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1 (Åben) Drøftelser og inputs fra Ungebyrådsmødet den 12. april 2016
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Anette Hartmann Jensen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd. Ungebyrådet består af 22 

medlemmer, der repræsenterer folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser, 

foreningslivet samt klubområdet i Frederikshavn Kommune.

De stående udvalg har indmeldt aktuelle emner til den politiske arbejdsgruppe, emner 

som udvalgene ønskede drøftet i Ungebyrådet. Arbejdsgruppen udvalgte følgende 4 

emner:

1. Hvordan kan vi markedsføre Frederikshavn kommune og Ungebyrådet

2. Hvordan får vi flere unge mennesker ud på Palmestranden og i lystbådehavnene

3. Hvordan forbedrer vi unges sundhed

4. Hvordan ser et godt ungemiljø ud

Den politiske arbejdsgruppe består af borgmester Birgit S. Hansen og 

byrådsmedlemmerne Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Kristina Frandsen, 

Christina Lykke Eriksen og Flemming Rasmussen.

Tirsdag den 12. april 2016 mødtes Ungebyrådet med den politiske arbejdsgruppe, og 

emnerne blev drøftet. Drøftelser og inputs fremgår af vedlagte bilag. 

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet forholder til Ungebyrådets drøftelser og inputs.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ungebyrådets drøftelser og inputs indgår i byrådets videre arbejde.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag

5. Noter fra Ungebyrådsmødet den 12. april 2016 (1302650 - EMN-2016-
00092)
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2 (Åben) Drøftelse af udmøntning af 10 mio. kr. til kvalitetsløft på dagtilbud 
og skoleområdet
Sags ID: EMN-2016-00893

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
I forbindelse med udmelding af budgetrammerne for 2017 fik Børne- og 

Ungdomsudvalget tilført 10. mio. kr. til kvalitetsløft på dagtilbud og skoleområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget bør tage en indledende drøftelse af, hvordan udvalget 

ønsker at udmønte midlerne i 2017. 

Baggrunden for at udvalget allerede nu bør tage den indledende drøftelse af 

udmøntningen er, at såfremt udvalget ønsker at en del af midlerne udmøntes til skolerne 

og dette skal ske allerede i skoleårets 2016-17, skal dette indtænkes i skoleårets 

planlægning 2016-17. Da skoleårets planlægning er i fuld gang er det nødvendigt, at 

drøftelsen tages allerede nu.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter udmøntning af de 10. mio. kr. til kvalitetsløft på dagtilbud og skoleområdet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 07-04-2016
Formandens forslag til fordeling af de 10 mio. kr. er:

Forberedelsestid på skolerne: 6 mio. kr.
Inklusion: 1 mio. kr.
Dag- og fritidstilbud: 2,6 mio. kr.
Andet: 400.000 kr.

A, F, DF og Ø tilslutter sig formandens forslag.

Venstre vil gerne prioritere et kvalitetsløft af skole og dagtilbuds området.
Hvordan de skal udmøntes skal afvente den endelig udmelding af budgetramme samt 
indgå i budgetforhandlingen. Venstre vil gerne sikre, at de 10 mio. kr. anvendes bedst 
muligt for børn og forældre. Venstre ønsker en fælles drøftelse heraf i byrådet.

Beslutninger:
Taget af dagsordenen.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen
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Bilag
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3 (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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-04-2016
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Beslutninger:
Godkendt.
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Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag

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

naturformidlingscenter 280316 (1289905 - GEO-2015-22736)



Frederikshavn Byråd - 27-04-2016 19:00 Side 8 af 38

4 (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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-04-2016
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

Beslutninger:
Indstillingens punkter 1, 2 og 3 blev godkendt.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag

1. Lokalplan dige Elling kortbilag  (1285253 - EMN-2015-00162)
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5 (Åben) Regulativ for Ravnshøj vandværk
Sags ID: GEO-2016-00585

Sagsbehandler: Pauli Aebeloe

Ansvarligt center: Vandmiljø

Beslutningskompetence

PMU/BR

Sagsfremstilling
Ravnshøj vandværk har udarbejdet er nyt regulativ (bilag) for levering af vand til sine 

forbrugere.

Et vandværksregulativ beskriver vandværkets ansvar, pligter og rettigheder overfor 

forbrugerne samt hvordan ansvaret er fordelt mellem forbruger og vandværk.

Regulativet anviser også, hvordan vandværket skal opkræve takster i forhold til levering 

af vand og tilslutningsafgifter.

Regulativet er udarbejdet med baggrund i forslag til normalregulativ for private 

vandforsyninger udarbejdet af foreningen ”Dansk Vandværker”. Regulativet afløser et 

regulativ fra 2006, der lovgivningsmæssigt er forældet. Med det nye regulativ opfylder 

vandværket den gældende lovgivning.

Regulativet skal for at være gyldigt, jf. Vandforsyningslovens § 55, godkendes af 

kommunalbestyrelsen. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at regulativ for levering af vand fra Ravnshøj vandværk 

oversendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

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

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag

4. 2016 - Regulativ for Ravnshøj Vandværk ny lovgivning.docx (1288338 
- GEO-2016-00585)
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6 (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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-04-2016
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

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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7 (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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-04-2016
Anbefales.

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

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

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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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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-04-2016
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag
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 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) 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.



Frederikshavn Byråd - 27-04-2016 19:00 Side 18 af 38

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.
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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.
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1)    Afvigelser i forhold til det korrigerede 
budget 2015.

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

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 
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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.

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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-04-2016
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Beslutninger:
Godkendt.
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Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

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)
 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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10 (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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-04-2016
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Anbefales.

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

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag

 Bevillingsmæssige ændringer pr. APR 2016 (1299638 - EMN-2015-
01498)
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11 (Åben) Ændring af Venstres byrådsmedlemmers placering i udvalg, 
nævn m.v.
Sags ID: EMN-2016-01055

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Venstres byrådsgruppe anmoder om godkendelse af følgende ændringer i 

byrådsmedlemmers placering i udvalg, nævn m.v.:

Lars Møller udtræder af nedenstående udvalg og erstattes af Jytte Høyrup:

 Økonomiudvalg

 Frederikshavn Erhvervsråd

 Fonden Kattegat Siloen

 Fonden Tordenskjold

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at ændringerne tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag
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12 (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/BR

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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-04-2016
Godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Beslutninger:
Frode Thule Jensen forlod mødet som inhabil.

Godkendt.
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Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag
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13 (Åben) Vanggaard Fonden - udpegning til bestyrelsen
Sags ID: EMN-2016-01078

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Jf. vedtægt for Vanggard Fonden er fondens formål følgende: 

A. At eje aktier i: ”Aktieselskabet Sæby Fiske-Industri og ethvert andet selskab der 

hører til ”Sæby Fiske-Industri Koncernen”, det være sig datterselskaber eller 

søsterselskaber eller på anden måde.

B. Gennem den ovenfor i a nævnte aktiebesiddelse at sikre opretholdelse i videst 

muligt omfang af den samlede virksomhed, der drives af ”Sæby Fiske-Industri 

Koncernen”, således at den samlede virksomhed bevares, i det omfang dette 

findes økonomisk forsvarligt

C. At støtte ethvert efter fondsbestyelsens skøn almennyttigt formål/aktivitet, det 

være sig ved lån, gaver eller på anden måde. Som eksemplifikation på 

almennyttigt formål/aktivitet – uden at eksemplifikationen må betragtes som 

udtømmende – kan nævnes lokale aktiviteter, uafhængig presse, forskning, 

kunst, videnskab, sport, humanitære formål, støtte til unge under uddannelse, 

herunder til videreuddannelse i udlandet, fortrinsvis for unge, der stammer fra 

Vendsyssel. Støtten kan udover almindeligt lån og gave også ydes ved, at der 

mod eller uden vederlag stilles bygninger eller andre aktiviteter til disposition for 

den/de pågældende støttemodtagere i kortere eller længere tidsrum efter 

fondsbestyrelsens skøn. Støtten skal fortrinsvis ydes til formål/-aktiviteter i 

Nordjyllands Amt.

Fondens stifter anmoder Frederikshavn Kommunes borgmester om at træde ind i 

bestyrelsen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender, at Borgmesteren træder ind i 

Vanggaard Fonden.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
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Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag

 VEDTÆGT VANGGAARD FONDEN (1305175 - EMN-2016-01078)
 Virksomhedsresume forVANGGAARD FONDEN (1305176 - EMN-2016-

01078)
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14 (Åben) Indstilling til Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at detailbutikker i 
Frederikshavn midtby kan holde åbent i Påsken 2017
Sags ID: EMN-2016-01058

Sagsbehandler: Peter Høeg Juhl Carton

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget henvendelse fra Handelsstandsforeningen 
Frederik angående detailbutikkers mulighed for at holde åbent i Påsken 2017 under 
”Rødspætte Cup”.

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.
Handelsstandsforeningen Frederik ønsker på vegne af sine medlemmer i Frederikshavn 
midtby, at der kan holdes åbent hele Påsken i tidsintervallet 8-21. Dispensationen ønskes 
således at gælde for Skærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag. 
Loven kræver, at det er kommunalbestyrelsen, der fremsender en begrundet indstilling til 
Erhvervsstyrelsen.

Begrundelse for dispensationen er, at Frederikshavn Kommune hvert år i Påsken er vært 
for ”Rødspætte Cup”, som er en af Danmarks største internationale håndboldturneringer 
med ca. 5.000 ekstra besøgende i byen. 
På baggrund af kommunalbestyrelsens ansøgning fik butikkerne i Frederikshavn midtby 
tilladelse til at holde åbent i Påsken 2016. Butikkerne i Frederikshavn midtby ønsker 
således også mulighed for at holde åbent i Påsken 2017. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet anmoder Erhvervsstyrelsen om dispensation til, 

at butikkerne i Frederikshavn midtby kan holde åbent i Påsken 2017. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen
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Bilag
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15 (Åben) Henvendelse fra Konservative Folkeparti vedrørende Ålbæk 
Børnehave
Sags ID: EMN-2016-00991

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Det Konservative Folkeparti ønsker punkt Vedrørende Nye rammer til Ålbæk Børnehave, 

som blev behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. april behandlet på 

først kommende byrådsmøde, med forslag til at sagen sendes retur til Børne- og 

Ungdomsudvalget til fornyet genbehandling.

På borgermødet på Ålbæk Skole den 3. marts , var der var en klar tilkendegivelse fra 

borgerne i Ålbæk med et ønske om at vende tilbage til den gl. børnehave på Ndr. 

Strandvej.

I den forbindelse blev der fra medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget lovet en 

skriftlig bruger undersøgelse af forældrenes ønske, ligesom man ville lave en uvildig 

undersøgelse af den gl. børnehave før der blev taget en beslutning, samtidig ville man 

undersøge andre bygnings muligheder, intet af dette er sket.

Fra referatet fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde fremgår det, at der er en nul 

tolerance overfor skimmelsvamp, den har vi fuld forståelse for, og synes dette er et 

rimeligt krav. 

Hvor ligger disse grænseværdier for skimmelsvamp?

Ifølge rapporten udarbejdet af Polygon er der efterfølgende ikke konstateret 

skimmelsvampe spore i prøverne fra Ålbæk Børnehave.

Grundet ovenstående ønsker vi sagen tilbagesendt til Børne- og Ungdomsudvalget til 

fornyet overvejelser.

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.



Frederikshavn Byråd - 27-04-2016 19:00 Side 33 af 38

Beslutninger:
Konservatives forslag om at sende sagen vedr. Ålbæk Børnehave til fornyet behandling i 

Børne- og Ungdomsudvalget blev sat til afstemning.

For stemte 1: Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 29: 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), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), 

Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Steen Jensen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm 

(V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), 

Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Poul 

Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), 

Christina Lykke Eriksen (F)

Undlod 1: Ida Skov (Ø)

Sagen sendes ikke tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 

Poul Sørensen

Bilag
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16 (Lukket) Salg af erhvervsareal ved Buttervej i Skagen
Sags ID: GEO-2016-00389

Offentlig titel: Salg af erhvervsareal ved Buttervej i Skagen
Sagsbehandler: Tove Karlsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Et arealet beliggende vest for Buttervej i Skagen på ca. 23.000 m2. været udbudt til salg. 
Den annoncerede mindste prisen er 35 kr. + moms som tilsvarende erhvervsarealer. Det 
pågældende areal er omfattet af lokalplan nr. Ska. 196 E.  

Salget har været annonceret på kommunens hjemmeside med frist for afgivelse af bud 

den 4. april. 2016. Ved budfristen udløb har vi modtaget et tilbud. Der var dog knyttet 

visse forbehold til købstilbuddet, herunder tidspunktet for overtagelse, som er ændret fra 

senest udgangen af 2016 til senest udgangen af 2017. Samtidig er det en forudsætning 

for handlen, at samtlige myndighedsgodkendelser kan tilvejebringes. Endelig er det et 

forbehold for handlen at finansieringen af projektet kan gennemføres.

Kommunen har mulighed for at forkaste det indkomne bud som ikke konditionsmæssige. 

Der er derfor følgende muligheder:

1. Tilbuddet forkastes som ikke konditionsmæssigt

2. Tilbuddet antages mod at kommunen, indtil købesummen erlægges, forbeholder

sig retten til at antage et bedre bud såfremt et sådant modtages.

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægt 805.000 kr.

Landinspektørudgifter 40.000 kr.

Samlet indtægt 765.000 kr.

Forventet indtægter på ejendomsskatter fremover på ca. 24.000 kr.

Indstilling
Konstitiueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

1. Arealet sælges til tilbudsgiveren med de beskrevne forbehold, mod at

kommunen, indtil købesummen erlægges, forbeholder sig retten til at antage et

bedre bud, såfremt et sådant modtages.

2. Der frigives en anlægsbevilling på 765.000 kr., finansieret af de budgetterede

midler til køb og salg

3. Der frigives rådighedsbeløb på 765.000 kr.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-04-2016
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet mødte Flemming Rasmussen

Beslutninger:
Byrådets flertal godkender indstillingen.

Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag

 Salg af erhvervsareal ved Buttervej i Skagen (1299759 - GEO-2016-
00389)
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17 (Lukket) Salg af del af vejareal beliggende ved Vestergade i 
Frederikshavn
Sags ID: EMN-2015-00536

Offentlig titel: Salg af del af vejareal beliggende ved Vestergade i Frederikshavn
Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med projekt på ejendommen Danmarksgade 3 har ejeren af ejendommen 

købt et areal på ca. 100 m2 af vejareal ved Skippergade, jf. beslutning i byrådet den 7. 

oktober 2015. Referat fra mødet vedlægges. 

Ejer ønsker nu at købe yderligere et vejareal af kommunevejen Nytorv på ca. 300 m2 i 

området, idet ejer vil indrette højresvingsbane på Skippergade (rute 40/35) frem til 

ejendommen, Danmarksgade 3.

Højresvingsbanen kræver kun en lille del af arealet, men ejer vil sandsynligvis anlægge 

alment torveareal på arealet til gavn for offentligheden. Derfor vurderer vejmyndigheden, 

at det ikke er relevant at foretage procedure efter vejloven til nedlæggelse af det 

pågældende areal. En del af arealet benyttes i dag til udstilling af sten (gravsten).

Idet arealet er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges, kan arealet sælges 

uden offentligt udbud. 

Ejendomscenteret vurderer, at markedsværdien for arealet er 200 kr. pr. m2 lige som i 

ovennævnte tidligere handel. Dette svarer til en salgspris på 64.000 kr. Alle omkostninger 

i forbindelse med handelen, herunder landinspektøromkostninger, afholdes af køber.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 

godkende, at:

1. arealet sælges til Ejendomsselskabet TIEAS A/S for 200 kr. pr. m2 svarende til 

64.000 kr. 

2. der frigives et rådighedsbeløb på netto -64.000 kr.

3. overskuddet på 64.000 kr. tilgår budgetterede midler til salg af ejendomme i 2016 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-04-2016
Anbefales.

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

Fraværende: Bent H. Pedersen og Carsten Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen og 
Poul Sørensen

Bilag

1. Vejareal Vestergade - BILAG ØU/BR Rids (1300137 - EMN-2015-
00536)

2. Vejareal Vestergade - BILAG ØU/BR Referat byråd 7. oktober 2015 
(1300135 - EMN-2015-00536)
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