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1. Kystsikring ved Gl. Skagen - kommunens udgifter

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 6. oktober 2014 at fremme 
kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen med en bidragsafgrænsning på 500 m fra 
kystlinjen samt at igangsætte videre arbejde med detailprojektering m.v.
 
I forbindelse med detailprojekteringen er prisoverslaget blevet revideret i forhold til 
det, der blev fremlagt for Teknisk Udvalg i juni 2014. 
 
Revisionen indebærer dels, at andelen af uforudseelige udgifter er faldet, men det 
indebærer også, at beløbet, der skal bruges til renovering af eksisterende høfder er 
steget, da disse høfder via besigtigelse er blevet vurderet at være i væsentlig ringere 
tilstand, end det var forudsat i projektet fra 2006. Det er endvidere vurderet, at der 
ikke er behov for yderligere skråningsbeskyttelse ved de eksisterende høfder fra 
1950, hvorfor denne post udgår.
 
I nedenstående tabel ses det nye overslag. 
 

Udgiftspost Prisoverslag 
november 2014

Tidligere afholdte rådgivningsudgifter 350.000,-
Projektering og tilsyn 499.000,-
Tekniske forundersøgelser 37.000,-
Renovering af eksisterende høfder 3.402.200,-
Skråningsbeskyttelse ved eks. 1950-høfder 0,-
Etablering af 2 nye høfder mod nordøst 766.650,-
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring 3.755.200,-
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option) 129.700,-
Uforudseelige udgifter (10 %) 858.975,-
I alt 9.798.725,-

 
Kommunen skal i starten af 2015 udsende indkaldelse til borgermøde til de 
grundejere, som ligger inden for det foreslåede bidragsområde. I denne forbindelse 
skal der vedlægges et overslag over udgifterne samt forslag til disses fordeling. Det 
skal derfor afklares, om de tidligere fordelingsprincipper – som har udgangspunkt 
helt tilbage til 2008 - skal fastholdes, eller om der skal ske en justering med 
baggrund i, at bidragsområdet er ændret.
 
I det hidtidige notat om bidragsfordeling – som var vedlagt Teknisk Udvalgs 
dagsorden i juni 2014 – fremgik følgende:
De samlede udgifter til projektet er vurderet til at være på ca. 9,5 mio. kr. ekskl. 
moms.(inklusiv rådgivning og forundersøgelser). Heri er undtaget den optionale 
læsidesikring ved Højen Fyr, der er et privatfinansieret anlæg.
 
Udgifterne til projektets 2 nordøstlige høfder afholdes som et privatfinansieret anlæg, 
hvor udgifterne på ca. 900.000 kr. dækkes af ejeren af Højen Fyr og Frederikshavn

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11153
 Forvaltning: CTM
 Sbh: tist
 Besl. komp: TU/ØU
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kommune i fællesskab med 50 % til hver af parterne.
 
I bidragsfordelingen er der indregnet et tilskud fra Kystdirektoratet på 500.000 kr.
Kystdirektoratet har bekræftet, at tilskuddet følger projektet.
 
Herudover bidrager Frederikshavn Kommune med ca. 2,4 mio. kr. ekskl. moms til
kystbeskyttelsesprojektet – svarende til omkostningen til renovering af eksisterende
høfder m.v.. 
 
Der opstilles 2 muligheder.

1. Fordelingsprincipperne fastholdes

2. Fordelingen af udgifter til de 2 nye høfder mod nordøst ændres med 
baggrund i, at bidragsområdet er ændret.

Ad 1)
Dette betyder, at der skal ske følgende fordeling
 

Kommunens udgifter
Renovering af eksisterende høfder
50 % af etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

4.164.077,50

Udgifter til Højen Fyr
50 % af etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option)
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

564.327,50

Tilskud fra Kystdirektoratet 500.000,00
Udgifter til fordeling blandt alle i bidragsområdet
Projektering og tilsyn
Tekniske forundersøgelser
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

4.220.320,00

Tidligere afholdte rådgivningsudgifter 350.000,00
I alt 9.798.725,00

 
Hvilken gruppering, der står for finansiering af de enkelte dele af anlægget fremgår 
af kortbilag 1.
 
Kommunens udgifter vil i dette scenarie være på ca. 4,2 mio. kr. inklusiv den del, 
som kommunen skal bidrage som grundejer, hvilket anslås til ca. 50.000,- kr. 
 
Som udgangspunkt kan kommunen vælge at alle bidragsydere skal bidrage til 
finansieringen af alle rådgivningsydelser. I det konkrete tilfælde har der været afholdt 
ca. 350.000,- kr. til en tidligere rådgiver. Det kan overvejes, om kommunen skal 
afholde denne udgift alene. Den samlede kommunale udgift vil da være ca. 4,6 mio. 
kr.
 
Ad 2)
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Dette betyder, at der skal ske følgende fordeling
 

Kommunens udgifter
Renovering af eksisterende høfder
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

3.742.420,-

Udgifter til Højen Fyr
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option)
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

142.670,-

Tilskud fra Kystdirektoratet 500.000,-
Udgifter til fordeling blandt alle i bidragsområdet
Projektering og tilsyn
Tekniske forundersøgelser
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring
Etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

5.063.635,-

Tidligere afholdte rådgivningsudgifter 350.000,-
I alt 9.798.725,-

 
Hvilken gruppering, der står for finansiering af de enkelte dele af anlægget fremgår 
af kortbilag 2.
 
Kommunens udgifter vil i dette scenarie være på ca. 3,8 mio. kr. inklusiv den del, 
som kommunen skal bidrage med som grundejer, hvilket anslås til ca. 50.000,- kr. 
 
Som udgangspunkt kan kommunen vælge, at alle bidragsydere skal bidrage til 
finansieringen af alle rådgivningsydelser. I det konkrete tilfælde har der været afholdt 
ca. 350.000,- kr. til en tidligere rådgiver. Det kan overvejes, om kommunen skal 
afholde denne udgift alene. Den samlede kommunale udgift vil da være ca. 4,2 mio. 
kr.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at

1. scenarie 2 vælges, hvilket betyder, at udgifterne til de 2 nye høfder mod 
nordøst indgår i den del af det samlede anlægsbidrag, som alle grundejerne 
i bidragsområdet er med til at finansiere.

2. Teknisk Udvalg vælger at afholde udgiften til tidligere rådgivning (350.000,- 
kr.), idet kommunen valgte at opsige kontrakten med den daværende 
rådgiver.

3. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at kommunens øgede andel af 
anlægsudgiften på 1.7 mio. kr. (jf. pkt. 1 og 2) afsættes på anlægsbudgettet 
for 2016, hvilket betyder at den samlede bevilling bliver på i alt 4.2 mio. kr.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Kortbilag 1 med finansieringsoversigt 10-12-2014.pdf (dok.nr.217039/14)
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Kortbilag 2 med finansieringsoversigt 10-12-2014.pdf (dok.nr.217040/14)
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2. Temadrøftelse om skovdrift

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov fordelt på 20 større og mindre 
områder. Skovene har stor økonomisk såvel som rekreativ værdi for kommunens 
borgere. Mange af områderne er skænket til kommunen gennem tiderne, eller har 
været i offentligt eje længe, og skovene danner i kraft af målsætningen for driften, 
grundlag for en bred vifte af friluftsaktiviteter, motion, livskvalitet, naturformidling, 
oplevelser, landdistriktsudvikling og turisme samt udgør et væsentligt aktiv i 
kampen mod nedbringelse af CO2udledningen, grundvandssikring og bevaring af 
regionens biodiversitet.
 
De primære driftsformål for skovene, er og har været, friluftsliv og natur. Målet med 
skovdriften er derfor at opbygge nogle skove, der kan danne en solid platform for 
skovens mangfoldige funktioner og aktiviteter. Der er derfor før, og særligt efter 
skovpolitikkens vedtagelse i 2009, investeret målrettet i rekreativ infrastruktur i 
skovene i form af stier, hundeskove, sheltere, bålpladser, hjertestier, mountainbike-
ruter, naturlegepladser og lignende. Det er således lykkedes at aktivere skovene 
som rekreative områder både i forhold til de større byer, lokalsamfund, foreninger 
og øvrige brugere, således at skoven er blevet et aktiv for nærområderne og 
udelivet generelt med høje besøgstal. 
 
På mødet vil der desuden blive orienteret om:

 Skovdrift og miljøcertificering (FSC & PEFC) 
 Træfældning i øvrigt (naturpleje, vejtræer, rabatter o.l.)

Indstilling
Teknik og Miljødirektøren indstiller punktet til drøftelse.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Udvalget blev orienteret og temaet drøftet.

Bilag
Skovpolitik.pdf (dok.nr.37690/13)
Driftsplan light.pdf (dok.nr.2034/15)
For skov og mennesker - FSC.pdf (dok.nr.37687/13)
Træ med PEFC - mærket.pdf (dok.nr.37693/13)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/4949
 Forvaltning: CPV
 Sbh: shob
 Besl. komp: TU
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3. Uddelegering af Budgetramme - Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 
budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: 

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person 
 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret 

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 
af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 
budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 
budgetbemærkninger, skal respekteres.
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender det udarbejdede 
forslag til uddelegering af Teknisk Udvalgs budgetramme for 2015.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Budgetansvar tu 2015.pdf (dok.nr.213486/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU
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4. Udpegning til styregruppen for Strategisk midtbyudvikling

Sagsfremstilling
Plan og miljøudvalget godkendte d.12. november.2014 forslag om strategisk 
midtbyudvikling i Frederikshavn herunder:
 
Der ønskes nu etableret en styregruppe med deltagelse af politiske repræsentanter 
fra relevante udvalg, herunder Teknisk Udvalg. 
 
Baggrund
Som et led i at samle den kommunale administration på Frederikshavn Rådhus 
ryddes en række centralt beliggende grunde, hvilket frigør et større areal i 
midtbyen. Afsættet er således muligheden for at udvikle et større centralt 
beliggende areal i midtbyen, der kan fungere som katalysator for en større 
omdannelse af Frederikshavn midtby.
 
Afsættet for strategisk midtbyudvikling i Frederikshavn skal udover frigørelsen af en 
række kommunale arealer findes i tre forhold:

 Analyse fra By og Boligministeriet viser, at de mellemstore byer i Danmark 
har et stort potentiale for befolkningstilvækst. Igennem de sidste 25 år har 
flere byer oplevet vækstrater der overstiger udviklingen i de store byer. 
Analysen viser også, at Frederikshavn er den eneste by ud af de 15 
mellemstore byer, som ikke har oplevet en positiv befolkningsudvikling fra 
1989 til 2014.  

 Havneudvidelsen af Frederikshavn Havn går snart i gang og forventes at 
stå færdig primo 2017. Havneudvidelsen forventes at blive en katalysator 
for øget jobskabelse indenfor de maritime erhverv, og alene eksisterende 
virksomheder på havnen forventer 1000 nye job.

 Nye strukturer og tendenser indenfor detailhandel, boligmarkedet og 
fritidsaktiviteter er med til at påvirke, hvad der efterspørges af fremtidens 
borgere. I Frederikshavn Kommunes boligpolitik fremgår det, at udbuddet 
af boliger i centrale dele af byerne skal øges for at imødekomme 
efterspørgslen efter at bosætte sig tæt på byens kvaliteter, muligheder og 
liv. I projektet ”Den LILLE storby” peges der på behovet for at aktivere 
pladser og områder i byen for at skabe kreative oplevelser og anlæg, der 
kan styrke liv i byen og gågademiljøet. På Paradiskajen eksperimenteres 
der med aktiviteter, der kan appellere til unge, og som kan være med til at 
binde havn og by bedre sammen.

Formålet med strategisk midtbyudvikling er således at igangsætte en fokuseret 
udvikling af midtbyen, ud fra en ambition om at Frederikshavn på linie med andre 
mellemstore byer udnytter vækstpotentialet som mellemstor by. 
 
Organisering

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2056
 Forvaltning: U&E
 Sbh: gihy
 Besl. komp: TU
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Der lægges op til en organisering og styring af projektet der gælder frem til 
realiseringsfasen. Når projektet går ind i realiseringsfasen skal organisationen 
overvejes på ny. 
 
Projektet forankres politisk i Plan- og Miljøudvalget med et tæt sammenspil med 
Økonomiudvalget. 
Der foreslås nedsættelse af en projektorganisation med en styregruppe og en 
projektgruppe.
 
Styregruppen foreslås sammensat af to politiske repræsentanter fra Plan- og 
Miljøudvalget, en politisk repræsentant fra Teknisk Udvalg og en politisk 
repræsentant fra Økonomiudvalget. Formanden for Plan- og Miljøudvalget bliver 
formand for styregruppen. Der vil derudover udpeges repræsentanter fra 
administrationen på ledelsesniveau.
 
Styregruppen bliver ansvarlig for:

 At sikre mål og resultater i projektet på baggrund af tids- og handlingsplan
 Koordinering på tværs af relevante politiske udvalg og områder 
 Løbende orientering af de politiske udvalg
 Sikre bred involvering af borgere og relevante aktører
 Sikre udvikling af vision for projektet og fastlægge forudsætninger for 

gennemførelse af projektet
 Udvikling af en bæredygtig, strategisk og langsigtet udviklingsplan med 

udgangspunkt i de forudsætninger, der fastlægges for projektet 
 Styregruppen vil på sit første møde fastlægge sit kommissorium.

Politiske beslutninger træffes fortsat af de respektive politiske udvalg, alt efter 
hvilke karakter der er behov for at træffe beslutning om.
 
Projektgruppen sammensættes administrativt med repræsentation af relevante 
centre. Projektet er administrativt forankret i Ejendomscentret. Der udpeges en 
projektleder til at lede arbejdet i gruppen, og gruppen suppleres i opgaveudførelsen 
af en ekstern rådgiver.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der udpeges en repræsentant fra Teknisk 
Udvalg til Styregruppen for Strategisk Midtbyudvikling

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Teknisk Udvalg besluttede, at udpege Lars Møller som medlem af styregruppen.



Teknisk Udvalg - Referat - 12. januar 2015 Side 12 af 16

5. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk 
Udvalg 2015

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2014 budgettet for 2015.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. Samlede rådighedsbeløb, Teknisk 
Udvalg er 42.031.000 kr.
 

Profitcenter Projekt  
Ejendomscenter Bådebroer 2.072.000

Matrikulære berigtigelser 186.000
Miljø og Teknik

Kystbeskyttelse 1.788.000
Slidlag 6.480.000
Vejprojekter 8.002.000
Renovering af kørebaner 11.095.000
Koordinerende belægningsarbejder 6.715.000
Kystfodring 1.144.000
Renovering af vejbelysningsanlæg 
2010-2027

1.472.000

Broer, tunneller og underløb 831.000
Aktivitetsområde Bangsbo botaniske 
have

573.000

Trafiksikkerhedsarbejde 60.000

Park og Vej

Vejafvandingsbidrag 1.424.000
Direktørens 
område

Pulje digitalisering og 
velfærdsteknologi TU

189.000

Teknisk Udvalg i alt 42.031.000

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget 
og Byrådet, at godkende, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalg frigives. Beløbet på 
42.031.000 kr. finansieres af de afsatte anlægsbevillinger.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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6. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
 
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
 
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde.

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere 
Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de 
emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at 
sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger.
 
Fraværende: Helle Madsen.
 
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere 
Byrådsseminarets punkter.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Temaet blev drøftet.

Bilag

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: LS
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)
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7. Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling
1.     Udbygning af Skagensvej fra Ålbæk til Skagen. 1 bilag
2.     Snerydning og glatføre bekæmpelse.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Orientering.

Bilag
Orienteringssag vedr. udbygning af Skagensvej fra Ålbæk til Skagen. (dok.nr.216143/14)
Udbygning af Skagensvej mellem Ålbæk og Skagen (2).pdf (dok.nr.216134/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25439
 Forvaltning: P&V
 Sbh: befo
 Besl. komp: TU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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Flemming Rasmussen

  

    

Karl Falden

  


	1. Kystsikring ved Gl. Skagen - kommunens udgifter 
	2. Temadrøftelse om skovdrift 
	3. Uddelegering af Budgetramme - Teknisk Udvalg 
	4. Udpegning til styregruppen for Strategisk midtbyudvikling 
	5. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalg 2015 
	6. Byrådsseminar 2014 
	7. Orientering fra administrationen 
	Underskrifter: 

