området.

Fagcenteret har foretaget en høring af lokalplanområdets lodsejere vedrørende 

overførsel af landzoneareal til byzone. Lodsejerene har således haft mulighed for at 

kommentere den planlagte zoneændring for deres ejendomme. Ingen af områdets 

lodsejere fremsendte dog kommentarer dertil.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at forslag til lokalplan FRE.E.09.07.01 – Erhvervsområde ved Industrivej i 

Vangen samt forslag til kommuneplantillæg nr.15.10 udsendes i offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 05-04-2016
Indstillingen tiltrædes, idet området nordligst udtages. 

Beslutninger:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling tiltrædes.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag

1. FRE.E.09.07.01 (PMU 01.03.16) (1236164 - GEO-2014-19141)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan Fugleformidlingscenter, Skagen 
Fyr, Fyrvej 36, Skagen
Sags ID: GEO-2015-22736

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på møde den 12 januar 2016, 

Økonomiudvalget den 20. januar 2016 og  i Byrådet den 27. januar 2016.

Forslag til lokalplan SKA.O.05.24.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.16 

Fugleformidlingscenter, Skagen Fyr har været fremlagt i offentlig debat i perioden 1. 

februar 2016 til 28. marts 2016. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en 

transformering af Skagen Fyr med omgivelser til et offentligt tilgængeligt 

fugleformidlingscenter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for forandringer af de 

landskabelige og visuelle forhold omkring fyret, herunder genskabelse af en 

naturafblæsningsflade foran fyret, bevaring af bygningsarv samt sikring af god 

funktionalitet og tilgængelighed. Herunder ændring af parkerings- og ankomstvej fra en 

nordlig retning indpasset i terrænet.  

Center for Teknik og Miljø (CTM) har i løbet af høringsperioden ikke modtaget indsigelser 

til planforslagene. Vejdirektoratet og Naturstyrelsen har dog fremsat ønsker om 

præciseringer af nogle overordnede forhold, som fremgår af indsigelsesnotatet med 

Centerets anbefalinger   

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at lokalplan SKA.O.05.24.01 og kommuneplantillæg nr.15.16 vedtages endeligt 

med de anbefalinger, som fremgår af indsigelsesnotatet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 05-04-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag
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 Skagen Fyr Lokalplan 300316_ (1290212 - GEO-2015-22736)
 Indsigelsesnotat 8  ugers høring Transformering af Skagen Fyr til 

naturformidlingscenter 280316 (1289905 - GEO-2015-22736)
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3 (Åben) Etablering af Å-diger ved Elling by - tilkendegivelse af vilje til at 
pålægge ejendomme rådighedsindskrænkninger
Sags ID: EMN-2015-00162

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 16. marts 2016 lokalplan ”Å-dige til klimasikring af Elling by. 

Lokalplanen er offentliggjort.  

Gennemførelsen af projektet med etablering af å-diger på et ca. 1 ha stort område,

umiddelbart syd og øst for Elling by samt mulighed for et rekreativt stiforløb m.v. omkring 

digerne indebærer, at der skal pålægges lodserne i området visse 

rådighedsindskrænkninger, ligesom de skal tåle, at der anlægges å-diger på deres 

ejendomme. 

Der er tale om, at kommunen skal kunne råde over visse arealer og at lodsejerne ikke 

kan disponere fuldt ud over deres arealer. Der udarbejdes deklarationer herom, som 

tinglyses på de berørte ejendomme. 

Et pålæg om rådighedsindskrænkning er en ekspropriationslignende foranstaltning. Ved 

en ekspropriation eller en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår kan der opnås 

skattefritagelse efter reglerne i Ejendomsavancebeskatningsloven. Dette kræver, at der 

er hjemmel til ekspropriation samt at der foreligger vilje til ekspropriation. 

Rådighedsindskrænkninger pålægges mod fuld erstatning. 

Byrådet kan med hjemmel i lov om planlægning § 47, stk. 1 ekspropriere fast ejendom, 

der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil 

være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Dette er tilfældet her.   

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der så vidt muligt indgås frivillige aftaler om erstatning med de berørte lodsejere 

om kommunens råden og rådighedsindskrænkninger 

2. administrationen bemyndiges til at indgå frivillige aftaler med lodsejerne indenfor 

projektets budgetramme

3. byrådet træffer beslutning om, at kommunen - om nødvendigt – mod fuldstændig   

erstatning vil pålægge ejeren af en ejendom i området de 
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rådighedsindskrænkninger der er nødvendige, jf. lov om planlægning § 47, stk. 1, 

i de situationer, hvor der eventuelt ikke kan indgås frivillig aftale med lodsejerne

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 05-04-2016
Udvalget tiltræder indstillingens pkt. 1 og 2.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets flertal tiltræder indstillingens pkt. 1, 2 og 3.

Ida Skov tiltræder indstillingens pkt. 1 og 2.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag

4. Lokalplan dige Elling kortbilag  (1285253 - EMN-2015-00162)
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4 (Åben) Natur- og friluftspolitik i offentlig høring
Sags ID: EMN-2016-00671

Sagsbehandler: Catrina Bjerregaard Kristensen

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Den 10. februar 2015 vedtog Plan- og Miljøudvalget at iværksætte udarbejdelse af en 

natur- og friluftsstrategi i samarbejde med Det Grønne råd, jf. forslag fra Friluftsrådet i en 

indsigelse til kommuneplanen.

Det Grønne Råd har efterfølgende udarbejdet et forslag til en natur- og friluftspolitik, som 

det nu anbefales at sende i offentlig høring. Til natur- og friluftspolitikken hører to bilag: et 

idékatalog med forslag til tiltag samt en status over nuværende friluftsfaciliteter.

Natur- og friluftspolitikken planlægges sendt i offentlighøring i 8 uger, hvorefter natur- og 

friluftspolitikken vil blive forelagt til politisk beslutning i PMU, ØU og BR. Dette forventes 

at blive umiddelbart efter sommerferien 2016.

Forslagets tilblivelse:

I april 2015 blev Det Grønne Råd præsenteret for rammerne for en natur- og friluftspolitik, 

og medlemmerne kom med idéer og forslag til politikken.

Den 19. maj var der indkaldt til offentligt møde på Knivholtvej 15, hvor diverse 

interesseorganisationer og borgere kom med flere forslag. 

Den 12. august 2015 diskuterede Det Grønne Råd første udkast til politikken. 

Den 27. oktober 2015 blev forslaget tilrettet og medlemmerne blev præsenteret for et 

bilag med status over kommunens friluftstilbud, hvorefter Det Grønne Råds medlemmer 

drøftede politikken med deres bagland.

Den 18. februar 2015 besluttede Den Grønne Råd at sende det vedlagte forslag i politisk 

behandling med henblik på offentlig høring.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen den 5/4-2016.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

Byrådet, at forslaget til Natur og friluftspolitik sendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling tiltrædes, idet forslaget hermed udsendes i offentlig 
høring.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag

 Bilag_ Natur- og friluftspolitik (1284251 - EMN-2016-00671)
 Bilag_Idékatalog (1284005 - EMN-2016-00671)
 Status på friluftsfaciliteter og rekreativ     infrastruktur i Frederikshavn 

Kommune (1284002 - EMN-2016-00671)
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5 (Åben) Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes 
spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5 oplande i Sæby Syd
Sags ID: GEO-2016-00781

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I den sydlige del af Sæby ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune 
at gennemføre en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er 
planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt 
separatsystem. 

Baggrunden herfor er bl.a.:

 I området findes enkelte oplande, der endnu ikke er separeret.
 Separering af kloaksystemet i disse områder giver væsentlige forbedringer af 

vandmiljøet, idet man ”erstatter” aflastninger af opspædt spildevand fra 
overløbsbygværker med en separat regnvandsudledning. Herved reduceres de 
forurenende stofmængder betragteligt, herunder næringsstoffer, organisk stof, 
bakterier og virus. 

 Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og 
spildevand i separate systemer. 

 Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet 
opdimensioneres i forhold til en forøget regnintensitet. 
Den nye regnvands- og spildevandskloak vil opfylde kravene til dimensionering 
beskrevet i den gældende spildevandsplan.

 Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en 
forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og 
kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring.

Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i 
områderne, er der valgt et udledningspunkt i eksisterende udløbsledning.

Planforslaget omfatter separering af flg. oplande: 
 SB05, Rosengyden
 SB19, Jernbane Allé
 SB07, Vinkelvej
 SE02, Søvangsvej
 SB14, Rosenvænget

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.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 
byrådet at forslag til tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. 
udsendes i offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 05-04-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag

 Forslag til tillæg nr 9 til spildevandsplan - Separering af 5 oplande i 
Sæby Syd (1283754 - GEO-2016-00781)

 Bilag 1 - Oplandsskemaer (1282358 - GEO-2016-00781)
 Bilag 2 - Udløbsskemaer (1282359 - GEO-2016-00781)
 Bilag 3 - Miljøscreeningsskema (1282360 - GEO-2016-00781)
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6 (Åben) Forslag - Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes 
spildevandsplan 2012-2016 - separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby
Sags ID: GEO-2016-00779

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I Chr. Rhuus Vejs nordlige ende er tilstanden af fællessystemet så dårlig, at en 
ledningsudskiftning er nødvendig. Derudover er ejendommene i den nordlige ende af 
Mygindsvej i dag serviceret fra Chr. Rhuus Vej, over privat grund. Dette er grunden til, at 
Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune ønsker at forbedre 
kloaksystemerne. 

Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende 
fællessystem ændres til et nyt separatsystem. 

Baggrunden herfor er bla.:

 Det er et ældre nedslidt kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer. 
 Det bliver muligt at aflede regn- og spildevand fra Mygindsvej til ledningssystem i 

vejarealer.
 Området er forberedt for fremtidige ændringer af kloaksystemerne nedstrøms, 

således af en separering i de nedstrøms områder vil have en strakseffekt for det i 
dette tillæg, omtalte område (opland SA22, Sæby)

Planforslaget omfatter: 
Separering af flg. opland: SA22

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
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 
byrådet at forslag til tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. 
udsendes i offentlig debat. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 05-04-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen
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Bilag

 Forslag- tillæg 10  - Separering af del af Chr Rhuus Vej - Sæby 
(1283676 - GEO-2016-00779)

 Oplandsskema for kloakopland (1283627 - GEO-2016-00779)
 Miljøscreeningsskema - spildevandstillæg nr. 10 (1282440 - GEO-

2016-00779)
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7 (Åben) Garanti til LAG projekt Hestene i Lysets Land
Sags ID: EMN-2016-00996

Sagsbehandler: Lise-Lotte Stisager

Ansvarligt center: Udvikling og Erhvervssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Lag Nord søger om hjælp i forbindelse med likviditetsudfordring vedr. Projekt 

Hestene i Lysets Land.

Lag Nord har fået tilsagn om støtte fra LAG-midler og Landdistriktspuljen til Projekt 

Hestene i Lysets Land. Idet en del af midlerne først udbetales, når projektet er afsluttet 

og regnskabet er godkendt, står LAG Nord pt. med en likviditetsudfordring 

på 100.000 kr. vedr. projektet.

LAG Nord har derfor henvendt sig til Frederikshavn og Hjørring Kommuner for at 

undersøge, om kommunerne har mulighed for at være behjælpelige med at løse denne 

likviditetsudfordring ved at stille en garanti. Således at henholdsvis Frederikshavn og 

Hjørring hver især giver en garanti på 50.000 kr. 

Forventningen er at LAG Nord at kunne indfri kreditten omkring 1. juli 2016. Det 

anbefales at garantien gives indtil 31. december 2016, da erfaringen er, at finansieringen 

kan trække ud.

Garantien vil ikke påvirke lånerammen for 2016.

Garantien skal indfries når de sidst LAG midler og midler fra Landdistriktspuljen vedr. 

projektet bliver udbetalt.

Indstilling
Konst. Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget godkender en garanti på 50.000 

kr. indtil 31. december 2016. Garantien gives under forudsætning, at Hjørring Kommune 

er LAG Nord behjælpelig med at løse den resterende del af likviditetsudfordringen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen
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Bilag
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8 (Åben) Anlægsregnskab 2013-2015 projekt Byggemodning Boelsmindevej   
1. Etape 
Sags ID: EMN-2016-00577

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet Byggemodning af 

Boelsmindevej, 1. etape afsluttet i 2015. Anlægsprojektet er udført i perioden fra 2013-

2015. Der er udarbejdet anlægsprojekt for projektet. Revisionen har 25. januar 2016 

godkendt regnskabet.

Projekt Forbrug kr. Budget kr. Afvigelse kr.

Byggemodning af 

Boelsmindevej, 1. 

Etape

4.839.229 4.658.478 -180.751

Projektet udviser et merforbrug, som skyldes komplicerede jordbundsforhold end 

forventet, hvilket betød at det var nødvendigt at etablere afvandning.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet 

af godkende anlægsregnskabet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 11-04-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag

 Anlægsregnskab projekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. etape 
(1261300 - EMN-2016-00577)

 Ledelseserklæring anlægsregnskab for projekt (1261303 - EMN-2016-
00577)

 Revisionserklæring for anlægsprojekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. 
etape (1261414 - EMN-2016-00577)
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9 (Åben) Økonomiorientering april 2016
Sags ID: EMN-2016-00086

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

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.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag
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10 (Åben) Regnskab 2015 - Økonomiudvalgets område
Sags ID: EMN-2015-01523

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet kommunens samlede 

regnskab 2015 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 viser et overskud på 2,5 mio. kr. eksklusiv bankbøgerne for 

2015. Efter gælden på bankbøgerne udgør årets resultat et overskud på 1,4 mio. 

kr. 

 Anlægsbevillingen viser et overskud på 48,6 mio. kr. 

Forklaringen på regnskabsresultatet fremgår af bilag i Økonomiudvalgets regnskab for 

2015. 

Overførsel, drift

Der indstilles overført overskud på 3,4 mio. kr. fra Økonomiudvalgets driftsområde til 

2016, heraf 1,4 mio. kr. direkte på drift og 2,0 mio. kr. på bankbøgerne. 

Regnskabet indebærer, at Økonomiudvalget har formået at udligne udfordringer i de 

respektive centre. Disse udfordringer på 13,2 mio. kr. er som følger:

1. mindre indtægter til byggesagsgebyrer på 2,5 mio. kr. 

2. effektiviseringskrav vedrørende kontrakter på 0,7 mio. kr. 

3. ophør af Beredskabet med underskud på 2,6 mio. kr. 

4. kontrakt til Nordjyllands Beredskab på 0,2 mio. kr. samt dækning af 

ekstraordinære personaleudgifter på 0,7 mio. kr. 

5. delvis dækning af gæld i Center for Unge på 6,5 mio. kr. 

I henhold til regelsættet for Økonomisk Decentralisering kan der overføres 1,8 mio. kr. til 

2016. Direktionen indstiller 3,4 mio. kr. overført svarende til efterladelse af ikke 

effektueret effektiviseringskrav på 1,6 mio. kr. ved forenkling/tilpasning af 

udvalgsstrukturen. 

Økonomiudvalget har administrationen af Landsbyggefondens bevilling samt øvrige 

puljer. Overskuddene på disse puljer vedrørende Landsbyggefonden, intern leasing, lån 
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til misbrugsforebyggelse og Nellemanns Have på i alt 12,1 mio. kr. ønskes overført fra 

2015 til 2016. 

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen udgør et underskud på 0,4 mio. kr. 

Området omfatter udgifter til tjenestemandspensioner, barselsudligningsordning, 

forsikringer og valg. 

Overførsel, anlæg

Resultat opgjort i henhold til regelsættet for Økonomisk Decentralisering udgør et 

overskud på 48,6 mio. kr. Det indstilles, at der overføres nettooverskud på 15,6 mio. kr. til 

anlægsområdet. Afsluttede projekter udgør 33 mio. kr. som indstilles tillagt kassen. 

Projekt ”Ombygning Ørnevejens Skole” udgør som det væsentligste 32,6 mio. kr. 

Generelt om overførsel til budget 2016

Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op efter de nye 

ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget forbrug i 2016. Direktionen 

har foretaget en risikovurdering af overførslerne i forhold til hvor stort det øgede forbrug i 

2016 kan blive, hvis samtlige overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene 

indhentes. Det beløb udgør 50,2 mio. kr. Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn 

til kommunens serviceramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så store 

beløb. 

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 100.000 kr. pr. 

omkostningssted overføres og frigives til forbrug, samt at projekter med ekstern 

finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse overførsler og frigivelser udgør netto 

16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko, hvis samtlige overførte overskud bruges og 

ingen af underskuddene indhentes, udgør 20,4 mio. kr.

På hvert udvalgsområde er der efter konkret vurdering af Direktøren og efter aftale med 

centercheferne for området sket en udligning af omkostningssteder, der har underskud 

med omkostningssteder, som har overskud. Der er imidlertid stadig områder, som har så 

store underskud, så det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere disse i 

fremtiden. Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til 

kommunens serviceramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger og som 

dermed ikke kan frigives til forbrug, foreslår Direktionen, at der ses på tværs af udvalg og 

at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for fællesskabet til at afvikle nogle af de 

underskud, som det ellers vil være svært at få afviklet. Direktionen indstiller derudover, at 

resterende overskud og underskud overføres til en bankbog for hvert udvalg opgjort pr. 

omkostningssted. 
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Indstilling
1. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

2. regnskabsresultatet for 2015 for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbevillinger, 

puljer til tværgående formål samt årsberetning med de anbefalede disponeringer i 

øvrigt, tages til efterretning. 

3. der overføres et overskud på 3.410.640 kr. vedrørende driftsbevillingerne, heraf 

1.408.611 kr. direkte på drift og 2.002.029 kr. på bankbøgerne. Overførslen 

finansieres af kommunens kasse. Overførslen direkte på drift er omfattet af 

100.000 kr. reglen pr. omkostningssted. 

4. Kommunalbestyrelsens merforbrug på 1.614.078 kr., primært vedrørende 

forenkling/tilpasning af udvalgsstrukturen, efterlades i regnskabsår 2015, 

finansieret af kassen. 

5. områder ikke omfattet af overførselsadgangen finansieres af kassen med 

379.496 kr. 

6. der overføres et overskud på 12.094.091 kr. vedrørende Landsbyggefonden, 

intern leasing, lån til misbrugsforebyggelse samt Nellemanns Have finansieret af 

kommunens kasse. 

7. der overføres et overskud på 15.583.363 kr. vedrørende anlægsbevillingerne. 

Afsluttede projekter udgør et overskud 32.982.560 kr. som indstilles tillagt kassen 

primært grundet overskud på 32.626.207 kr. på projekt ”Ombygning Ørnevejens 

Skole”. Overførslen på anlægsområdet finansieres af likvide midler med 842.363 

kr. og lån med 14.741.000 kr. 

8. underskud på 27.565 kr. på projekt ”Vedligeholdelse af skolebygninger –

bygningsrelaterede udgifter” indstilles overført til projekt ”Bæredygtigt 

Børneområde”. 

9. merindtægt på 1.522.607 kr. vedrørende køb og salg af grunde og bygninger 

indstilles overført til projekt ”Bygninger overgået til projektudvikling”. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingerne godkendes, dog med den ændring, at der overføres 2.410.640 kr. vedr. 
driftsbevillingerne, heraf 1.002.029 kr. på bankbøgerne. 
Økonomiudvalget bidrager således med 1,0 mio. kr. til udligning af underskud på øvrige 
udvalg.

Beløbet fordeles således:
- Energibyen med 351.838 kr.

- Center for Social- og Sundhedsmyndighed med 200.000 kr.

- Handicaprådet med 55.991 kr.

- Økonomiafdelingen med 40.304 kr.

- HR, Løn og Personale med 351.867 kr.
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Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag

 Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget (1172627 - EMN-2015-
01523)

 Teknisk regnskabsgørelse 2015, overførselsopgørelser og 
årsberetninger- Økonomiudvalget (1172628 - EMN-2015-01523)
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11 (Åben) Regnskab 2015 - Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2015-01510

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Direktionen fremsender hermed kommunens regnskab 2015 og overførslerne fra 2015 –

2016 til Økonomiudvalgets behandling. Fagudvalgene har forinden behandlet regnskabet 

og overførslerne på eget område.

Den overordnede konklusion er, at regnskabsresultatet er bedre end budgetteret i 

korrigeret budget.

Driftsudgifterne udviser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 18,9 mio. 

kr.

Overskuddet på ordinær drift på 147,0 mio. kr. er 28,0 mio. kr. større end i det 

korrigerede budget.

Der er realiseret brutto anlægsudgifter på 135,2 mio. kr. hvilket er 73,4 mio. kr. lavere end 

det korrigerede budget.

Der har været en opsparing i regnskabsåret på 83,0 mio. kr. hvilket er bedre end 

oprindeligt budgetteret. Opsparingen har ført til en stigning i den gennemsnitlige likviditet 

på 42,2 mio. kr. i 2015.

I det følgende vil der 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 2016. 

Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelserne 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 ændringer inklusive 

det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.

Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i 

forbindelse med Byrådets behandling.
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Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet 

senest den 15. juni 2016. 

Byrådet skal herefter inden udgangen af august måned 2016 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 som er vedlagt sagen:

 Kort illustreret regnskabsforklaring

 Årsberetning 2015, som indeholder Direktionens regnskabsnotat, 

de overordnede regnskabsoversigter og bemærkninger til regnskabsresultatet

 Bilag til årsberetning 2015, som et supplement til årsberetningen, der indeholder 

uddybende specialoversigter

 Teknisk regnskabsforklaring, der beskriver detaljerne i regnskabsresultatet

Regnskabsresultatet for 2015 i forhold til Byrådets 3 økonomiske målsætninger:

Regnskabsresultatet udviser et overskud på den ordinære drift på 147,0 mio. kr. Der var 

oprindeligt budgetteret med et overskud på 150,4 mio. kr., men budgetbemærkningerne 

gav Børne- og Ungdomsudvalget en yderligere forbrugsmulighed på 19,6 mio. kr. til brug 

for Bæredygtigt Børneområde.

Resultatet for det skattefinansierede anlægsbudget blev på 75,4 mio. kr. Det var 

oprindeligt budgetteret med 83,1 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet er steget i 2015 fra 56,4 mio. kr. ultimo 2014 til 98,6 mio. kr. 

ultimo 2015. Dermed er målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på minimum 80,0 

mio. kr. overholdt.

I regnskabet for 2015 kan overskuddet på den ordinære drift på 147,0 mio. kr., finansiere 

de skattefinansierede anlægsudgifter på 75,4 mio. kr. og afdrag på den langfristede gæld 

på 62,6 mio. kr.



Økonomiudvalget - 20-04-2016 14:30 Side 26 af 35

Nedenstående skema viser den samlede regnskabsopgørelse:

RESULTATOPGØRELSE - Udgiftsbaseret

Positive tal angiver udgifter Regnskab
2015

Korrigeret 
budget 
2015

Oprindeligt 
budget 
2015

Afvigelse

Negative tal angiver indtægter 1), 2)

Beløb i 1.000 kr.

1 Skatter og Generelle tilskud -3.769.693 -3.771.198 -3.766.178 1.505

2 Driftsudgifter i alt 3.619.777 3.638.672 3.596.930 -18.895

3 Renter m.v. 2.944 13.592 18.865 -10.648

4 Resultat af ordinær 
driftsvirksomhed (Sum 1 - 3) -146.972 -118.934 -150.383 -28.038

Overskud Overskud Overskud

5 Anlæg i alt 103.256 177.737 91.598 -74.481

6 Resultat af skattefinansieret 
område (Sum 4 + 5) -43.716 58.803 -58.785 -102.519

Overskud Underskud Overskud

7 Resultat af 
forsyningsvirksomheder

239 503 503 -264

8 Resultat i alt (Sum 6 + 7) -43.477 59.306 -58.282 -102.783

Overskud Underskud Overskud

9 Primo beholdning 2014 -118.351 -118.351 -133.296 0

Negativ 
beholdn.

Negativ 
beholdn.

Negativ 
beholdn.

10 Årets resultat -43.477 0 -58.282 -43.477

11 Optagne lån -111.200 -167.351 -81.360 56.151

12 Øvrige balanceforskydninger 0 0 0 0

13 Tilgang i alt (Sum 10 – 12) -154.677 -167.351 -139.642 12.674

14 Årets resultat 0 59.306 0 -59.306

15 Afdrag på lån 62.636 62.639 63.909 -3

16 Øvrige balanceforskydninger 9.010 12.967 1.127 -3.957

17 Anvendelse i alt (Sum 14 –
16)

71.646 134.912 65.036 -63.266

18 Opsparing/forbrug af likvide 
midler (Sum 13 + 17) 83.031 32.439 74.606 50.592

Opsparing Opsparing Opsparing Forbedring
19 Kursregulering -967

20 Ultimo beholdning 2014 (Sum 
9 + 18 + 19) -36.287 -85.912 -58.690

Negativ 
beholdn.

Negativ 
beholdn.

Negativ 
beholdn.

1)    Afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015.

2)    Positive tal = merudgift/mindreindtægt. Negative tal = mindreudgift/merindtægt.
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Overførsler til 2016

Regnskabet for 2015 medfører samtidigt, at der i henhold til regelsættet for økonomisk 

decentralisering skal overføres over-/underskud fra 2015 til 2016 på drifts- og 

anlægsområdet samt puljer (indskud i landsbyggefonden, intern leasing, pulje 

vedrørende lån til misbrugsforebyggelse samt afsat tilskud til Nellemanns Have).

I bilag til sagen vises den samlede opgørelse af over-/underskud som indstillet af 

udvalgene. Overførslerne sker i henhold til reglerne for Økonomisk decentralisering samt 

direktionens indstilling til udligning af underskud og overskud mellem udvalgene. Den 

politiske behandling i fagudvalgene af regnskab 2015 og overførslerne fra 2015 til 2016 

har ført

til indstillinger om, at udvalg med overskud yderligere udligner underskud for andre 

udvalg. Dermed er underskuddene vedrørende Teknisk Udvalg, Ungeenheden og Center 

for Familie (både i BUU og ØU) udlignet. Dog står et underskud tilbage på BUU’s område 

for både Ungeenheden og Center for Familie med henholdsvis 1,0 mio. kr. til hvert

center.

I alt søges der overført et netto mindreforbrug på 87,6 mio. kr. fra 2015 til 2016. 

Overførslerne til 2016 fordeles med:

34,0 mio. kr. til drift (Forbrugsmulighed – heraf frigives 16,6 mio. kr.)

41,5 mio. kr. til anlæg (Forbrugsmulighed – heraf frigives skattefinansierede anlæg for 9,7 

mio. kr. og lånefinansierede anlæg for 24,9 mio. kr.)

12,1 mio. kr. til landsbyggefond m.v. (balanceforskydninger)(Forbrugsmulighed – der er 

ikke taget stilling til frigivelse af beløbet)

Den budgetmæssige finansiering af overførselsbeløbene sker ved at budgettet for 

låneoptagelse øges med 24,9 mio. kr. reduktion af puljen til reservation af serviceramme 

med 16,6 mio. kr. og ved et forbrug af likvide midler på 46,1 mio. kr. 

Drift:

På driften er der af Økonomiudvalget for overførslen truffet principbeslutning om, at der 

skal frigives op til 100.000 kr. for hvert omkostningssted. Herudover at der kan frigives op 

til nettooverskuddet for det enkelte udvalg til frigivelse efter det enkelte udvalgs 

beslutning, såfremt den overordnede økonomiske situation giver mulighed herfor. 

Direktionen indstiller, på baggrund af opgørelserne af regnskabet og de reserverede 

midler i 2016, at der kun frigives midler vedr. 100.000 kr. reglen samt eksternt 

finansierede midler. Det medfører, at der ud af den samlede overførsel på 34,0 mio. kr. 

frigives 16,6 mio. kr. til forbrug i 2016 vedr. drift. Det resterende beløb på 17,4 mio. kr. 

placeres på bankbøger opgjort for det enkelte omkostningssted. Set i forhold til 

overførslerne til 2015 frigives der ca. 4 gange så højt et beløb.

I vedhæftede bilag fremgår opgørelserne vedr. de frigivne midler. 
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Anlæg:

På anlæg er det besluttet, henset til kommunens likviditetsmæssige styring, at der ikke 

frigives kassefinansierede midler ud over hvad den afsatte ikke-udnyttede ramme for 

2015 giver mulighed for. Af de 17,5 mio. kr. skattefinansierede anlæg som søges 

overført, søges 9,7 mio. kr. frigivet til forbrug. Forslag til frigivelse af overførte projekter til 

forbrug i 2016, er vedlagt som bilag til sagen. 

Lånefinansierede anlæg på 24,9 mio. kr. samt eksternt finansierede projekter på -0,9 mio. 

kr. frigives umiddelbart til forbrug.

I vedlagte bilag vises de områder der frigives.   

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

1. afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes

2. regnskabet overgives til revision

3. de samlede overførsler på 87,6 mio. kr. godkendes og fordeles i budget 2016 

med 34,0 mio. kr. på drift, med 41,5 mio. kr. på anlæg og 12,1 mio. kr. til 

landbyggefond mv. – den nærmere specifikation fremgår af de vedhæftede bilag

4. den samlede overførsel på 87,6 mio. kr. finansieres ved yderligere låneoptagelse 

24,9 mio. kr., reduktion af puljen til reservation af serviceramme med 16,6 mio.

kr. og et yderligere forbrug af de likvide midler på 46,1 mio. kr.

5. der frigives op til 100.000 kr. af over-/underskud af overførslen fra 2015 til 2016 til 

forbrug samt projekter med ekstern finansiering i alt 16,6 mio. kr. jf. bilag. 

Restbeløb, 17,4 mio. kr., afsættes på bankbøger. 

6. eksternt finansierede anlægsprojekter, -0,9 mio. kr., frigives jf. bilag

7. der frigives kassefinansierede anlægsprojekter på 9,7 mio. kr., i henhold til bilag, 

til forbrug i 2016 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag

 Pixi Regnskab 2015 (1301496 - EMN-2015-01510)
 Årsberetning 2015 (1301494 - EMN-2015-01510)
 Bilag til årsbertening (1301495 - EMN-2015-01510)
 Teknisk gennemgang af regnskab 2015 (1293505 - EMN-2015-01510)
 Samlet opgørelse vedr. overførsler (1301377 - EMN-2015-01510)
 100.000 kr. samt undtagelser fra ØKD regler (1301378 - EMN-2015-

01510)
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 Overførsler på anlæg fra 2015 til 2016 - hvad skal gennemføres i 2016 
(1298586 - EMN-2015-01510)

 Oversigt over indstillinger og fagudvalgs beslutninger vedr. overførsel 
(1299410 - EMN-2015-01510)
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12 (Åben) Bevillingsændringer til budget 2016 - april
Sags ID: EMN-2015-01498

Sagsbehandler: Jesper Have

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Der sker løbende en vurdering af, hvor opgaver løses hensigtsmæssigt og optimalt inden 

for de enkelte udvalgsområder. Deraf følger, at der skal ske en tilretning af budgetterne, 

når der er opgaver, der flyttes fra et udvalgsområde til et andet.

For at der inden budgetopfølgningen pr. 30. april 2016, kan være en bedre 

overensstemmelse mellem hvor opgaverne løses og hvor budgetterne står, søges

der om en række budgetændringer, der nærmere er beskrevet i vedhæftede bilag.

Der er tale om omplaceringer mellem bevillingerne. Overordnet drejer det sig om 

konsekvenserne ved 1 års evalueringen af ungeenheden, øvrige konsekvensændringer 

som følge af flyttede opgaver samt ændringer som er indstillet af fagudvalg.    

Desuden er der én tillægsbevilling – øgede midler til skoleområdet som følge af flere to-

sprogede elever.

Total for de enkelte udvalgs budgetrammer flyttes der følgende:

Økonomiudvalget budgetramme reduceres med -1.680.085 kr.

Arbejdsmarkedsudvalget budgetramme reduceres med -1.163.730 kr.

Socialudvalgets budgetramme forøges med 2.897.796 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget budgetramme forøges med 214.934 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget budgetramme forøges med 180.085 kr.

Finansieret af kassebeholdningen -449.000 kr.

I alt 0 kr.

Det foreslås, at de øgede midler til skoleområdet som følge af flere to-sprogede elever 

samtidig nedskriver puljen på 25 mio. kr., som er afsat til reservation af servicerammen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at de ovennævnte 

bevillingsændringer godkendes.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Anbefales.

Venstre er ikke enige i formulering af overskriften i bilagets pkt. 1 – ”forberedelsestid til 
lærerne”

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag

1. Bevillingsmæssige ændringer pr. APR 2016 (1299638 - EMN-2015-
01498)
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13 (Åben) Orienteringssag - Fremlæggelse af ECO-nøgletal
Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
I forbindelse med behandling af budgetrammerne for 2017 – 2020 på Økonomiudvalgets 

møde i marts, blev der udtrykt ønske om, at se en opgørelse med nøgletal, svarende til 

den opgørelse som er fremlagt i tidligere år. Oversigten viser 

19 udgiftsområder fra ECO-nøgletal.

Oversigten er vedhæftet som bilag til sagen. 

Indstilling
Til drøftelse

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag

1. Nøgletal ECO sammenligning 19 udgiftsområder (1300748 - EMN-
2015-50149)
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14 (Åben) Lukning af administrative funktioner dagen efter Kr. 
Himmelfartsdag fra 2016 og fremover
Sags ID: EMN-2015-01239

Sagsbehandler: Henriette Bielefeldt Wandborg

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag er en såkaldt ”indeklemt fredag”. Det foreslås, at dagen 

efter Kr. Himmelfartsdag fra 2016 gøres til en kommunal administrativ lukkedag – i lighed 

med lukkedagene mellem jul og nytår.

Det giver mulighed for, at de administrative medarbejdere kan afvikle ferie og flex. Der er 

med forslaget ikke ændret på, at de medarbejdere/ledere, som gerne vil arbejde de 

pågældende dage, har mulighed for det.

HovedMED drøftede forslaget på sit møde den 17. september 2015 og bakker op om 

forslaget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Bilag
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15 (Lukket) Salg af erhvervsareal ved 
Buttervej i Skagen

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

16 (Lukket) Salg af del af vejareal beliggende 
ved Vestergade i Frederikshavn

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

17 (Lukket) Rykning af Frederikshavn 
Kommunes pant i forbindelse med 
omprioritering

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

18 (Lukket) Leasing af ekstra sted til IT 
driftsafvikling

Beslutninger:
Godkendt.
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Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

19 (Lukket) Arealerhvervelse

Beslutninger:
Økonomiudvalget ønsker ikke at erhverve arealet til den tilbudte pris. 

Der ønskes en professionel prisfastsættelse, som kan danne baggrund for en forhandling 
med sælger.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen
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