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1 (Åben) Forslag til lokalplan for Lille Skagen
Sags ID: GEO-2016-00644

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Fagcenteret har i samarbejde med bygherre udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan 

SKA.BF.06.02.02 for ”Lille Skagen” – Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej samt 

kommuneplantillæg nr. 15.33.

Lokalplanen omfatter den nu nedlagte Hedebo Skolens arealer. Der blev i 2015 

udarbejdet en rammelokalplan for området, som åbnede op for anvendelse til turisme-, 

ferie- og fritidsformål f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesanlæg 

f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs bade- elle legeland, cafeteria, 

restaurant – boligformål eller skoleformål. I rammelokalplanen og kommuneplanrammen 

er bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom sat til maksimalt 40 %.

Vejadgang til lokalplanens område kan ske fra Frederikshavnsvej (rundkørslen) og to 

steder fra Nordsøvej. Det er dog en forudsætning for etablering af vejtilslutning ved 

rundkørslen på Frederikshavnsvej, at der er opnået tilladelse dertil fra Vejdirektoratet, 

vejmyndigheden og den lokale politimyndighed.

Lokalplan er inddelt i tre delområder. Delområde I må anvendes til boligformål med 

maksimalt 85 boliger. Den planlagte boligbebyggelse er struktureret på en sådan måde, 

at der skabes et bymiljø som med bygninger, byrum og friarealer refererer til de miljøer 

der kendes i Vesterby og Østerby. Gaderne i bebyggelsen er struktureret med snævre og 

”knækkede” forløb, der stedvis udvides til småtorve med mulighed for ophold og leg.

Delområde II må anvendes til turisme-, ferie- og fritidsformål, hotel, motel og fællesanlæg 

som f.eks. indendørs og/eller udendørs svømmehal/badeland, sportshal, legeland, 

restaurant, cafeteria og offentlige formål. Der må bygge inden for et afgrænset byggefelt 

maksimalt bygges 10.000 m2 bruttoetageareal.

Delområde III udgør en meget lille del af det samlede område, og må anvendes til 

tekniske anlæg som pumpestationer og regnvandsbassin.

Der er i forbindelse med planudarbejdelse udarbejdet en støjrapport, som konkluderer, at 

den forreste række af boliger ud mod Frederikshavnsvej vil have et støjniveau over 58 

dB. For at kunne placere boliger helt ud til Frederikshavnsvej skal der enten placeres en 

skærm på 3,5 m eller 4 m henholdsvis syd eller nord for den eksisterende jordvold. 

Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser, som sikrer, at der som forudsætning for 

ibrugtagning af ny bebyggelse på de grunde ud mod Frederikshavnsvej, som er belastet 

af for meget støj, skal etableres en støjskærm, der sikrer støjniveauet under 58 dB. 
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Bygherre har dog til hensigt at søge hastigheden på Frederikshavnsvej på strækningen 

ud for lokalplanens område neddroslet fra 70 km/timen til 50 km/timen. Dette kan ændre 

situationen omkring støj, således at det ikke vil være nødvendigt at etablere en 

støjskærm.

Der åbnes i lokalplanen mulighed for at bebygge den enkelte ejendom med op til 60 %, 

hvor rammelokalplan og kommuneplanramme, som før omtalt, fastsætter grænsen til 40 

%. Lokalplanen ledsages derfor af kommuneplantillæg 15.33, som hæver 

bebyggelsesprocenten til 60.

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

forslag til lokalplan SKA.BF.06.02.02 for ”Lille Skagen” – Bolig-, ferie- og 

fritidsområde ved Nordsøvej samt kommuneplantillæg nr. 15.33. udsendes i 

offentlig debat i 8 uger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 01-11-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde at planen sendes ud i offentlig debat uden yderligere 
beregninger og undersøgelser, fordi hun mener at den giver store problemer med vand 
og støj.

Bilag

 Skagen Frederikshavnsvej 1.0 (1608072 - GEO-2016-00644)
 SKA.BF.06.02.02 (ØU.16.11.16) (1718832 - GEO-2016-00644)
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2 (Åben) Forslag til tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - Separering af Strandby Syd
Sags ID: GEO-2016-03255

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Med nærværende tillæg til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet for den 

sydlige del af Strandby fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme 

ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes til hvert sit 

ledningssystem).

I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer.

Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet 

udledningen af forurenende stoffer reduceres, herunder næringsstoffer, organisk stof, 

bakterier og virus.

Kloaksepareringen medfører et fald i udledning af organisk stof, kvælstof og fosfor på 51 

% fra området.

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.

Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret 

spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt 

mere stabil anlægsstyring.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget. Screeningen 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. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-

2016 udsendes i offentlig debat i 8 uger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 01-11-2016
Indstillingen tiltrædes.
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Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Forslag til spildevandsplantillæg nr  12 - Separering af Strandby Syd 
(1638514 - GEO-2016-03255)

 Bilag 1a Oplandsskemaer - Strandby Syd (1638536 - GEO-2016-
03255)

 Bilag 2a Udløbsskemaer - Strandby Syd (1638547 - GEO-2016-03255)
 Bilag 3a Berørte matrikler - Strandby Syd (1638559 - GEO-2016-

03255)
 Tegning T.01 - Spildevandsplankort - Strandby Syd (1638568 - GEO-

2016-03255)
 Miljøscreeningsskema - Tillæg nr 12 til spildevandsplanen - Separering 

af Strandby Syd (1638578 - GEO-2016-03255)
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3 (Åben) Frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsprojekt Udvikling af byrum
Sags ID: GEO-2016-01584

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har på møde den 9. maj 2016 drøftet anlægsbevillingen for Skolemarken 

i Skagen, som samlet er på 1,0 mio. kr. Ligeledes har sagen omkring den fremtidige 

anvendelse af området været behandlet den 15. august 2016 

Den 27. januar 2016 i frigivelsessagen blev det besluttet at Udvikling af byrum skulle 

behandles særskilt.

Der er samlet et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til Udvikling af byrum, og af dette beløb 

skal der anvendes 1,0 mio. kr. til udvikling af området omkring Skolemarken i Skagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 

at der frigives 1,0 mio. kr. til projektet vedr. Skolemarken i Skagen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 07-11-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

- Skolemarken_ændringsforslag fra Skagen Festival (1392168 - GEO-
2016-01584)

- TU's behandling af Skolemarken på møde den 9. maj 2016 (1390106 -
GEO-2016-01584)
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4 (Åben) Drøftelse vedrørende almene boliger - boligbehov
Sags ID: EMN-2016-01945

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede d. 19. august 2016 et orienteringspunkt vedrørende 

almene boliger, omfattende:

 Udgiftsfordelingen ved opførelse, 

 Oversigt over de i budgettet afsatte beløb til kommunal  grundkapitalindskud

 COWI rapportens skøn for samlet boligfornyelsesbehov

 Boligantal og grundkapitalbehov ved kendte projekter i boligforeningsregi

Som en opfølgning herpå, har Økonomiudvalget ønsket en drøftelse af følgende:

 Grundkapitalindskud – beløb og procentandel

 Boligbehov – antal, huslejeniveau og boligstørrelser / type / variation

 Hvor er de aktuelle behov - geografisk

Byrådet har d. 30. november ”Kontaktudvalgsmøde med de almene boligorganisationer”. 

Mødet afholdes som et temamøde, med fokus på boligbehov, boligpolitik, godkendte og 

foreslåede almene boligprojekter og drøftelse af finansielle muligheder. Desuden drøftes 

udfordringer i forhold til huslejeniveau og hvilke handlemuligheder der eksisterer.  

Økonomiudvalgets drøftelse, vil dermed også fungere som afsæt for drøftelserne på det 

forestående Kontaktudvalgsmøde.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller sagen til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
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5 (Åben) Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - helhedsplan 
Frederikshavn Boligforening, afdeling 3 Bakkegården
Sags ID: EMN-2009-00684

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum på 

139.152.972 kr. for helhedsplan for afdeling 3 ”Bakkegården” bestående af 104 boliger 

beliggende på Vinkelvej 2-10, Kalkværksvej 9A-H og Emilievej 1B.

Sagen om godkendelse af skema A – indstilling til Landsbyggefonden om foreløbig 

helhedsplan – blev behandlet og godkendt på byrådsmøde den 16. december 2015. Ved 

skema A godkendte byrådet en anskaffelsessum på 105.930.074 kr.

Anskaffelsessummen i skema B er steget i forhold til skema A, hvilket primært skyldes en 

noget dyrere licitation end forudsat/budgetteret i skema A. Derudover er projektet blevet 

ændret/fordyret, idet Landsbyggefonden har stillet krav om en skalmur fremfor en pudset 

facade for at bevare ejendommens oprindelige arkitektur. Endelig er der tillagt 

indeksering fra juni 2014 frem til dags dato.

De støttede arbejder stiger fra 59.866.496 kr. i skema A til 74.176.930 kr. i skema B.

De ustøttede arbejder stiger fra 46.063.578 kr. i skema A til 64.976.042 kr. i skema B.

Landsbyggefonden har tilrettet den oprindelige finansieringsskitse i forhold til 

ovennævnte oplysninger.

På trods af stigningen fra skema A til skema B, vil huslejen stadig være uændret i forhold 

til den godkendte husleje ved skema A, idet:

- Det støttede lån udvides til 71.500.000 kr. + indeksering = 74.176.930 kr.

- Landsbyggefondens ramme på deres del af det ustøttede lån udvides fra 

10.000.000 kr. til 16.000.000 kr.

- Driftslån fra Boligorganisationen/Landsbyggefonden forhøjes.

Stigningen i skema B medfører, at finansieringen bliver således:

- Støttet lån 74.176.930 kr.

- Ustøttet lån 57.196.042 kr.

- Kapitaltilførsel     1.000.000 kr.

- fællespuljetilskud, trækningsret   2.780.000 kr.

- Henlæggelser (afdelingens)   4.000.000 kr.

I alt:            139.152.972 kr.
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Som godkendt i skema A vil huslejen efter renoveringen udgøre mellem 554 kr. og 756 

kr./m2/årligt, afhængig af renoveringens standard. Den nuværende husleje (2016 tal) 

udgør gennemsnitligt ca. 475 kr./m2/årligt. På den baggrund bliver huslejestigningen på 

mellem 79 kr. og 281 kr. Den forhøjede husleje modsvares delvist af besparelser i forbrug 

af el og varme.

Beboerne i afdelingen har godkendt helhedsplanen på møde den 26. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har på deres møde den 16. december godkendt, at kommunen deltager i 

kapitaltilførslen. Kommunen deltager i kapitaltilførslen (i alt 1.000.000 kr.) efter den 

såkaldte 1/5-regel. Kommunens andel heraf udgør 200.000 kr. Kapitaltilførslen er 

uændret i forhold til skema A

Byrådet godkendte på deres møde den 16. december 2015, at der stilles kommunal 

garanti for det støttede lån på 100 % med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. 

Der vil i forbindelse med skema C, blive stillet krav om kommunal garanti for det 

ustøttede lån. Der er ikke på nuværende tidpunkt udarbejdet en konkret beregning, derfor 

behandles denne senere.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en 

endelig anskaffelsessum på 139.152.972 kr. for boligerne på følgende vilkår, at

 de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes.

 den godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren.

 byggeriet påbegyndes senest den 1. februar 2017.

 der stilles kommunal garanti for det støttede lån på 100 % med 50 % regaranti fra 

Landsbyggefonden.

 den kommunale garanti for det ustøttede lån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger.

 byggeregnskab (skema C) indleveres senest 6 måneder efter skæringsdatoen.

 der godkendes en husleje på mellem 554 kr. og 756 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.
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Bilag

 Kortbilag Bakkegården (1721123 - EMN-2009-00684)
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6 (Åben) Leasing af pc ér til folkeskoler
Sags ID: EMN-2016-01140

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning den 30. april 2016 på Børne- og Ungdomsudvalgets 

område blev det besluttet at lease 865 pc’er til de kommunale folkeskoler i Frederikshavn 

Kommune med henblik på overholdelse af budgettet for 2016.

Den samlede omkostning ved leasing af 865 pc’er til de kommunale folkeskoler er 2.0 

mio. kr. eksl. moms. Udgiften for pc’erne falder i 2016, da det er indkøb af hardware.

Der er indhentet et tilbud på en leasingaftale hos Kommune Leasing. Det er en 

teknologisikringsaftale til den eksisterende leasingaftale nr. K-813 A26511, da aftalen er 

udvidet med mulighed for supplering af det leasede udstyr.

Indkøbsperioden gælder frem til 31.12.2016. Efter 31.12.2016 beregnes en ny 

leasingydelse ud fra restværdien på den eksisterende leasingaftale samt indkøb foretaget 

på teknologisikringsaftale.

Afdragene beløber sig til 669.992 kr., og forfalder 1. februar 2017 og 1. februar 2018, og 

restværdien beløber sig til 670.000 kr. og forfalder 1. februar 2019.

Løbetiden på teknologisikringsaftalen er fastsat til 2 år + restværdi. Første betalingsdato 

er 1. februar 2017.

Leasingydelsen betales af Børn- og Kulturs driftsbudget for digitalisering. 

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget, at godkende leasingaftale med Kommune Leasing.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 03-11-2016
Indstillingen følges.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag
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7 (Åben) Økonomiorientering november 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.

Bilag
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8 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti - Østervrå Idræts- og Kulturcenter

Sags ID: EMN-2016-02999

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Østervrå Idræts- og Kulturcenter har den 3. november 2016 fremsendt ansøgning om 

kommunegaranti på 665.300 kr. for lån til delvis finansiering af projekt ”Vi bevæger 

Østervrå” del 2 Bibliotek, ungdomslokaler m.m.

Projektet ”Vi bevæger Østervrå” har tidligere været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 

på møde den 15. april 2015. Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav, ”at man vil gå positivt 

i dialog med ansøgeren om projektet med henblik på i budgetlægningen for 2016, at finde 

midler til drift og eventuelle anlægsudgifter til etablering af biblioteket i projektet.” 

Økonomiudvalget har behandlet sagen på møde den 9. marts 2016. Økonomiudvalget 

besluttede at støtte projektet ”Vi bevæger Østervrå” med 250.000 kr.

Der er vedlagt revideret anlægsbudget og finansiering af samme fra Østervrå Idræts- og 

Kulturcenter.

En imødekommelse af ansøgning om kommunegaranti vil ikke belaste den kommunale 

låneramme, og den vil heller ikke stille krav om deponering. Frederikshavn Kommune har 

opnået kommunal låneadgang til projektet på 165.300 kr. gennem ansøgning om 

låneadgang til budget 2016. Derudover er der 500.000 kr. i projektet som er 

låneberettigede jf. § 2, stk. 1, nr. 6 i lånebekendtgørelsen, Energibesparende 

foranstaltninger.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at give en 

kommunegaranti på 665.300 kr. til Østervrå Idræts- og Kulturcenter til finansiering af ”Vi 

bevæger Østervrå” del 2.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.
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Bilag

 Ansøgning ØU garanti lån (1716767 - EMN-2016-02999)
 Budget ansøgning Økonomiudvalget lånegaranti2 (1721082 - EMN-

2016-02999)
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9 (Åben) Ansøgning om tilskud til julemærkehjemmene fra 
Julemærkefonden
Sags ID: EMN-2016-02807

Sagsbehandler: Lene Brink Axelsen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Julemærkefonden søger om tilskud til at drive julemærkehjemmene.

Julemærkehjemmene hjælper hvert år udsatte børn i Danmark.

Frederikshavn Kommune har hidtil støttet Julemærkehjemmene med 25.000 kr. årligt og 

købt julemærket til kommunens frankeringsmaskine.

Minimumsprisen for køb af julemærke til frankeringsmaskinen er 3.500 kr.

På dispositionskontoen er der 115.000 kr. i 2016 der ikke er disponeret.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at kommunen støtter julemærkehjemmene med 25.000 kr.

Beløbet finansieres af Økonomiudvalgets dispositionskonto.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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10 (Åben) Ansøgning fra Handels- og Virksomhedsforeningen FREDERIK
Sags ID: EMN-2016-03017

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Handels- og Virksomhedsforeningen FREDERIK søger om tilskud på 26.900 kr. til 

videreudvikling af julekonceptet ”JUL I KIRKESKOVEN”. 

I 2015 investerede FREDERIK i samarbejde med det lokale erhvervsliv, fonde og byens 

banker 1,5 mio. i ”BY-PROJEKTET – Julen tilbage til Frederikshavn”. 

Som videreudvikling af by-projektet er det foreningens ambition at lancerer et nyt koncept 

”JUL I KIRKESKOVEN”, hvor der arbejdes socialøkonomisk gennem inddragelse af 

foreningsliv og projektafdelingen til praktiske opgaver. 

På markedsføringskontoen i 2016 er der 72.735 kr. der ikke er disponeret.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Med baggrund i de 2 aftaler, som i forvejen er indgået med Frederikshavn Kommune, 
imødekommes ansøgningen ikke.

Bilag

- Handels- og Virksomhedsforeningen FREDERIK - ansøgning om tilskud 
til jul i kirkeskoven (1717315 - EMN-2016-03017)
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11 (Lukket) Udbud af revisionsopgaven i Frederikshavn Kommune

Beslutninger:
Anbefales.
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12 (Lukket) Salg af mindre areal ved Tranåsvej 11 Sæby

Beslutninger:
Anbefales.
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13 (Lukket) Salg af areal ved Kandestedvej i Hulsig

Beslutninger:
Anbefales.
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14 (Lukket) Salg af Jerup Skole
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