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1 (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. 
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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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen

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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2 (Åben) Godkendelse af takster for 2016 og 2017 for private almene 
vandværker
Sags ID: GEO-2016-01162

Sagsbehandler: Pauli Aebeloe

Ansvarligt center: Vandmiljø

Beslutningskompetence
PMU/BR

Sagsfremstilling
Kommunen skal, jf. Vandforsyningslovens § 53, godkende de private almene 

vandværkers takster. Kommunen skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, dvs. 

at vandværket har tilstrækkelige midler, til at dække de forventede kommende udgifter. 

På den anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, der overstiger det 

forventede behov (hvile i sig selv princippet).

Taksterne for de private, almene vandværker ses i bilag (alle priser er ekskl. moms). Der 

er angivet takst for såvel 2016 som 2017 i tabellen. Ålbæk, Østervrå og Ravnshøj 

vandværk har udarbejdet takstblad for 2016.

Center for Teknik og Miljø (CTM) har vurderet (se bilag), at der for alle de almene 

vandværker er sammenhæng mellem indtægter, formue og planlagte og forventede 

udgifter, samt vandværkets stand. Vurderingen er sket på baggrund af at de fremsendte 

regnskaber og budgetter samt CTM’s kendskab til det enkelte vandværk.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at takster for 2016 og 2017 godkendes af byrådet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 04-10-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen

Bilag

 Bilag med taktster 2016  2017 samt tidligere (1403123 - GEO-2016-
01162)

 Bilag med likvide midler og vurdering for takster 2016 og 2017.docx 
(1333698 - GEO-2016-01162)
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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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen

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) Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening
Sags ID: EMN-2016-02522

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til optagelse af lån i 3 af 

boligforeningens afdelinger.

Låneoptagelsen vedrører tidligere udførte forbedringsarbejder, som hidtil er blevet 

finansieret helt eller delvist af egne midler og løbende afskrevet i driftsbudgettet.

Finansieringen af forbedringsarbejderne ønskes ændret til lånefinansiering, for at 

reducere egenfinansieringen i afdelingerne og for at få en længere afviklingsperiode end 

10 år, som er den maksimale afskrivningsperiode for ufinansierede forbedringsarbejder.

Afdeling 16 – Rønneparken – ønsker at optage et fastforrentet lån på 1 mio. kr. med 

løbetid på 25 år med baggrund i tidligere udførte forbedringsarbejder i 2012 (udskiftning 

af vinduer/døre og renovering af badeværelser) for i alt 12,7 mio. kr. Der er tidligere 

optaget realkreditlån på 11.2 mio. kr. til projekterne.

Afdeling 30 – Rosenvænget m.fl. – ønsker at optage et fastforrentet lån på 1.5 mio. kr. 

med løbetid på 25 år med baggrund i tidligere udførte forbedringsarbejder i 2012-2014 

(tagrenovering og indvendig renovering ved fraflytning) for i alt 3.5 mio. kr. Der er tidligere 

optaget realkreditlån på 1.5 mio. kr. til projekterne.

Afdeling 33 – Sæbygårdparken m.fl. – ønsker at optage et fastforrentet lån på 2.5 mio. kr. 

med løbetid på 20 år med baggrund i tidligere udførte forbedringsarbejder i 2010-2015 

(indvendig renovering ved fraflytning) for i alt 3.9 mio. kr.

Lånene optages uden kommunegaranti. 

Låneoptagelsen vil ikke medføre huslejestigninger, da låneydelsen ikke overstiger den 

allerede budgetterede afskrivning på forbedringsarbejderne.

I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens 

godkendelse udstedes pantebreve med pant i almene boliger. 
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet – med 

baggrund i afdelingernes økonomi – at der meddeles tilladelse til låneoptagelse som 

ansøgt.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen

Bilag
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5 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om indgåelse af aftale 
om udleje af ledige boliger efter særlige kriterier 
Sags ID: EMN-2016-02523

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om indgåelse/fornyelse af aftale om udleje af 

ledige boliger efter særlige kriterier.

Ansøgningen omfatter følgende:

24 ungdomsboliger i afdeling 2 ”Højbo”, der med byrådets tilladelse er omdefineret til 

familieboliger, men med fortrinsret for uddannelsessøgende.

4 huse i afdeling 12 ”Hånbæk” – i alt 120 boliger, der med byrådets tilladelse er defineret 

som seniorboliger til +50-årige.

21 boliger i afdeling 38 ”Havnebo”, der er opført som et kollektiv med fortrinsret for 

boligsøgende over 50 år, som ikke har hjemmeboende børn og som har forståelse for 

bofællesskabstanken. Afdelingen har 21 boliger, der er opført i 2005 efter de særlige krav 

til bofællesskaber, som f.eks. et fælleshus og en bebyggelse, der opfordrer til socialt 

samvær og engagement.

Følgende ønskes udlejet fortrinsvis til børnefamilier: 5-rums boliger i afdeling 7 ”Råholt” –

5-rums boliger i afdeling 13 ”Rosenhaven” – 4-rums boliger i afdeling 14 ”Lindebo” – 4-

og 5-rumsboliger i Sæby by.

I henhold til § 60 i Lov om almene boliger m.v. kan kommunalbestyrelsen og den almene 

boligorganisation for almene familieboliger, der ikke er omfattet af § 59, stk 1 eller 2 

(påtrængende sociale opgaver) eller § 63 (udslusningsboliger), indgå aftale om, at de 

ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes 

ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af 

kommunalbestyrelsen. Aftaler tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn Kommune har ultimo 2012 indgået en 

lignende aftale - dog eksklusiv boliger fortrinsvis til børnefamilier. 
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at 

ansøgningen imødekommes således, at der indgås aftale mellem Frederikshavn 

Kommune og Frederikshavn Boligforening om udleje af de anførte boliger efter særlige 

kriterier og med kriterier som beskrevet.

Aftalen gælder i 4 år.

Aftalen offentliggøres på samme måde som byrådets beslutninger i øvrigt.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-10-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag



Frederikshavn Byråd - 23-11-2016 19:00 Side 11 af 28

6 (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.
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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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

- Kortbilag Bakkegården (1721123 - EMN-2009-00684)
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7 (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.
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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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

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

2016-02999)
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8 (Åben) Ændring af Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd
Sags ID: EMN-2016-02774

Sagsbehandler: Peter Høeg Juhl Carton

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd foreslås ændret med baggrund i de politiske 

beslutninger, der er vedtaget i forbindelse med overflytning af Center for Unge mellem 

fagudvalg.

Styrelsesvedtægten tilpasses således, at Arbejdsmarkedsudvalget tilføres opgaven 

omkring Center for Unge fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Ungdomsskolen og SSP forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget og indgår fremtidigt i 

Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP.

Ændringer fremgår af vedlagte bilag (rød markerer slettelser og gul markerer tilføjelser).

Såfremt ændringer vedtages på to byrådsmøder vil den nye styrelsesvedtægt træde i 

kraft den 1. januar 2017.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender de nævnte ændringer, således at 

Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd tilpasses herefter. 

Såfremt ændringerne godkendes den 26. oktober, sendes sagen til 2. behandling på 

næstkommende møde i Byrådet i henhold til Styrelsesvedtægtens § 22.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Frederikshavn Byråd Dato: 26-10-2016
Godkendt.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.
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Bilag

 Styrelsesvedtægt pr  11102016 - med ændringsforslag (1557664 - EMN-
2016-02774)
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9 (Åben) Valg af medlem til bestyrelsen for Frederikshavn Havn
Sags ID: EMN-2013-00842

Sagsbehandler: Anette Hartmann Jensen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Ifølge vedtægt for Frederikshavn Havn § 4.1 skal havnen ledes af en havnebestyrelse på 

5 eller 7 personer, der vælges af kommunalbestyrelsen i Frederikshavn.

Bestyrelsen udgør p.t. 6 personer.

Begrundet i et ønske om ikke at reducere i den nuværende sammensætning, indstiller en 

enig bestyrelse således Lotte Grønborg Lundberg, Ledreborg Allé 5, Gentofte, som nyt 

medlem af bestyrelsen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Lotte Grønborg Lundberg udpeges som nyt medlem af 

bestyrelsen i Frederikshavn Havn.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag
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10 (Åben) Opsamling fra Ungebyrådets møder om integration af unge 
flytninge i Frederikshavn Kommune 
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd. Ungebyrådet består af 19 

medlemmer, der repræsenterer folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser, 

foreningslivet samt klubområdet i Frederikshavn Kommune.

Ungebyrådet og den politiske styregruppe fik den 8. november 2016 en rundvisning på 

Asylcenter og Asylskolen i Frederikshavn. De unge drøftede herefter hvordan man kan 

skabe ung-til-ung initiativer, der kan bringe lokale unge og unge flygtning sammen. 

Ungebyrådet mødes igen den 23. oktober 2016 med det formål, at udarbejde et samlet 

idékatalog til byrådet og som inspiration til, at de unge selv kan sætte aktiviteter i gang i 

deres egne netværk, som kan fremme integrationen af unge flygtninge i Frederikshavn 

Kommune.  

Den politiske styregruppe består af borgmester Birgit S. Hansen og byrådsmedlemmerne 

Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Kristina Frandsen, Christina Lykke Eriksen og 

Flemming Rasmussen.

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

Tidligere beslutninger:
.

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

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

 Ungebyrådsmøde den 23. november 2016 (1732526 - EMN-2016-01549)
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11 (Lukket) Udbud af revisionsopgaven i Frederikshavn Kommune

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.
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12 (Åben) Salg af mindre areal ved Tranåsvej 11 Sæby
Sags ID: GEO-2015-22907

Sagsbehandler: Jeanette Beck Kristensen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Der er indgået købsaftale med De Danske Spejdere og Sæby Baptistmenighed i Sæby 

om køb af del af areal beliggende Tranåsvej 11 i Sæby. Arealet er en del af et ubenyttet 

areal, der henligger mellem 2 matrikler, hvilket har resulteret i henvendelsen fra 

spejderne. Købsaftalerne er indgået med forbehold for byrådets godkendelse.

Arealet er i alt 978 m2. Mindstegrundstørrelsen i lokalplanen er 1.500 m2 i det 

pågældende område. Da arealet er mindre end det, vil dette være naturligt at tilbyde det 

til sammenlægning med de to naboejendomme. Arealet er lig købernes ejendomme 

(naboejendomme) beliggende i lokalplanområde SAE.4.12.0, som er udlagt til 

erhvervsformål. 

Der har i årevis været ”spejderaktiviteter” på naboejendommene, og der er ikke med 

nærværende ejendomshandel påtænkt ændring af denne anvendelse.

De Danske Spejdere ønsker at bruge arealet til plantning af frugttræer og 

spejderaktiviteter. 

Sæby Baptistmenighed ønsker at få rettet sit skel op, da de har en bygning placeret i 

midten af skel.

Der anbefales en fordeling af arealet, der efter aftale mellem de to ejere tilgodeser, at De 

Danske Spejdere erhverver 807 m2 og Sæby Baptistmenighed erhverver 171 m2.

Det er Ejendomscenterets vurdering, at markedsprisen for det pågældende areal er 15 kr. 

pr m2. Ejendomscentreret anser den pågældende pris for at være passende med 

udgangspunkt i anvendelsesmulighederne og beliggenhed, hvor arealet ikke selvstændigt 

kan bebygges grundet lokalplanen. 

Ejendomscenteret har omkostninger til 2 skelpæle, derudover afholder køber alle udgifter 

ved handlen.

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægt 14.670 kr.

Omkostninger   4.000 kr.

Nettoindtægt 10.670 kr.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 arealet sælges til De Danske Spejdere og Sæby Baptistmenighed til 15 kr. pr. m2

i alt 14.670 kr.

 salgsindtægt tilgår de budgetterede midler til salg af fast ejendom.

 der frigives er rådighedsbeløb på – kr. 10.670 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

 Kortbilag til dagsordenpunkt - Salg af mindre areal ved Tranåsvej i 
Sæby (1702750 - GEO-2015-22907)
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13 (Åben) Salg af Jerup Skole
Sags ID: GEO-2016-00550

Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Jerup Skole har været udbudt til salg, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. juni 2016. 

Skolen består af 4.564 m2 bygninger og 39.377 m2 jord. Ejendommen er indkredset med 

grønt på vedlagte oversigtskort. 

Ved budsfristens udløb den 18. oktober 2016 var der indkommet 1 købstilbud fra Jason 

Finans A/S, der byder 55.000 kr. Købstilbuddet er vedlagt. 

Ejendommen har været udbudt på pris og projekt, hvor pris vægter 35 % og projekt 65 %. 

Ifølge udbudsmaterialet skal ejendommen benyttes til turist-, markeds-, fritids- og 

foreningsaktiviteter med henblik på at styrke landsbysamfundet og fællesskabet. Af 

købstilbuddet fremgår, at tilbudsgiver har afholdt en række møder med borgere og 

foreninger, der alle er kommet med en række forslag og idéer, der er beskrevet i 

idékataloget, der er indeholdt i købstilbuddet. 

Det er et vilkår i handelen, at køber accepterer, at kommunens institution Mariehønen

(325 m2 bygning) fortsat kan blive i ejendommen. Vedlagte lejekontrakt var en del af 

udbuddet. Kontrakten sikrer, at kommunen huslejefrit kan benytte bygning med 

udenomsarealer til daginstitution og dertil beslægtede institutioner i 10 år. Efter disse 10 

år udløber lejemålet, medmindre der træffes skriftlig aftale om forlængelse. Lejemålet er 

uopsigeligt i 10 år fra udlejers/købers side. Lejer/kommunen kan opsige lejemålet med 6 

måneders varsel. Kommunen betaler forbrugsafgifter samt ren- og vedligeholdelse i 

mindre omfang. 

Da ejendommen sælges, skal den frakobles kommunens interne netværksforbindelse, og 

i samme forbindelse nedlægges knudepunktet mellem Skagen og Frederikshavn. Denne 

skal reetableres, og der skal etableres ny forbindelse til Mariehønen via Strandby. Dette 

løber overslagsmæssigt op i ca. 150.000 kr. 

Andre vilkår i handelen

 Overtagelse sker den 1. i måneden efter, at byrådet har godkendt handelen, eller når 

eventuelt nyt plangrundlag er godkendt

 Køber erhverver ejendommen på betingelse af, at det projekt, der fremgår af 

købstilbuddet, gennemføres (kommunen har ikke pligt til at købe tilbage). Projektet 

skal være gennemført som nævnt i købstilbuddet; dvs. indenfor 1-3 år. Der tinglyses 
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servitut om købers pligt til tilbageskødning til kommunen, hvis projektet ikke 

gennemføres indenfor denne tidsramme. Servitutten er ikke til hinder for videresalg 

til tredjemand. Tredjemand er på tilsvarende måde som køber forpligtet efter denne 

servitut, herunder for så vidt angår frist for gennemførelse 

 Til sikring af projektets gennemførelse skal køber stille en uigenkaldelig 

anfordringsgaranti, som kommunen kan gøre gældende i tilfælde af manglende 

gennemførelse af projektet. Garantibeløbets størrelse aftales nærmere i forbindelse 

med udarbejdelse af skøde. I udbudsmaterialet er nævnt, at det forventes, at der 

stilles krav om et beløb på ikke under 500.000 kr., som henstår, indtil projektet er 

gennemført. Kommunen kan frigive garantien, såfremt projektet i sin væsentlighed er 

gennemført 

 Såfremt køber grundet egne forhold ikke overholder de fastsatte vilkår med den 

følge, at kommunen vælger at hæve handelen, er kommunen berettiget til som 

erstatning for den manglende gennemførelse af handelen at kræve udbetaling af 

minimum 100.000 kr. af den stillede garanti for købesummens betaling/projektets 

gennemførelse

 Ejendommen overdrages i den stand, hvori den er og forefindes, og kommunen 

afgiver ingen indeståelser, garantier eller lignende, ligesom det almindelige 

mangelansvar er fraveget 

Økonomiske konsekvenser

Ved salg til Jason Finans A/S giver dette følgende økonomi ekskl. moms:

Engangsbeløb

Købesum, indtægt -55.000 kr.

Energimærke 25.000 kr. 

Ændring af intern IT-forbindelse, overslag

150.000 kr. 

Annoncering, mægler, tinglysning af 

servitut m.m., overslag 160.000 kr. 

Underskud 280.000 kr. 

Sparet drift fra 2017

Tomgang årligt 290.000 kr.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

 ejendommen sælges til Jason Finans A/S for 55.000 kr.

 der tinglyses servitut om, at projektet skal være gennemført inden 3 år fra 

overtagelsesdatoen 

 køber skal stille garanti på 500.000 kr., der henstår, indtil projektet er gennemført 

 underskuddet på 280.000 kr. finansieres af budgetterede midler til salg af 

ejendomme i 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales med bemærkning om, at den i tilbuddet anførte formulering: 
”Jason Finans A/S vil med erhvervelsen af ejendommen sikre den fremtidige økonomi for
driften, frem til der kan opnås balance heri” også dækker i forhold til fremtidige ejere.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

 Jerup Skole - Oversigtskort (1342303 - GEO-2016-00550)
 Jerup Skole - købstilbud fra Jason Finans A/S (1704429 - GEO-2016-

00550)
 Jerup Skole - lejekontrakt Mariehønen VERSION 2  (1539493 - GEO-

2016-00550)
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14 (Åben) Salg af areal ved Kandestedvej i Hulsig
Sags ID: GEO-2016-01398

Sagsbehandler: Tove Karlsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Forsyningen har forespurgt om muligheden for at erhverve et areal beliggende ved 

Kandestedvej 1 i Hulsig. Arealet skal bruges i forbindelse med etablering af et bygværk til 

en rørbrudsventil på transmissionsledningen fra Tolne til Skagen.

Bygværket etableres i forbindelse med afslutning på etape 2 af transmissionsledningen 

Tolne-Skagen ved tilslutning til eksisterende vandledning i Hulsig. Bygværket bliver 

samtidig startpunktet for transmissionsledningens etape 3 som løber fra Hulsig til 

vandværket på Gl. Landevej i Skagen. 

Frederikshavn Kommune har ingen kommunale interesser i fortsat at beholde arealet. 

Det anbefales derfor, at hele matriklen 12M, Starholm ejerlav afhændes til Forsyningen. 

Matriklen har et samlet areal på 7.936 m2 heraf vej 1.170 m2. 

Ejendomscenteret anbefaler, at ejendommen sælges til den offentlige vurdering på 

31.400 kr. Udover købesummen afholder forsyningen samtlige udgifter i forbindelse med 

handlen.

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægter                       31.400 kr.

Omkostninger                                0 kr.

Nettoindtægt                       31.400 kr.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 ejendommen sælges til 31.400 kr. jf. generelle salgsvilkår

 salgsindtægterne på netto 31.400 kr. tilgår de budgetterede midler i Køb og Salg.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 16-11-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen og 
Lisbeth Erlandsen.

Bilag

 Kandestedvej 1 Hulsig Kortbilag (1419292 - GEO-2016-01398)
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