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1 (Åben) Lokalplanforslag Naturformidlingscenter ved Skagen Fyr
Sags ID: GEO-2015-22736

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Plan og miljøudvalget besluttede på møde den 1. december 2015, at der på baggrund af 
foroffentlighedsfase igangsættes en planlægning som muliggør transformering af Skagen 
Fyr til et naturformidlingscenter.  Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan og forslag til 
kommuneplantillæg som fastlægger bestemmelser for fyrets fremtidige funktion som 
offentligt tilgængeligt fugleformidlingscenter. Lokalplanforslaget 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.  Centeret har gennemført en 
miljøscreening af planforslagene som viser, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering.

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

byrådet, at forslag til lokalplan SKA.O.05.24.01 og forslag til kommuneplantillæg nr.15.16 

fremlægges i 8 ugers offentlig høring

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 12-01-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

 Skagen Fyr Lokalplan 070116LL_ (884647 - GEO-2015-22736)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af affaldsplan for Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2013-00570

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen
Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Frederikshavn Affald (tidligere AVØ) 

udarbejdet et forslag til ny affaldsplan for Frederikshavn Kommune.

Planen udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald, og den gælder for 

perioden 2014-2024. Første revision af planen skal ske efter 4 år (2018) og efterfølgende 

mindst hvert 6. år.

Forslag til ny affaldsplan og tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring 

i perioden fra den 17. september til den 13. november 2015, jf. Byrådets beslutning af 16. 

september 2015.

Der er ikke direkte indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i 

offentlighedsfasen.

Sideløbende med den offentlige høring har der været dialog med borgerforeningerne i 

Kvissel, Elling og Skærum omkring borgerforeningernes mulighed for på egen hånd at 

drive byens containerplads.

Bemærkninger fra dialogmøderne med de tre borgerforeninger er beskrevet og 

kommenteret af Center for Teknik og Miljø i det vedlagte indsigelsesnotat, hvori der 

desuden er angivet indstilling til politisk behandling.

Således indstilles det i indsigelsesnotatet: 

 At der indgås aftale med de tre borgerforeninger i Skærum, Kvissel og Elling om drift 

af byernes containerpladser.

 At der indgås aftale med Frederikshavn Affald om fortsatte driftsopgaver i forbindelse 

med der indgås aftale med de tre borgerforeninger i Skærum, Kvissel og Elling om 

drift af byernes genbrugspladser, herunder;

 Tømning af containerne med tilbagemelding til CTM mht. sortering, 
ryddelighed og pladsens stand.

 Skiltning på pladsen
 Låsesystem 
 Betaling af pladsleje, 
 Snerydning   
 m.v.

 At aftalerne evalueres i aug. 2017.
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I affaldsplanens afsnit 4.6 vedrørende kommunens genbrugspladser er der planlagt en 

række service og effektiviserings tiltag for de 7 små genbrugspladser i Elling, Kvissel, 

Skærum, Jerup, Bangsbo, Gærum og Vangen.

De 3 pladser i Elling, Kvissel og Skærum omdannes til selvbetjeningspladser, jf. 

ovennævnte aftaler med de respektive borgerforeninger. 

For de 4 øvrige pladser i Jerup, Bangsbo, Gærum og Vangen igangsættes et 
planlægnings og undersøgelses arbejde i 2016, med henblik på at tilvejebringe et 
beslutningsgrundlag for optimering af den fremtidige drift af pladserne. Optimeringen kan 
betyde, at enkelte pladser permanent eller som forsøg: 

 nedlægges og borgerne henvises til nærmeste større plads
 omdannes til selvbetjeningspladser med udvalgte genbrugsfraktioner svarende til 

de 3 pladser i Elling, Kvissel og Skærum.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at

1. Affaldsplanen vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet anførte indstillinger.

2. Planlægning og undersøgelse af den fremtidige drift af pladserne i Jerup, 

Bangsbo, Gærum og Vangen igangsættes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 12-01-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil.

Anbefales

Beslutninger:
Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil.

Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

 Affaldsplan 2014 til 2024 - Frederikshavn Kommune (496004 - EMN-2013-
00570)

 Indsigelsesnotat - affaldsplan (494861 - EMN-2013-00570)
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3 (Åben) Godkendelse af takster for 2016 for Frederikshavn Spildevand A/S 
og Frederikshavn Vand A/S
Sags ID: EMN-2015-50184

Sagsbehandler: Leif Christensen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S har den 7. december 2015 sendt takster for 2016 for 
henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S til byrådets 
godkendelse. Taksterne er godkendt af bestyrelserne for Frederikshavn Vand A/S og 
Frederikshavn Spildevand A/S den 24. november 2015. 

Frederikshavn Spildevand A/S
Hvert år skal der, jf. betalingsloven for spildevandsselskaber, fastsættes en pris på den 
variable m3 takst og det faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det 
individuelle prisloft der er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. 
Disse årligt fastsatte takster og bidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet.
Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne således, at de er i 
overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for 2016.

De takster som bestyrelsen har fastsat for 2016 er vedlagt. De fremsendte takster for 
2016 er ændrede i forhold til de godkendte takster for 2015 for følgende takster:

 Normalpris almindelige forbrugere hæves fra 32,70 kr. til 33,45 kr.*
 0 – 500 m3 hæves fra 32,70 kr. til 33,45 kr.*
 501 – 20.000 m3 sænkes fra 30,09 kr. til 26,76 kr.*
 Over 20.000 m3 sænkes fra 24,86 kr. til 13,38 kr.*
 Pris pr. stik sænkes fra 658,00 kr. til 574,00 kr.
 Tilslutningsbidrag sænkes fra 52.100 kr. til 47.592,00 kr.   

*) I de oplyste takststørrelser er indregnet spildevandsafgiften, hvilket er en ændring af 
praksis fra tidligere år.

Frederikshavn Spildevand A/S – Tømningsordninger
De fremsendte takster for 2016 vedrørende tømningsordninger er ændret i forhold til de 
godkendte takster fra 2015 for følgende takster:

 Tømning af septiktank på til 3 m3 inkl. adm.bidrag fra 428,00 kr. til 413,00 kr.
 Akut tømning i dagtimerne fra 838,00 kr. til 824,00 kr.**
 Akut tømning aften og week-ender fra 1.388,00 kr. til 1.365,00 kr.**
 Forgæves kørsel fra 144,00 kr. til 142,00 kr.
 Administrationsbidrag ved valg af alternativ leverandør fra 140,00 kr. til 125,00 kr.

**) I de oplyste takststørrelser er indregnet taksten for en alm. tømning, hvilket er en 
ændring af praksis fra tidligere år.

Frederikshavn Vand A/S
Hver år skal der jf. vandforsyningsloven fastsættes et anlægs- og driftsbidrag for de 
almene vandforsyningsselskaber. Fastsættelsen af disse bidrag skal ske under 
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overholdelse af det prisloft, der årligt fastsættes af Forsyningssekretariatet under 
Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende 
godkendes af byrådet.
Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne således, at de er i 
overensstemmelse med gældende regler for prisloftet for 2016. 

Taksterne for 2016 er vedlagt i bilag til sagen. De fremsendte takster for 2016 er 
uændrede i forhold til de godkendte takster for 2015. Dog er statsafgiften for variabelt 
bidrag sænket fra 6,53 kr. til 6,25 kr.

De fremsendte takster vedr. Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Vand A/S 
er ekskl. moms.

Byrådets godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Det skal i 
den forbindelse påpeges, at byrådet alene kan godkende eller nægte at godkende de 
takster, der er foreslået, men ikke fastsætte andre takster end de foreslåede.    

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende de 
takster for 2016 som bestyrelserne for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og 
Frederikshavn Spildevand A/S har vedtaget den 24. november 2015.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

 Spildevands- og vandtakster for 2016 (882836 - EMN-2015-50184)
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4 (Åben) Revision af betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S
Sags ID: EMN-2015-50301

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Spildevand A/S har udarbejdet en revision af betalingsvedtægten fra 
januar 2015 jf. vedhæftede bilag. 

Betalingsvedtægten januar 2016 er udarbejdet i henhold til lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber mv. nr. 633 af 7. juni 2010 og ændret jf.
Bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenet 
spildevand
Lov nr. 56 af 27. januar 2015 om afdragsordning samt drift og vedligeholdelse af private 
spildevandsanlæg
Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordning 
Lov nr. 524 af 29. april 2015 om klageadgang 

Betalingsvedtægten er udarbejdet af Frederikshavn Spildevand A/S. 
Kommunalbestyrelsens opgave som myndighed er, at sikre betalingsvedtægtens legalitet 
og at den er udarbejdet i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i 
øvrigt. 

Betalingsvedtægtens indhold besluttes af spildevandsforsyningsselskabets bestyrelse.

I forhold til den tidligere betalingsvedtægt er der foretaget ændringer vedrørende 
følgende punkter:

Henstand for betaling af tilslutningsbidrag udgår
Den tidligere mulighed for henstand (bestemmelse 3.1.6) udgår, da Frederikshavn
Spildevand A/S ikke længere yder henstand med betaling af tilslutningsbidrag.
Ny praksis - Særbidrag for særligt forurenet spildevand
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt 
afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og 
drift af Frederikshavn Spildevand A/S' spildevandsanlæg. 
Frederikshavn Spildevand A/S vil opkræve særbidraget i overensstemmelse med 
reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet 
spildevand. Bestemmelserne er implementeret i betalingsvedtægtens punkt 3.2.4.

Baggrunden for særbidraget fremgår af beslutningens referat fra Frederikshavn 
Spildevand A/S - 24. nov. 2015
Afdragsordning og abonnementsordning for spildevand
Folketinget har vedtaget en række lovgivninger med det formål at hjælpe trængte 
boligejere, som ikke har mulighed for at finansiere de nødvendige udgifter i forbindelse 
med påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning.
Hensigten med ændringerne har været at hjælpe trængte boligejere, så det kan undgås, 
at ejerne bliver politianmeldt for ikke at kunne overholde påbudsfrister fra kommunerne 
om forbedret spildevandsrensning.
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Ændringsforslagene omfatter to forskellige emner:
Afdragsordning for ejendomme i det åbne land som har modtaget påbud fra kommunen 
om forbedret spildevandsrensning 
Abonnementsordning for drift og vedligehold af private spildevandsanlæg

Ad. A) – Afdragsordning for ejendomme i det åbne land som har modtaget påbud fra 
kommunen om forbedret spildevandsrensning – implementeret i punkt 3.1.6 
Loven og den efterfølgende bekendtgørelse adresserer de situationer, der opstår i 
forbindelse med, at kommunen har udstedt et påbud om forbedret spildevandsrensning i 
henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 og § 30, stk. 1. Med lovforslaget foreslås 
det, at hvis en ejendomsejer ved modtagelsen af et påbud fra kommunen om forbedret 
spildevandsrensning (dog ikke ved påbud om separatkloakering) ikke kan betale herfor 
og kan dokumentere, at husstandens samlede indkomst ligger under en fastsat 
indkomstgrænse på 300.000 kr., som forhøjes med ca. 39.000 kr. for hvert 
hjemmeboende barn under 18 år til og med 4 børn på ansøgningstidspunktet, kan kræve:
Minimumsfrist på 3 år for opfyldelsen af påbud fra kommunen om forbedret 
spildevandsrensning.
En afdragsordning, hvorefter spildevandsselskabet etablerer det påbudte anlæg og 
tilbyder ejendomsejeren en afdragsordning. Renten er den markedsbaserede rente (den 
effektive rente på 10-årige statsobligationer), som er opgjort på tidspunktet for indgåelse 
af aftalen tillagt 5 %, der er fastsat i loven til dækning af risikotillæg og 
administrationsomkostninger. Aktuelt vil niveauet således blive ca. 5,9 %.

Med den foreslåede ordning vil selskabet skulle tilbyde en afdragsordning, som i den 
nuværende form ikke sikrer selskabet mod tab, hvis kunden ikke kan fastholde sin 
betaling af afdrag. Hvis afdragsordningen ikke vedligeholdes, så har selskabet ingen 
anden mulighed end at overvælte omkostningerne til spildevandsforsyningens 
almindelige takster.
Det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt ejendomsejeren efter 
ansøgning skal tilbydes etablering af de nødvendige spildevandsanlæg samt en 
afdragsordning i forhold til betaling af tilslutningsbidrag og/eller omkostningerne ved 
etableringen af de nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen.
Hvis kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen, er selskabet forpligtet til at sende et 
tilbud på en afdragsordning. 

Ad. B) – Abonnementsordning for drift og vedligehold af private spildevandsanlæg 
implementeres ikke i betalingsvedtægten
Loven giver spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for at tilbyde alle 
ejendomsejere, som er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, at varetage driften og 
vedligeholdelsen af ejendomsejerens spildevandsanlæg mod betaling. 
Hvis spildevandsselskabet tilbyder en abonnementsordning, kan selskabet vælge at lade 
etablering af separatkloakering på private ejendomme være omfattet af ordningen, men 
kan også vælge, at ordningen ikke omfatter separatkloakering. Hvis selskabet vælger at 
lade etablering af separatkloakering være omfattet af ordningen, så er anlægsudgifterne 
omfattet. Dette ligger implicit i etablering af separatkloakering. 
Spildevandsanlægget vil fortsat være ejet af ejendomsejeren.
Der vil være tale om en privatretlig aftale mellem selskabet og den enkelte grundejer, og 
derfor er det frit for selskabet, om der tilbydes en sådan ordning.
Spildevandsforsyningsselskaberne skal konkurrenceudsætte udførelsen af driften og 
vedligeholdelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om udbud af 
offentlige kontrakter.
Der er ifølge Frederikshavn Spildevand A/S er der mange ulemper forbundet med, at 
selskabet skal varetage driften og vedligeholdelsen af de private anlæg, hvorfor 
Frederikshavn spildevand A/S ikke ønsker at denne mulighed tilføjes betalingsvedtægten.
Ny Klageadgang 
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Med ændring i forbrugerklageloven kan tvister mellem forsyningsselskabet og 
forbrugerne indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den nye klageadgang er 
implementeret under fælles bestemmelser - kap. 7 – betalingsvedtægten
Opsummering:
CTM finder at de indholdsmæssige ændringer af betalingsvedtægten, jf. nedenstående 
ændringer er udarbejdet under hensyn til den kommunale spildevandsplan og i 
overensstemmelse med lovgivningen i øvrigt.
Ændringer i forhold til tidligere betalingsvedtægt
Ophør af henstands bestemmelse for betaling af tilslutningsbidrag
Ny praksis for opkrævning og beregning af særbidrag for særligt forurenet spildevand
Implementering af afdragsordning for ejendomme i det åbne land som har modtaget 
påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning
Ikke at implementere en abonnementsordning for drift og vedligehold af private 
spildevandsanlæg 
Implementering af nye klagemuligheder, jf. forbrugerklageloven

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

byrådet, at betalingsvedtægten godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 12-01-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

3. 24-11-2015 - Pkt. 3 Beslutning Frederikshavn Spildevand AS (498259 
- EMN-2015-50301)

4. Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand 2016 (497367 - EMN-
2015-50301)
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5 (Åben) Udviklingsstrategi 2015-2019 - Muligheder for Vækst, Muligheder 
for Mennesker
Sags ID: EMN-2015-50237

Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes forslag til udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst, Muligheder 
for Mennesker” har været fremlagt i offentlig høring. 
Strategien sætter fokus på at udnytte aktuelle muligheder for at skabe en positiv udvikling 
i kommunen. En udvikling, der kan ses i form af vækst og nye jobs i virksomhederne 
inden for de fire vækstspor - det maritime område, fødevarer, energi og turisme - samt i 
form af forbedrede job- og livsmuligheder for de mennesker, der allerede bor i 
kommunen, eller som vil flytte hertil for at bo og arbejde.
Strategien sætter der ud over retning for en række konkrete indsatser, som byrådet skal 
tage hånd om for at kunne udnytte vækstmulighederne. Det drejer sig om indsatser 
vedrørende behovet for tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, unges uddannelsesvalg 
samt de tre største byers udvikling.

I forbindelse med høringsfasen er der kommet bemærkninger fra Erhvervshus Nord og 
DI, Vendsyssel, som grundlæggende tilkendegiver, at de er positive overfor 
udviklingsstrategien og bakker op om indholdet i den. De øvrige bemærkninger, som 
fremgår af vedlagte indsigelsesnotat, vedrører bl.a. anbefalinger om at opstille konkrete, 
operationelle målsætninger. 

Det er Udvikling og Erhvervs vurdering, at bemærkningerne ikke fører til ændringer i 
strategien. Derimod understøtter bemærkningerne behovet for, at de enkelte fagudvalg 
tager ansvaret for, at strategien bliver fulgt op af konkrete målsætninger og initiativer. 
Desuden skal der i kontrakten imellem Erhvervshus Nord og Frederikshavn Kommune 
indarbejdes mere konkrete vækstorienterede målsætninger for den næste 
kontraktperiode. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 
byrådet 
at vedtage ”Udviklingsstrategi 2015 -2019 – Muligheder for Vækst, Muligheder for 
Mennesker” uden ændringer i forhold til det fremlagte forslag 
at de enkelte fagudvalg skal følge op på strategien med konkrete målsætninger og 
initiativer 
at der skal indgå mere konkrete vækstorienterede målsætninger i kontrakten imellem 
Erhvervshus Nord og Frederikshavn Kommune for den næste kontraktperiode

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 12-01-2016
Indstillingen tiltrædes.
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Mogens Brag deltog ikke i punktet.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

 Indsigelsesnotat (430781 - EMN-2015-50237)
 udviklingsstrategi 2015 til 2019 (431073 - EMN-2015-50237)
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6 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Økonomiudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
overslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 
Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Økonomiudvalgets samlede anlægsbudget indstilles frigivet, på nær 2.020.000 kr. 
vedrørende Købstadsjubilæum Frederikshavn. Købstadsjubilæet afholdes i 2018. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Pulje vedrørende Knivholt Hovedgård 784.000 kr.
Planlagt bygningsvedligeholdelse – øvrige ejendomme 5.259.000 kr.
Køb og Salg -15.905.000 kr.
Puljer Digitaliserings- og Velfærdsteknologiske tiltag 6.043.000 kr.
Energirenoveringer 2.160.000 kr.
Energibyen, projektudvikling 1.580.000 kr.
Samarbejdsportal 850.000 kr.
Bygninger overgået til projektudvikling 1.133.000 kr.
Erhvervs-, turisme- og kulturelle formål 3.905.000 kr.
Frederikshavn Idrætshal 2.226.000 kr. 
Bæredygtigt Børneområde 25.985.000 kr.
Strategisk byudvikling – Frederikshavn midtby 758.000 kr.

I alt 34.778.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 
34.778.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen
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Bilag
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7 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs 
budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Slidlag 7.600.000 kr.
Vejprojekter 8.130.000 kr.
Renovering af kørebaner 11.273.000 kr.
Koordinerende belægningsarbejder 9.735.000 kr.
Kystfodring 2.324.000 kr.
Renovering af vejbelysningsanlæg 1.496.000 kr.
Matrikulære berigtigelser 189.000 kr.
Broer, tunneller og underløb 844.000 kr.
Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 582.000 kr. 
Trafiksikkerhedsarbejde 61.000 kr.
Vejafvandingsbidrag 1.438.000 kr.
Kystbeskyttelse 1.717.000 kr.
Bådebroer 2.105.000 kr. 
Klimasikring 2.000.000 kr.
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 199.000 kr. 
Udvikling af byrum 3.000.000 kr.

I alt 52.693.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 
at rådighedsbeløbene på Teknisk Udvalgs område frigives, som ovenfor anført, med i alt 
52.693.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 11-01-2016
Indstillingen tiltrædes, idet udvikling af byrum tages ud til særskilt beslutning.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.
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Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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8 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
borgerserviceområdet 407.000 kr.
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
kulturområdet 394.000 kr.
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter (Folkeoplysningsudvalget) 1.062.000 kr.
Tilskud til selvejende haller, museer og idrætscentre 1.932.000 kr.

I alt 3.795.000 kr.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Kultur- og 
Fritidsudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 3.795.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 13-01-2016
Indstillingen godkendt.  

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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9 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 
Miljøudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Ny Busterminal, Frederikshavn 1.703.000 kr.
Pulje for digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 51.000 kr.

I alt 1.754.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 
byrådet, at rådighedsbeløbene på Plan- og Miljøudvalgets område frigives, som ovenfor 
anført, med i alt 1.754.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 12-01-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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10 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Socialudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SOC/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 
Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Pulje digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 2.369.000 kr. 
Loftlifte i plejeboliger 339.000 kr.

I alt 2.708.000 kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget 
og byrådet, at rådighedsbeløbene på Socialudvalgets område frigives, som ovenfor 
anført, med i alt 2.708.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-01-2016
Indstillingen anbefales.

Fraværende: Helle Madsen

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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11 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Sundhedsudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 
Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Investeringspulje, forebyggende indlæggelser 1.065.000 kr.
Pulje digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 417.000 kr.

I alt 1.482.000 kr.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Sundhedsudvalgets område 
frigives, som ovenfor anført, med i alt 1.482.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 12-01-2016
Anbefales.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-01-2016
Anbefales

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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12 (Åben) Vedtægter for Frederikshavn Stadsarkiv
Sags ID: EMN-2015-50225

Sagsbehandler: Anne-Mette Buus

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU/BR

Sagsfremstilling
Pr. 1. januar 2015 blev Frederikshavn Stadsarkivs organisatoriske placering ændret til at 

være placeret under Center for Bibliotek & Borgerservice. Som følge heraf er 

vedtægterne for Frederikshavn Stadsarkiv blevet ændret og fremsendes hermed til 

politisk godkendelse.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 
anbefaler Byrådet at godkende
de nye vedtægter for Frederikshavn Stadsarkiv 
uddelegering af godkendelseskompetence for Frederikshavn Stadsarkiv til Kultur- og 
Fritidsudvalget fremover

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 2016-01-13
Indstillingen godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag

 Vedtægt Frederikshavn Stadsarkiv 2015 (426992 - EMN-2015-50225)
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13 (Åben) Ældrerådets årsberetning 2015
Sags ID: EMN-2014-00696

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Ældrerådet fremsender årsberetning 2015 til byrådets orientering. Der er ikke noget 

lovkrav om, at Ældrerådet skal udarbejde en årsberetning, men som led i en mere synlig 

opgavevaretagelse – som høringspart og rådgiver af de politiske udvalg – har Ældrerådet 

vedtaget at lave en årlig redegørelse for sit arbejde.

Et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejde i 2015 har været anvendelse af 

midlerne fra ”Ældremilliarden”. 

Ældrerådet har afgivet høringssvar i 37 udvalgssager, og har været repræsenteret i 

forskellige arbejdsgrupper – fx arbejdsgruppen vedr. nyt Kvalitetskatalog på Social- og 

Sundhedsområdet – og har taget initiativ til en række andre aktiviteter. Her kan som 

eksempel nævnes:

 Ældrerådet har besøgt samtlige plejecentre i kommune, for at få et samlet 

overblik over de fysiske rammer der tilbydes borgere, der bor i en pleje- eller 

demensbolig. I forbindelse hermed har Ældrerådet foreslået, at fællesarealerne i 

plejecentrene gøres mere hyggelige, eksempelvis med udsmykning og 

opfriskning af maling – et arbejde der efterfølgende er iværksat.

I 2016 vil Ældrerådet arbejde med særlig fokus på at medvirke:

 ved udarbejdelse af en Kommunal handlingsplan for Demens

 ved udarbejdelse af kommunens Værdighedspolitik

 til at sætte fokus på Ensomhed blandt Ældre

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at byrådet tager punktet vedr. Ældrerådets 

årsberetning 2015 til orientering.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen
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Bilag

 Ældrerådet Årsberetning  (940635 - EMN-2014-00696)
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14 (Åben) Delegation af kompetence til borgmester
Sags ID: EMN-2016-00180

Sagsbehandler: Peter Høeg Juhl Carton

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Handelsstandsforeningen Frederik har igennem flere år været i dialog med 

Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at detailbutikkerne i Frederikshavn kan have åbent i 

Påsken.

Baggrunden er, at Frederikshavn Kommune hvert år i Påsken er vært for ”Rødspætte 

Cup”, som er en af Danmarks største internationale håndboldturneringer. Butikkerne i 

Frederikshavn har således ønsket, at have mulighed for åbent når ca. 5.000 ekstra 

gæster besøger byen. 

I henhold til Detailsalgsloven (Lukkeloven) skal detailbutikker holde lukket på helligdage, 

grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag. 

Undtaget er visse detailbutikker der har mindre omsætning, særlige butikker samt 

detailbutikker der sælger særlige varer.

Helligdage i relation til lov om detailsalg er: nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. 

påskedag, 1. og 2. pinsedag, Store Bededag, Kr. himmelfartsdag samt 1. og 2. juledag.

Handelsstandsforeningens ønske om udvidet åbningstid vedrører således: Skærtorsdag, 

Langfredag samt 1. og 2. påskedag.

Loven kræver, at det er kommunalbestyrelsen der fremsender en indstilling til 

Erhvervsstyrelsen, med begrundelse for dispensation til udvidet åbningstid.

Indstillingen skal udover en begrundelse for dispensation blandt andet beskrive, hvilket 

område dispensationen skal omfatte samt i hvilken periode der er tale om. 

Da der fortsat forestår forhandlinger med Erhvervsstyrelsen samt 

Handelsstandsforeningen Frederik kan det forventes, at der skal træffes en hurtig 

beslutning. En mulighed er således, at borgmesteren delegeres kompetence til at træffe 

beslutning på vegne af kommunalbestyrelsen i denne enkelte sag.
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Delegation af kompetence til borgmesteren vil omfatte de forhold, som kræves i henhold 

til loven, herunder hvilke dage, der søges om dispensation til udvidet åbningstid samt 

hvilke butikker der omfattes (område). 

Delegationen er enkeltstående og relaterer sig udelukkende til nærværende sag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet delegerer kompetence til borgmester Birgit 

Hansen om, at indgå dialog med Handelsstandsforeningen Frederik

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Byrådets flertal godkender indstillingen.

Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde.

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen

Bilag
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15 (Åben) Henvendelse fra Ida Skov (Ø) vedrørende omprioriteringsbidrag
Sags ID: EMN-2016-00156

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Ida Skov (Ø) har bedt om, at følgende optages på byrådets dagsorden:

Frederikshavn Kommune ønsker, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bliver behandlet 

på dagsordenen på KLs delegeretmøde 2016, hvor følgende forslag til udtalelse ønskes 

sat til afstemning:

Regering har lagt op til, at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 mia. kr årligt 

gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil føre til omfattende forringelser af den 

borgernære velfærd. Derfor opfordrer KL's delegeretmøde KLs bestyrelse til ikke at at 

indgå en aftale om kommunernes økonomi, som indeholder kommunal minusvækst.

Indstilling
Til drøftelse og beslutning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ida Skov trak sit forslag.

Bjarne Kvist fremsatte forslag, som blev sat til afstemning:

Frederikshavn Kommune ønsker, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bliver behandlet 

på KLs delegeretmøde 2016, hvor følgende udtalelse ønskes sat til afstemning:

Regeringen har lagt op til at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 milliard årligt 

gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Det vil føre til omfattende forringelser af den borgernære velfærd.

Derfor bakker KLs delegeretmøde KLs bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at 

opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst.

For stemte 19:

Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole 

Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), 

Steen Jensen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Bahram Dehghan 
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(A), Bent H. Pedersen (A), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars 

Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Christina Lykke Eriksen (F), Ida Skov (Ø)

Imod stemte 10:

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle 

Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte 

Højrup (V), Peter E. Nielsen (C)

Undlod 1:

Pia Karlsen (V)

Fraværende: Brian Kjær og Kenneth Bergen. I stedet mødte: Steen Jensen.

Bilag



Frederikshavn Byråd - 27-01-2016 19:00 Side 28 af 28


	1 (Åben) Lokalplanforslag Naturformidlingscenter ved Skagen Fyr
	2 (Åben) Endelig vedtagelse af affaldsplan for Frederikshavn Kommune
	3 (Åben) Godkendelse af takster for 2016 for Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Vand A/S
	4 (Åben) Revision af betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S
	5 (Åben) Udviklingsstrategi 2015-2019 - Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker
	6 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Økonomiudvalgets budgetområde 2016
	7 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs budgetområde 2016
	8 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde 2016
	9 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og Miljøudvalgets budgetområde 2016
	10 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Socialudvalgets budgetområde 2016
	11 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Sundhedsudvalgets budgetområde 2016
	12 (Åben) Vedtægter for Frederikshavn Stadsarkiv
	13 (Åben) Ældrerådets årsberetning 2015
	14 (Åben) Delegation af kompetence til borgmester
	15 (Åben) Henvendelse fra Ida Skov (Ø) vedrørende omprioriteringsbidrag

