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1.

Kystsikring ved Gl. Skagen - fremme af projekt

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har på sit møde den 6. oktober 2014 besluttet at fremme
kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen - en afgrænsning af mulige bidragspligtige
ejendomme på 500 m fra kystlinjen.

Åben sag
Sagsnr: 12/11153
Forvaltning: CTM
Sbh: tist
Besl. komp: TU/ØU/BR

Der er efterfølgende udarbejdet et detailprojekt med udgiftsoverslag samt afholdt et
orienteringsmøde for de berørte grundejere. Projektrapporten er vedlagt til
orientering.
Borgermødet blev afholdt den 11. februar 2015. Der var frist for bemærkninger den
23. februar 2015.
Der er indkommet bemærkninger fra forskellige grundejere i området. Vedlagte
høringsnotat præsenterer et resumé af de enkelte bemærkninger. Der er tillige
vedlagt et kort, som viser de ejendomme, der er kommet med bemærkninger samt
deres indstilling til bidragsfordelingen/projektet. Der er desuden kommet
bemærkninger i form af et ændringsforslag fra Skagen Innovation Center (SIC),
som dog ikke er grundejer i området.
Center for Teknik og Miljøs indstilling til de enkelte bemærkninger fremgår også af
høringsnotatet.
Kommunen skal nu træffe beslutning om, hvorvidt projektet skal fremmes eller ej.
Såfremt Kommunen beslutter at fremme projektet, skal der sendes underretning ud
til de berørte grundejere. Underretningen skal indeholde en redegørelse
indeholdende bl.a.:
1. Oplysning om, hvordan foranstaltningerne skal gennemføres
2. Oplysning om, af hvem foranstaltningerne vil blive udført
3. Oplysning om, hvordan udgifterne afholdes, herunder udgifterne til:
a. Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og
tilsyn.
b. Drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger.
c. Ekspropriation.
d. Finansiering.
Ad 1)
Det forventes, at de kystbeskyttelsesforanstaltninger, som fremgår af
detailprojektet, bliver gennemført. Såfremt der i forbindelse med behandlingen af
høringsnotatet besluttes ændringer til projektet, vil disse blive indarbejdet i
detailprojektet.
Ad 2)
Der skal gennemføres et udbud omfattende realisering af projektet. Kommunen
gennemfører udbuddet, når de nødvendige afgørelser er tilvejebragt. Selve
realiseringen vil derefter blive gennemført af den vindende entreprenør under tilsyn
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fra rådgiver og kommunen.
Ad 3)
Udgifterne afholdes af kommunen og de berørte grundejere i henhold til den
afgrænsning og de fordelingsprincipper, som er beskrevet i vedlagte notat
(beskrivelse af områdeafgrænsning og bidragsfordeling). Alle udgifter til etablering
af anlægget vil indgå i denne fordeling, herunder til forberedelse, projektering, evt.
ekspropriationserstatning samt finansiering.
Ad 3b)
Den løbende vedligeholdelse og drift skal administreres af et kystbeskyttelseslag.
Laget nedsættes efter bestemmelserne i kystbeskyttelsesloven. Processen om
oprettelse af kystbeskyttelseslaget igangsættes når beslutningen om
kystbeskyttelsesprojektet og bidragsfordelingen er endelig.
Udgifterne til vedligehold forventes at blive dækket af et årligt bidrag fra de
omfattede ejendomme. Bidraget forventes at ligge på årligt omkring 2,5 % af den
samlede etableringsudgift. Vedligeholdelsesudgiften vil blive fordelt mellem
grundejerne efter samme principper som anlægsudgiften.
Kommunen skal i henhold til Kystbeskyttelsesloven årligt opkræve bidrag fra
grundejerne til vedligeholdelse og drift. Opkrævningen vil ske sammen med
ejendomsskatten.
Ad 3c)
Det forventes, at der indgås frivillige aftaler med de grundejere, hvor der evt. vil
blive tale om rådighedsindskrænkelse i større eller mindre omfang. Det kan f.eks.
være i forbindelse med selve anlægsfasen, hvor der evt. skal etableres midlertidige
oplag eller lignende på enkelte ejendomme.
Hvor der ikke kan indgås aftale forventes ekspropriation gennemført, hvis det er
nødvendigt for gennemførelse af projektet.
Ad 3d)
Kommunen stiller en garanti, således at kystbeskyttelseslaget kan optage en
byggekredit i etableringsfasen, samt et endeligt lån når anlægget er gennemført.
Kystbeskyttelseslaget opkræves løbende for den ikke kommunale del af de afholdte
udgifter.
Når anlægget er gennemført vil grundejerne blive opkrævet anlægsbidrag til at
dække anlægsomkostningerne. I nødvendigt omfang kan kystbeskyttelseslaget
optage et lån til midlertidig finansiering af medlemmernes anlægsbidrag.
Medlemmerne afbetaler deres bidrag i henhold til lånebestemmelserne. Kommunen
yder kommunal garanti for lånet, og opkræver i den forbindelse en garantiprovision
på pt. 0,75 % p.a.
Den kommunale lånegaranti påvirker ikke den kommunale låneramme.
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Den kommunale andel af projektet afholdes af de frigivne anlægsmidler til
projektet.
Sagens videre forløb
Når der er truffet beslutning i kommunen om fremme af sagen, sendes
beslutningen til de berørte grundejere bilagt klagevejledning. Tillige sendes
ansøgning om projektet til Kystdirektoratet, som i henhold til
Kystbeskyttelseslovens § 16 skal meddele tilladelse til anlægget.
Kommunens beslutning om fremme af projektet kan påklages til Miljøministeriet
inden for 4 uger efter meddelelsen.
Efter klagefristens udløb igangsættes processen om oprettelse af kystsikringslag
samt gennemførelse af VVM-screening. Hvis sagen påklages afventes dog først
klageafgørelsen.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at
1. Teknisk Udvalg beslutter at følge indstillingerne i vedlagte høringsnotat.
2. Teknisk Udvalg beslutter at fremme kystbeskyttelsesprojektet som det
fremgår af detailprojektet med de eventuelle ændringer som følger af
beslutningen under punkt 1.
3. Teknisk Udvalg beslutter, at bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojektet
skal ske i overensstemmelse med vedlagte notat om områdeafgrænsning
og bidragsfordeling.
4. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende at
kommunen stiller kommunegaranti for kystsikringslagets lån og byggekredit
til dækning af anlægsomkostningerne, og at der i denne forbindelse
opkræves garantiprovision på pt. 0,75 % p.a..

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
Afbud Kenneth Bergen
Bilag
Gl Skagen Detailprojekt januar 2015.pdf (dok.nr.61561/15)
Høringsnotat.pdf (dok.nr.61563/15)
Kort med holdninger.pdf (dok.nr.61565/15)
Notat med beskrivelse af områdeafgrænsning og bidragsfordeling.pdf (dok.nr.61567/15)
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2.

Trafiksikkerhedsudvalget - Forslag til Aktivitetsplan for 2015

Sagsfremstilling
Trafiksikkerhedsudvalget har udarbejdet et forslag til en aktivitetsplan for 2015.
Udvalget bruger planen til at koordinere og styre indeværende års aktiviteter og til at
sikre at ressourcerne bliver prioriteret, så Frederikshavn Kommune får mest mulig
trafiksikkerhed og tryghed for pengene.

Åben sag
Sagsnr: 15/344
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: TU

Den overordnede målsætning lyder således:
Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens
målsætning i handlingsplanen 2013-2020, ”Hver ulykke er én for meget – et fælles
ansvar”. Målet er, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken inden udgangen
af år 2020 skal være reduceret med mindst 50 % i forhold til 2010.
Det betyder, at Frederikshavn Kommune vil medvirke til, at antallet af dræbte og
tilskadekomne på kommunens veje inden 2020 er reduceret til 17.
Aktivitetsplanen indeholder bl.a. en beskrivelse af de fokuspunkter, som
Trafiksikkerhedsudvalget ønsker at følge op på, samt en udtømmende liste over de
kampagner, som kommunen deltager i.
Aktivitetsplanen indeholder en oversigt over aktiviteter, som ønskes gennemført i
2015.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget til aktivitetsplanen for 2015 indeholder nedenstående budget:
1.
Kampagner
165.000,- kr.
2.
Abonnement på Vejdirektoratets uheldsdatabase
16.000,- kr.
3.
Sikre Skolevej
100.000,- kr.
4.
Konkrete Projekter
384.000,- kr.
5.
Indkøb af trafiktællere
100.000,- kr.
6.
Trafiksikkerhedsplan
25.000,- kr.
7.
Trafiksikkerhedsudvalgets øvrige arbejder
10.000,- kr.
___________________________________________________________
I alt
800.000,- kr.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at forslaget til aktivitetsplanen for 2015
godkendes, og at udvalget godkender de angivne aktiviteter på 800.000,- kr. i
gangsættes.
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Indstillingen tiltrædes, idet kampagner gøres til genstand for en temadrøftelse og
projektet ”Sindalsvej i Jerup” forelægges udvalget særskilt på førstkommende
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udvalgsmøde.
Afbud Kenneth Bergen
Bilag
Trafiksikkerhedsudvalget - Aktivitetsplan 2015.pdf (dok.nr.56877/15)
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3.

Skolevejsanalyser - revideret prioriteringsliste

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg vedtog på deres møde den 27. august 2013 at igangsætte
skolevejsanalyser for samtlige folkeskoler i kommunen. Der blev administrativt lavet
en prioriteringsliste over kommunens skoler, der angav i hvilken rækkefølge, der
ville blive arbejdet med skolerne.

Åben sag
Sagsnr: 13/15210
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: TU

Forholdene for flere af skolerne er imidlertid ændret i forbindelse med, at man
vedtog ”Bæredygtigt Børneområde” hvor der blev afsat ca. 3.0 mio. kr. til sikring af
ændringer i skoledistrikter. Derfor er der udarbejdet en ny prioriteringsliste, der
angiver i hvilen rækkefølge, der vil blive arbejdet med skolerne fremadrettet.
Prioriteringslisten er lavet ud fra følgende kriterier:


Er skoledistriktet blevet ændret



Er der udført skolevejsprojekter inden for de sidste 10 år.



Antallet af elever.



Antallet af uheld i nærområdet i en radius af 500 meter fra skolen.



Henvendelser fra skoleledelse, skolebestyrelse, forældre mm.



Er skolen berørt af bæredygtigt børneområde.



Hvilke årgange er der på skolen.

De to nederste kriterier er nye og de har bevirket, at der er sket enkelte ændringer
på listen, f.eks. er Stensnæs Skole og Gærum Skole rykket lidt op - se vedlagte
bilag.
Den reviderede liste blev behandlet i Trafiksikkerhedsudvalget den 19. marts 2015.
Trafiksikkerhedsudvalget anbefaler Teknisk Udvalg, at godkende den reviderede
liste.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren anbefaler, at den reviderede liste godkendes i
forbindelse med det fremtidige arbejde med skolevejsanalyser.
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
Afbud Kenneth Bergen.
Bilag
Prioriteringsliste revideret 30.03.2015.pdf (dok.nr.59147/15)
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4.

Vintertjeneste, sommer- og vintercykelstier.

Sagsfremstilling
Under henvisning til udvalgets beslutning på møde den 9. marts 2015 under punkt
1. Tema vedrørende vintertjenesten, er der arbejdet videre med tiltag, der
understøtter sommer- og vintercykelstier i udvalgte områder.

Åben sag
Sagsnr: 10/6316
Forvaltning: CPV
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

Der vil på mødet blive forelagt forslag til opdeling af cykelstier i hhv. sommer- og
vintercykelstier.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at det forelagte forslag til opdeling af cykelstier
i hhv. sommer- og vintercykelstier godkendes.
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Sagen udsættes.
Afbud Kenneth Bergen.
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5.

Overdragelse af retten til udlejning af udstillingsbånd i

Sæby
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6.

Træterrasser til udeservering i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har modtaget flere henvendelser fra restauratører i
Frederikshavn, der ønsker at etablere træterrasser til udeservering i
Danmarksgade, Havnegade og Lodsgade. Fælles for henvendelserne er, at de
pågældende restauratører ønsker at etablere træterrasser ovenpå det eksisterende
faste underlag, der består dels af chaussesten i gågadebåndet dels af fliser på
gangarealet.

Åben sag
Sagsnr: 09/15471
Forvaltning: CTM
Sbh: chni
Besl. komp: TU

Danmarksgade, Havnegade og Lodsgade er på de pågældende steder omfattet af
”Regulativet for gader, veje, torve og pladser”, hvor udeservering kun må finde sted
i udstillings- og møbleringsbåndet. Der er på nuværende tidspunkt givet en række
dispensationer til udeservering på gangarealet til flere cafeer og restauranter i
gågaderne i Frederikshavn. Efter de gældende regler er det alene muligt at benytte
cafehegn, der består af stolper i rustfri stål med reb eller læsejl i afdæmpede
naturfarver eller af hvidt træstakit i en højde af max. 90 cm. Etablering af egentlig
terrasse vil derfor kræve en dispensation, da beslutningen er af principiel karakter.
I øjeblikket kører der et initiativ – Shoppingmiljø 2020 - i gågaderne i Frederikshavn
frem til udgangen af 2015 som bl.a. skal skabe mere liv. Det vil som udgangspunkt
være muligt at udfører de pågældende træterrasser under henvisning til dette
initiativ. Imidlertid er der forbundet en del omkostninger med etablering for de
erhvervsdrivende og det vil på den baggrund være hensigtsmæssigt at der træffes
en generel beslutning således en terrasse også kan benyttes i de efterfølgende
sæsoner.
Sagen har ikke været forelagt Tilgængelighedsudvalget, da etablering af fast hegn
vurderes at forbedre svagtseendes mulighed for at orientere sig. Endvidere vil det
være et vilkår for en eventuel tilladelse, at der så vidt muligt undgås niveauspring
større end 25 mm, således der bliver skabt niveaufri adgang via en rampe til
udeserveringsarealet. Ramper bør udformes efter principperne i "Færdselsarealer
for alle, Håndbog i tilgængelighed".
Juridiske konsekvenser
Indehaveren af tilladelsen vil være forpligtiget til at erstatte forvoldt skader på
vejbelægning, gadeinventar, belysning o. lign og påtager sig ethvert ansvar overfor
tredjemand som følge af udeservering, jf. ”Regulativet for gader, veje, torve og
pladser”.
Økonomiske konsekvenser
Tilladelsen gives på betingelse af restauratørerne skal tåle ulemper og eventuelle
driftstab som følge af vejarbejde i nærområdet samt at terrassen fjernes uden
omkostninger for Frederikshavn Kommune ved ophør af udeservering på
lokaliteten.
Indstilling
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Teknik- og miljødirektøren indstiller, at udvalget bemyndiger administrationen til at
meddele tilladelse til etablering af træterrasser og lign til udeservering på
udstillingsbåndet og gangarealet efter konkret ansøgning under henvisning til at der
sikres niveaufri adgang til arealerne samt terrassen fjernes uden omkostninger for
Frederikshavn Kommune ved ophør af udeservering på lokaliteten.
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Indstillingen tiltrædes, idet administrationen af ordningen søges overdraget til
FREDERIK. Tilgængelighedsudvalget inddrages i forbindelse med de konkrete
tilladelser efter gældende retningslinjer.
Afbud Kenneth Bergen
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7.

Prioritering af klimaindsats i vandløbsoplandene i

Frederikshavn kommune
Sagsfremstilling
Som opfølgning på Teknisk udvalgsmødet den 9. marts 2015 har CTM udarbejdet
et oplæg til prioritering af hvilke vandløbssystemer der tages først i forhold til
klimasikringstiltag. Det grundlæggende princip er at der arbejdes der med et 50 års
perspektiv, altså frem til år 2065, hvor forventningen er at grundvandet stiger ca.
0,5 m og havene stiger tilsvarende. Samtidig må vi forvente større og hyppigere
regnhændelser samt flere storme.

Åben sag
Sagsnr: 15/14680
Forvaltning: CTM
Sbh: sove
Besl. komp: TU

Oplægget er følgende i prioriteret rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elling Å opland (er i gang)
Bangsbo Å
Rugholm Å opland
Nordlige vandløb i Frederikshavn kommune
Sæby Å opland
Sydlige vandløb i Frederikshavn kommune
Voer Å opland
Kargskov Å opland
Nors Å/Knasborg Å opland
Sørå opland

Klimasikring handler ikke alene om vandløbsoplande. Kystsikring samt
højvandssituationer er også en del af opgaven.
Når der tales om kystsikring og højvandssituationer er der ikke kun tale om høfder
og sandfodring. Der er også tale om diger, sluser og sikring af havnearealer.
Kystsikring og højvandssituationer vil også indgå i det indledende arbejde samt i
prioriteringen. Administrationen er i øjeblikket i samarbejde med havnene ved at
afsøge problemstillingerne. Arbejdet går i første omgang ud på at konstaterer, hvor
der har været problemer med de nuværende vejrforhold.
Havnene er typisk de arealer hvor der er store værdier i spil, i form af
arbejdspladser, erhvervsbygninger, produktionsapparat, vigtig infrastruktur,
rekreative arealer og attraktive boliger.
Udvalget skal tage stilling til om ovennævnte prioriteringen kan godkendes.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller at prioriteringen godkendes.
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
Afbud Kenneth Bergen
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Bilag
Prioritering klimakortlægning.pdf (dok.nr.62692/15)
Vandløbsskema offentlige vandløb,ver. 8.xlsx (dok.nr.62691/15)

Teknisk Udvalg - Referat - 20. april 2015

Side 15 af 21

8.

Status omkring pleje af by- og vejtræer

Sagsfremstilling
Center for Park & Vej løser en lang række opgaver, hvor træfældning, beskæring
og plantning er en del af opgaveløsningen (skovdrift, naturpleje, grøfte- og
rabatbeskæring og pleje af parker og allétræer). Der findes 4400 registrerede vejog allétræer i byerne, som ejes og plejes af Frederikshavn Kommune. Nogle træer
er gamle og stammer fra skovområder, der er blevet opslugt i byudviklingen og
nogle er sat af trafikale hensyn for at markere sving eller nedsætte
trafikhastigheden. Langt hovedparten er dog plantet i forbindelse med nye
udstykninger for at forskønne områderne, indtil haver og andet er vokset til.

Åben sag
Sagsnr: 13/4949
Forvaltning: P&V
Sbh: shob
Besl. komp: TU

Driften består i grove træk af plantning, beskæring eller fældning af træerne, hvis
de har sygdom eller blevet for store i forbindelse med voksestedet (belægninger)
eller generer naboer så meget, at der bør ske en udskiftning. Arbejdet udføres
primært i efterår eller vintersæsonen.
Center for Park og Vej modtager mange henvendelser og underskriftindsamlinger
fra borgere, grundejerforeninger eller beboere på veje med ønske om enten at få
træerne fældet eller udskiftet med mindre arter, da lys og sol i dag har større
ejendomsværdi end skygge og træerne kan medføre gener i forbindelse med
bladnedfald og uønskede selvsåede frø i haver. Henvendelserne behandles
løbende ud fra retningslinjer for fældning af by- og vejtræer, som er vedtaget på
Teknisk Udvalg den 23/8 2011.
Udover borgerhenvendelserne forestår Center for Park & Vej den normale og
fornødne drift af og tilsyn med træerne (sundhed). I den forbindelse foretages
beskæring o.l. samt vurdering af træernes sundhedstilstand eller påvirkning af
belægninger og anden infrastruktur. I forbindelse med dette arbejde, er der blevet
fældet træer i blandt andet Østervrå og Hulsig, som har givet anledning til klager fra
borgere og grundejerforeninger. Klagerne udspringer primært på baggrund af
utilstrækkelig dialog omkring opgaveløsningen og hvad der skulle ske efter
fældningerne. Der er begge steder taget kontakt til borgerforeningerne
efterfølgende med henblik på at formidle og finde nye løsninger på genplantninger
eller fornyelse af områderne
Indstilling
Teknik og miljødirektøren indstiller sagen til orientering og drøftelse.
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Udvalget drøftede sagen og tilkendegav, at der skal være yderlig fokus på
kommunikation og borgerinddragelse.
Afbud Kenneth Bergen.
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9.

Teknisk Udvalg regnskab 2014

Åben sag

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalgs samlede regnskabsresultat for 2014 udviser et merforbrug på 23,8 mio. kr. Det
samlede resultat er præget af et merforbrug på vintertjenesten på 15,2 mio. kr., bankbog fra
regnskab 2013 med 5,3 mio. kr. samt regnvandshændelserne i uge 42 med 4,3 mio. kr. Hertil skal
ligges merforbruget på vejafvanding på 0,6 mio. kr. Merforbruget er opstået som følge høj aktivitet
i Frederikshavn Forsyning. Merforbrug vedr. vejafvanding er de seneste år ikke overført til det
efterfølgende år.

Sagsnr: 13/9821
Forvaltning: CØP
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU

Teknisk Udvalgs daglige drift og anlæg har samlet haft et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Både
Direktørens område, Center for Teknik og Miljø samt Ejendomscentret udviser mindreforbrug.
Center for Park og Vej har et merforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket kan henføres til tidsforskydningen
på slutafregningen på projektet ”trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen” med Vejdirektoratet på 0,6
mio. kr. Indtægten er tilgået Frederikshavn kommune i 2015.
Område i 1.000 kr.
-= mindreforbrug
Direktørens område - drift og anlæg
Center for Teknik og miljø - drift og anlæg
Ejendomscenter - havne - drift og anlæg
Center for Park og Vej Drift og anlæg

Forbrug
2014

Korrigeret
budget

Resultat

-402
5.211
1.941
78.886

-290
6.558
2.213
78.720

-112
-1.347
-272
166

Resultat før vintertjeneste og ekstraordinære
hændelser

85.635

87.201

-1.565

Park og Vej vintertjeneste

26.319

11.147

15.172

Regnvandshændelse uge 42

4.288

0

4.288

Skader efter stormen ”Bodil”

1.440

1.440

0

565

0

565

0

-5.338

5.338

118.248

94.450

23.798

Merforbrug for vejafvandingsbidrag
Bankbog
Årets resultat

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2014 forventedes et samlet nettoforbrug i 2014 på 108,8 mio.
kr. Forskellen på skønnet 31. august og den endelige regnskab er primært regnvandshændelsen
på 4,3 mio. kr. efterbetaling af vejafvandingsbidrag for 2012 på 2,3 mio. kr., merforbrug på
koordinerende belægningsarbejder på 1,1 mio. kr., merforbrug på trafiksikkerhed ved
Nordstjerneskolen på 0,6 mio. kr. og Vintertjenesten med 0,6 mio. kr.
Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, en teknisk
regnskabsforklaring, hvor årets resultat forklares samt Direktørens vurdering af
regnskabsresultatet.
Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der omfatter:


Kort præsentation af området
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Orientering om regnskabsresultatet



Gennemgang af opnåede resultater i 2014

Idet der henvises til disse, skal fremhæves:
Regnskabsresultatet, i henhold til anbefalingerne i årsberetningen, fordeler sig således på
driftssiden:


At der kan overføres et underskud på 6.281.814 kr. til bankbøgerne i 2015



At der overføres 621.792 kr. til driftsbevillingerne, fordelt således: 100.000 kr. til
henholdsvis Direktørens område og Center for Teknik og Miljø. Et underskud på 100.000
kr. til Center for Park og Vej. Disse overførsler jf. reglerne for ØKD. I henhold til regler om
overførselsadgang for projekter med ekstern finansiering overføres 191.638 kr. til Voerså
Havn, 305.921 kr. til Rønnehavnen og 24.233 kr. Aalbæk Havn.



At forbruget vedr. regnvandshændelsen i uge 42 på 4.288.488 kr. overføres til Center for
Park og Vejs Driftsbudget i 2015.



At underskuddet på kommunale havne på 1.044.535 kr. udlignes af Center for Teknik og
Miljøs bankbog.



At underskuddet vedr. vintervedligeholdelse på 15.172.081 kr. ikke overføres til 2015 jf.
bemærkningen i budgetforliget vedr. vintertjenesten.

Anlæg:
Udvalgets korrigerede anlægsprogram udgør 46,8 mio. kr. Forbruget har i 2014 været på 45,5
mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
Regnskabsresultatet, i henhold til anbefalingerne i årsberetningen, fordeler sig således på
anlægssiden:


At der overføres et mindreforbrug på 1.886.793 kr.



At merforbruget på Vejafvandingsbidrag på 565.281 kr. ikke overføres til 2015.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at
1. driftsregnskab for Teknisk Udvalg overføres til bankbøgerne for 2015 med et underskud
på 6,3 mio. kr.
2. underskuddene vedr. Vintertjenesten på 15,2 mio. kr. ikke overføres. Underskuddet
finansieres af de likvide midler.
3. der overføres 0,5 mio. kr. til 2015 i henhold til projekter med ekstern finansiering vedr.
havne.
4. der overføres et merforbrug vedr. regnvand på 4,3 mio. kr. til Center for Park og Vejs drift.
5. der overføres uforbrugte anlægsmidler på 1,9 mio. kr. til 2015 iht. retningslinjer besluttet
på Økonomiudvalgets møde 19. marts 2014.
6. der overføres ikke merforbrug på anlæg på 0,6 mio. kr. merforbruget vedrører
vejafvanding. Forbruget finansieres af de likvide midler.
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7. årsberetningen, med de anbefalede disponeringer, godkendes og videresendes via
Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
Karl Falden deltog ikke i punktet.
Afbud Kenneth Bergen.
Bilag
49138-15_v1_Regnskabsbemærkninger TU R2014.pdf (dok.nr.61031/15)
49142-15_v1_oversigt TU drift R2014.pdf (dok.nr.61032/15)
TU anlæg R2014.pdf (dok.nr.61030/15)
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10. Orientering fra administrationen
Sagsfremstilling
1. Forsøg med fælles cykel- og gangsti på Sæby strandpromenade. 1 bilag
2. Handelsstandsforening meddeler, at man ikke ønsker sommergågade i
Grønnegade, Sæby 2015. 1 bilag
3. Skovning langs landeveje. 5 bilag
4. Retablering af Kandestedvej og Råbjergvej. 1 bilag
5. Organisation i Park & Vej. 1 bilag
6. Status samarbejde med Hjørring Kommune på Park & Vej-området. 1 bilag

Åben sag
Sagsnr: 13/25439
Forvaltning: CTM
Sbh: befo
Besl. komp: TU

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Orientering.
Karl Falden deltog ikke i punktet.
Afbud Kenneth Bergen
Bilag
Skiltning Sæby strandpromenade.JPG (dok.nr.63952/15)
Orientering af TU om at Sæby Handelsstandsforening ikke ønsker sommergågade i
2015. (dok.nr.62686/15)
Orienteringssag 20.4.15 - skovning langs landeveje (dok.nr.63962/15)
Bilag 1 - før og efter.pdf (dok.nr.60618/15)
Bilag 2 - armknuser.jpg (dok.nr.60621/15)
Bilag 3 - oversigtskort.pdf (dok.nr.60623/15)
Bilag - flishugning.jpg (dok.nr.60625/15)
Orienteringssag 20.4.15 - Retablering af Kandestedvej og Råbjergvej (dok.nr.64044/15)
Orienteringssag - Organisation i Park & Vej (dok.nr.64069/15)
Orienteringssag -Status samarbejde med Hjørring Kommune på Park & Vej-området (dok.nr.64082/15)
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1.

Introduktion

1.1

Projektorientering
Frederikshavn Kommune har indgået aftale med A1 Consult om
detailprojektering af kystbeskyttelse ud for Gl. Skagen. Projektet er
oprindeligt dimensioneret i 2006-08 og omfatter renovering af eksisterende
høfder ud for Gl. Skagen fra hhv. 1949/50 (6 høfder) og 1978 (12 høfder).
Derudover skal der anlægges 2 nye høfder mod øst op mod Højen Fyr samt
5 nye høfder mod vest ud mod ejendommen ”Fellen” på Rævehulevej 34.
Endelig skal der ske sandfodring af høfdestrækningen mod syd.
Det nuværende projektets elementer fremgår af tegning 100 og omfatter:
1. Renovering af eksisterende høfder fra 1949/50 (6 stk.)
2. Renovering af eksisterende høfder fra 1978 (12 stk.)
3. Etablering af 2 stk. nye høfder mod nordøst op mod Højen Fyr
4. Etablering af 5 stk. nye høfder mod sydvest ud mod ejendommen
”Fellen” inkl. sandfodring.
5. Forlængelse af skråningsbeskyttelsen nordøst for Højen Fyr (option)
Omkring ejendommen Rævehulevej 34 har der tidligere indgået en
skræntbeskyttelse omkring det nuværende hus på grunden. Ejeren af
ejendommen har arbejdet med en løsning med tilbagerykning af huset ind i
klitten og dermed også en tilbagerykning af skræntbeskyttelsen. Skov og
Naturstyrelsen har imidlertid givet afslag på forslaget, og eventuel
kystsikring af Rævehulevej 34 er ikke indeholdt i projektet.

1.2

Formål
Formålet er at stabilisere den nuværende kyststrækning mod yderligere
tilbagetrækning.

1.3

Projektmateriale
Projektet er beskrevet i følgende dokumenter:
 Designgrundlag – Kystsikring af Gl. Skagen, Teknisk rapport, A1
Consult, 2014-12-01
 Tilstandsvurdering – Kystsikring af Gl. Skagen, Teknisk rapport, A1
Consult, 2014-11-18
 Tegning 100: Situationsplan, Eksisterende forhold
 Tegning 101: Situationsplan, Fremtidige forhold
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 Tegning 120: Tværsnit af høfder
 Tegning 121-125: Længdesnit og plan af høfder

Gl.Skagen.Detailprojekt.Rev2_0.doc

2

2.

Generelle forhold

2.1

Eksisterende konstruktioner og deres tilstand
Siden det oprindelige projekt fra 2006-08 er klitten eroderet yderligere
tilbage og de eksisterende høfder er yderligere nedbrudt. Der er
gennemført en tilstandsvurdering mandag den 27. oktober 2014.
Tilstanden af de eksisterende høfder er så ringe, at det er nødvendigt med
genopbygning af høfderne med nyt filterlag og nye dæksten. Høfderne
genopbygges med en udstrækning som de oprindelige.
Den detaljerede tilstandsvurdering er beskrevet i rapporten: ”Gl. Skagen,
Tilstandsvurdering” dateret 2014.11.18.

2.1.1 1950 høfder og skråningsbeskyttelse
Gl. Skagen blev i perioden 1946-50 successivt beskyttet med seks høfder.
Høfderne var udført med en yderende vinkelret på kysten, og en landende
som skrånede op mod klitfoden.
Høfdekroppene uden for knækket var udført med centervæg af
sømbeslåede træpæle, der afsluttedes i et rektangulært stenfyldt
pælehoved på 3 x 4 m. Hovederne var forsynet med en udvendig
stenkastning med anlæg 1:1.5 til 1:2. Kroppene havde en kronebredde på
1.5 m og en bundbredde der varierede fra 4 til 6 m.
Høfderne var relativt lave med en kronekote på ca. +0.5 m, og med en
totalhøjde varierede fra 1.0 til 1.5 m.
I både høfdehoved og høfdekrop var der anvendt søsten. Vægten fremgår
ikke af de oprindelige tegninger, men er anslået til 200-800 kg.
Stenene var udlagt på en bund af 2 lag sækkebeton.

Parallelt med kysten fra ca. 30 m vest for høfde 6/50 til ca. 20 m øst for
høfde 1/50 er der opført en 500 m lang og 1.7 m høj skråningsbeskyttelse.
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Enkelte steder går skråningsbeskyttelsen over i et stenglasci med en
samlet højde på 3.5 m.
I årene 1993-96 er der successivt udlagt i ca. 10.200 tons singels på
stranden ind mod klitskrænten foran byen. En stor del af denne mængde
ligger stadig tilbage som en dynamisk højvandsbeskyttelse foran klitten,
men er spredt nordøst mod 1978 høfderne.
Stranden er i dag ca. 30 m bredere end i 1950 hvor høfderne blev anlagt,
og stranden er 2-3 m højere. Skråningsbeskyttelsen parallelt med klitfoden
er stort set helt dækket af stranden, og er synligt foran høfde 6/50 og frem
til høfde 5/50. Skråningsbeskyttelsen kan ikke inspiceres.
Tilstanden af 1950 høfderne fremgår af nedenstående tabel.
Kategori

Antal

Numre

1: Ringe nedbrydning

0

2: Væsentlig nedbrydning

1

3: Kraftig nedbrydning

2

5, 6

4: Total nedbrudt

3

2, 3, 4

1

For høfde 1/50 til 6/50 er pæle i hoveder og de yderste ca. 40 % af
høfdekroppene stærkt nedbrudte og specielt hovedernes stenkastninger er
nedbrudt med udskylning af sten. Stenkastningerne foran de rektangulære
pælehoveder er væk.

2.1.2 1978 og 1984 høfder
I 1978 blev læsideområdet nordøst for Gl. Skagen beskyttet af yderligere ti
høfder og systemet blev i 1984/85 udvidet med to kortere høfder som
terminalafslutning. Den nuværende kystbeskyttelse ved Højen Fyr med
høfde og skråningsbeskyttelse blev anlagt i 1984 og skråningsbeskyttelsen
er i 2004 forlænget på begge sider.
Høfderne fra 1978 er udformet som T-højder med lange kroppe med en
topkote på ca. +1.0 m, og et 12.5 m bredt hoved med kronekote på ca.
+1.3 m. Høfderne er udført med en kerne og filterlag af grabsten 15-100
kg udlagt på en fiberdug. Som dæksten i kroppene er anvendt brudsten
200-500 kg udlagt i 1 til 2 lag. I hovederne er der anvendt brudsten 7001500 kg udlagt i 1 lag.
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Høfderne fra 1984 er udformet uden hoved med lange kroppe med en
topkote på ca. +1.15 m. Høfderne er udført med et filterlag af håndsten
150-250 mm udlagt på en fiberdug. Som dæksten i kroppene er anvendt
brudsten 300-500 kg af typen Norit udlagt i 2 lag. Yderst er der anvendt
brudsten 500-800 kg af typen Norit udlagt i 2 lag.
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Tilstanden af 1978/84 høfderne fremgår af nedenstående tabel.
Kategori

Antal

Numre

1: Ringe nedbrydning

2

1/84, 2/84

2: Væsentlig nedbrydning

0

3: Kraftig nedbrydning

5

3, 6, 10, 11, 12

4: Total nedbrudt

5

4, 5, 7, 8, 9

For høfde 3/78 til 12/78 er høfdekroppene yderst meget flade, og
kronebredden er meget varierende og generelt mindre end den oprindelige
bredde på 4 m. Høfdehovederne er helt udvaskede til flade dynger.
Landenderne er ikke synlige og kan kun ses punktvis op mod klitfoden.
For høfde 1/84 og 2/84 er høfderne i god tilstand og skråningerne fremstår
tydelige.

2.2

Myndigheder
Kystdirektoratet
Godkendelse af projektet hos Kystdirektoratet varetages af Frederikshavn
Kommune, som i hele perioden løbende har været i kontakt med
Kystdirektoratet.
Den endelige godkendelse baseres på detailprojektet. Kystdirektoratet har
indledningsvist fastholdt deres udtalelse fra 9. marts 2007 (dokumentnr.
07/00051-10), hvori de accepterer det projekt som blev ansøgt dengang,
men med den kommentar, at linjeføringen af høfderne 1/15 til 5/15 ikke
må resultere i fremskudte positioner i forhold til den omgivende
kyststrækning. I detailprojektet er længden af høfderne reduceret ned mod
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”Fellen” således at høfdehovederne ligger på en ret linje fra ”Fellen” og op
mod den første af 1950 høfderne (Høfde nr. 6/50).
Kystdirektoratet sender projektet til høring hos relevante myndigheder
herunder bl.a. Skov og Naturstyrelsen for den endelige tilladelse.
Søfartsstyrelsen
Projektet meldes til Søfartsstyrelsen inden arbejdets påbegyndes og
færdigmeldes efter arbejdets afslutning. Dette varetages af Frederikshavn
Kommune.
Den udførende entreprenør melder påtænkt materiel til Søfartsstyrelsen
inden arbejdets påbegyndelse.

2.3

Forundersøgelser
Som følge af den generelle kysttilbagerykning i området vil der være behov
for supplerende opmåling af strand og kystprofil ud til kote -1.0 for at
etablere et retvisende billede af hvordan forholdene ser ud umiddelbart
inden projektet sendes i udbud.

2.4

Adgangsveje
Vejadgangen til stranden begrænses af, at den typiske adgang over klitten
er smalle sandstier. Derudover er flere af vejene smalle grusstier. Der er
identificeret to områder der kan anvendes som arbejdsplads og
adgangsvej:
 Parkeringsplads for enden af Skagbanke. Adgangen til stranden kan
ske via midlertidig adgangsvej, der etableres ned gennem klitten.
Dette kræver en dispensation hos Naturstyrelsen. Den midlertidige
arbejdsvej skal efter afsluttes arbejde nedlægges og området skal
reetableres.
 Parkeringsplads for enden af Buttervej nordvest for Højen Fyr.
Adgangen til stranden kan ske direkte, men kræver anlæg af
midlertidig arbejdsvej ved høfden ud for Højen Fyr. Efter endt arbejde
skal arbejdsvejen nedlægges og høfden reetableres.
Adgang via Solnedgangspladsen er uhensigtsmæssig som følge af den
umiddelbare nærhed til bygninger. Afhængigt af anlægsperioden skal dette
koordineres med Real Danias projekt ”Stedet Tæller” der omfatter
renovering af Solnedgangspladsen.
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3.

Klimatiske forhold

3.1

Bølgeforhold
Stenstørrelsen af sten i høfderne bestemmes af den højeste bølge. På
grund af en begrænset vanddybde vil bølgerne brydes. Hermed bølgerne
ikke kan blive højere end ca. 0.5-0.6 gange vanddybden.
 Den maksimale signifikante bølgehøjde bliver 0.55 x d50år.
 Den maksimale bølgehøjde begrænses af 0.78 x d50år.

3.2

Højvande
Ifølge kystdirektoratets højvandsstatistikker (KDI, 2013):



Skagen havn, Returperiode 50 år, DVR90 + 1,38 m ± 0,07 m
højvande
Hirtshals havn, Returperiode 50 år, DVR90 + 1,43 m ± 0,07 m
højvande

Der anvendes en dimensionsgivende 50-års vandstand på +1,50 m DVR90.

Figur 1. Højvandstatistik for Skagen Havn. Ref. Kystdirektoratet 2013.
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Figur 2. Højvandstatistik for Hirtshals Havn. Ref. Kystdirektoratet 2013.

3.3

Havspejlsstigninger
Højvandsstatistikken indeholder ikke bidrag fra en eventuel fremtidig
havspejlsstigning (SLR) som følge af klimaændringer og landhævninger.
Ifølge Kystdirektoratets Guidelines for klimatilpasning i kystområder (2012)
forventes det, at middelvandstanden i danske farvande vil stige med 0,3m
± 0,2m frem mod år 2050 og 0,8m ± 0,6m frem mod år 2100 i forhold til
2000 niveau.
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Figur 3. Estimeret vandstandsstigning frem til 2100. Ref.
www.klimatilpasning.dk

Da kystbeskyttelsen skal projekteres for en 50 års levetid, skal
konstruktionerne være forberedt for den forventede vandstandsstigning
frem til år 2065. Som det fremgår af Figur 3 forventes en stigning af
middelvandspejlet på 0,4m ± 0,25m indenfor kystbeskyttelsens levetid.
Vandstandsstigningerne bliver til dels kompenseret af post-glaciale
landhævninger, som antager en størrelsesorden på 2,0 mm/år ved Skagen.
Frem til 2065 må landhævninger forventes at give anledning til en
reduktion af vandstanden med ca. 0,1 m.
Kombinationen af klimaændringer og landhævninger frem til 2065
forventes dermed at give anledning til følgende vandstandstandsstigning:
 Vandstandsstigning (SLR):
 Landhævning:
 Total SLR:

Gl.Skagen.Detailprojekt.Rev2_0.doc

0,4 m
- 0,1 m
0,3 m

10

4.

Kystmorfologi

4.1

Eksisterende forhold
Området omkring Gl. Skagen er en typisk sandmættet revlekyst med 3 til 4
markante revler udfor en flad forstrand med en stejl erosionsskrænt i de
bagved liggende sandklitter.
Kysten har en generel tilbagerykning på 1 –2 m pr år, samtidig med, at der
foregår en østgående hovedmaterialevandring på ca. 1 mio. m3 pr. år
fordelt henholdsvis på forstranden, henholdsvis på revlerne.
Siden 1949/50 har der bl. a. ved hjælp af stenhøfder været etableret en
sikring af selve Gl. Skagens bydel (Højen). Denne sikring har fastholdt
kysten gennem de sidste 55 år, hvorimod den før omtalte generelle
tilbagerykning har fundet sted på begge sider af byen. Tilbagerykningen
medførte op i halvfjerdserne et væsentligt tab af 5 til 6 m høje klitter øst
for byen. Hvilke var årsag til etableringen af den 1978 høfdegruppen. På
grund er efterfølgende læside erosion er 1978 høfdegruppen blevet
suppleret med to terminalhøfder i 1984. Her er høfderne afkortet således
at strømmen omkring høfdehovederne får et mere strømlinet forløb, og
dermed mildne læsideerosionen.

Figur 4. Kysten omkring Gl. Skagen. Rød linje viser klitfoden i 1995.
Luftfoto fra 2013. Ref. Kort.frederikshavn.dk

Luftfoto siden 1995 viser at udviklingen af klitskrænten og kystlinjen er
stabiliseret på høfdestrækningen ud for Gl. Skagen og nordøst for Gl.
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Skagen siden høfderne blev bygget, se Figur 4. Klitskrænten er endda
rykket en smule frem, hvilket dog også kan skyldes en kombineret effekt af
høfder og faskine sætning.
Siden 1984 er kysten mellem den sidste høfde i 1978/84 gruppen og Højen
fyr rykket tilbage, men i et langsommere tempo. Tilbagerykningen er ikke
helt stoppet, og i dag begynder Højen Fyr at fremstå som en fremskudt
position på kystlinjen, se Figur 5.
I læsideområdet ved Højen Fyr er klittilbagerykningen gennemsnitlig 3,2
m/år. De eksisterende høfder har stabiliseret klit og strand, medens der
omvendt har været ekstra tilbagerykning på en strækning sydvest for
Højen Fyr på grund af læsidevirkning af høfden.

Figur 5. Kysten omkring Højen Fyr. Rød linje viser klitfoden i 1995. Luftfoto
fra 2013. Ref. Kort.frederikshavn.dk

På den ubeskyttede strækning vest for Gl. Skagen ned mod ”Fellen”
foregår forsat den generelle tilbagerykning klitskrænten, med en
gennemsnitlig tilbagetrækning på 1,3 m/år, se Figur 6. Med tiden kommer
Gl. Skagen by til at ligge som en fremrykket position på kystlinjen.
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Figur 6. Kysten vest for Gl. Skagen. Rød linje viser klitfoden i 1995.
Luftfoto fra 2013. Ref. Kort.frederikshavn.dk

Morfologisk kan det konstateres, at med den betydelige langsgående
materialevandring langs kysten har højderne har samlet en del sand, og
stranden ligger i dag 2-3 m højere end da høfderne blev anlagt.
Landenderne af både 1950 og 1978 høfderne er helt dækket af sand
ligesom den oprindelige skråningsbeskyttelse ud for Gl. Skagen helt er
dækket.
Strandlinjen varierer meget med tiden, som det fremgår af luftfotos på
Figur 7 til Figur 9. I 1999 var høfderne helt dækket af sand og strandlinjen
gik helt ud til høfdehovederne, mens en del af dette sand var væk i 2008. I
dag fremstår stranden med ral og uden sand.

Gl.Skagen.Detailprojekt.Rev2_0.doc

13

Figur 7. Luftfoto fra 1995. Ref. Kort.frederikshavn.dk

Figur 8. Luftfoto fra 1999. Ref. Kort.frederikshavn.dk
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Figur 9. Luftfoto fra 2008. Ref. Kort.frederikshavn.dk

4.2

Fremtidige forhold
Kystudviklingen fra vest for Fellen til Høfde 1/50 for den planlagte
kystbeskyttelse med høfde 1/15 – 5/15 blev i 2008 undersøgt af
ingeniørfirmaet Niras. Grundlaget for beregningen er det oprindelige
placering af de 5 høfder samt mindre variation i afstanden mellem
høfderne. Resultaterne fremgår af Figur 10.

Figur 10. Relativ kystbevægelse første år. Ref. ”Kystsikring af Rævehulevej
34” - Tillæg til rapport om Sedimenttransport, NIRAS, Juni 2008.
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Konklusionen på beregningerne er, at kystbeskyttelsen vil forårsage en
midlertidig udhungring af 1950 høfdeområdet i størrelsesordenen 2 m over
en strækning på ca. 300 m. Med en strandbredde på ca. 25 m svarer dette
til 15.000 m3. I det nuværende kystsikringsprojekt er høfderne trukket
tilbage i forhold til den oprindeligt planlagte høfdeplacering, og dermed vil
effekten reduceres.
Ud fra denne beregning anses det for sandsynligt, at der på længere sigt
ikke vil optræde større angreb på Højen Klit samt på den eksisterende
1950-høfdegruppe. Der kan imidlertid forventes forøgelse af
læsideerosionen på korttidsbasis, hvorfor det anses for nødvendigt, at
udførte en initial sandfodring 40.000 m3 på strækning 1/50 til 5/15. Denne
mængde skal dække initial læsideerosion og sand til genopbygning af
Højen Klit.
Der er ikke udført beregninger for området øst for 1950 gruppen. Generelt
forventes det imidlertid ikke, at der vil forekomme yderligere erosion på
denne del, idet de teoretiske beregninger for kystudviklingen viser, at der
ikke vil opstå forøget læside erosion øst for høfde 1/50.
Det gennem årene opbyggede revlesystem øst for 1950 høfderne
sammenholdt med høfdesikringen 1-12/78 synes derfor ikke at blive berørt
af evt. aflejring af sand vest for høfde 6/50.

Gl.Skagen.Detailprojekt.Rev2_0.doc

16

5.

Projektbeskrivelse
Projektets elementer fremgår af tegning 101:
1. Renovering af eksisterende høfder fra 1949/50 (6 stk.)
2. Renovering af eksisterende høfder fra 1978 (12 stk.)
3. Etablering af 2 stk. nye høfder mod nordøst op mod Højen Fyr
4. Etablering af 5 stk. nye høfder mod sydvest ned mod ejendommen
”Fellen” inkl. sandfodring på strækningen.
5. Forlængelse af skråningsbeskyttelsen nordøst for Højen Fyr (option)
Der udføres fem høfdetyper der i opbygning og stenstørrelse i princippet er
ens, men variere i længde: Anlæg af nye høfder udføres med høfdehoved,
høfdeskaft og høfdelandende, men renoveringen af de eksisterende høfder
udføres uden landende men med hoved og skaft.
Høfderne er designet for en levetid på 50 år under hensyntagen til
højvande og forventede vandstandsstigninger som følge af
klimatilpasninger. De anvendte dæksten i såvel høfdehoved som høfdeskaft
er som en konsekvens heraf større end stenene i de eksisterende høfder.
Der er behov for følgende mængder:
 Optagning og genudlægning af søsten fra 1950 høfder:
 Optagning og genudlægning af brudsten fra 1978 høfder:
 Nye brudsten 300-1000 kg til høfdeskaft:
 Nye brudsten 300-1000 kg til høfdehoveder:
 Nye filtersten 5-40 kg:

500 m3
1200 m3
2250 m3
1900 m3
3850 m3

Skråningsbeskyttelse af ”Fellen” er ikke indeholdt i projektet. Den planlagte
høfdeplacering ligger på en ret linje fra høfde 1/50 og den nuværende
skråningsbeskyttelse af ”Fellen”. En eventuel fremtidig beskyttelse af
”Fellen” skal ligge bagved denne linje.

5.1

Renovering af 1950 høfder
Renovering af 6 stk. høfder, ud for Højen by, opført i 1949-50 med runde
søsten. Høfdekroppene er udført med centervæg af sømbeslåede træpæle,
der er afsluttet i et rektangulært stenfyldt pælehoved. Hovederne er
forsynet med en udvendig stenkastning bestående af dæksten udlagt på en
bund af sækkebeton. Høfdekote variere fra ca. +1,0 til +1,5 m.
Høfdekroppene er opdelt i to afsnit, idet den inderste del er mindre og
udført med en vinkel på 60° med høfdens yderste del, som er vinkelret på
kysten.
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Pælene i hoveder og de yderste ca. 40% af høfdekroppene er stærkt
nedbrudte og specielt hovedernes stenkastninger er nedbrudt ved
spredning af stenene.
Reparationsforslag:
Dæksten fra molehoveder og yderste del af høfdekroppene uden for
knækket optages og lægges i depot. De opsamlede dæksten vejes og
registres. Såfremt stenstørrelsen er tilstrækkelig stor anvendes stenene til
genopbygning af den yderste del af 1950 høfderne. Alternativt anvendes de
i landenden af de nye høfder 1-7/15.
Pæle i hoveder samt nedbrudte pæle i høfdekroppe fjernes. Der etableres
ikke nye erstatningspæle.
Den yderste del af høfderne genopbygges med et cirkulært høfdehoved og
et 24 m høfdeskaft, som de planlagte høfder 1/7-15. Den inderste del af de
eksisterende høfder er dækket af stranden, og bibeholdes derfor i sin
nuværende form. Dvs. det kun er den yderste del, der renoveres.
Høfdehovederne og den yderste del af høfdeskaftet genopbygges med nye
dæksten udlagt på et underlag af 5-40 kg brudsten på en kraftig fiberdug.
Der forventes, at ca. 500 m3 søsten kan opsamles svarende til ca. 40% af
den oprindelige stenmængde. Der skal sandsynligvis suppleres med nye
dæksten i størrelsesordenen 900 m3. Filterlaget under brudstenene i
hovedet er reduceret fra en tykkelse på 500 mm til 350 mm, idet
sækkebeton og den resterende del af de oprindelige sten som er sandgået
vil fungere som en forstærkning af havbunden.

5.2

Renovering af 1978 høfder
Renovering af 12 høfder øst for Højen by: De 10 stk. (nr. 3 til 12) er opført
i 1978 i svenske brudsten, mens nr. 1 og 2 er opført senere i 1984 af Norit.
Høfderne fra 1978 er udformet med lange lave kroppe og store hoveder.
Kroppen har en topkote på ca. +0,5-1,0 m og består af en stenstørrelse på
400-1600 kg. Hovederne er udformet af en noget større stenstørrelse på
1000-2500 kg udlagt på et bundlag 200-400 kg fiberdug. Høfde nr. 1 og 2
er udformet uden hoved.
For høfde 3/78 til 12/78 er høfdekroppene yderst meget flade, og
kronebredden er meget varierende og generelt mindre end den oprindelige
bredde på 4 m. Høfdehovederne er helt udvaskede til flade dynger.
Landenderne er ikke synlige og kan kun ses punktvis op mod klitfoden.
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Reparationsforslag:
Høfde 1/84 og 2/84 skal udelukkende repareres med supplerende
brudsten.
For høfde 3/78 til 12/78 skal dæksten fra molehoveder og yderste del af
høfdekroppene optages og lægges i depot. De opsamlede dæksten vejes og
registres. Ud fra eksisterende tegninger forventes det, at stenstørrelsen er
tilstrækkelig stor for genopbygning af den yderste del høfdeskaftet.
Den yderste del af høfderne genopbygges med et cirkulært høfdehoved og
et 24 eller 29 m høfdeskaft, som de planlagte høfder 1/7-15. Den inderste
del af de eksisterende høfder er dækket af stranden, og bibeholdes derfor i
sin nuværende form. Dvs. det er kun den yderste del, der renoveres.
Høfdehovederne genopbygges med nye dæksten udlagt på et underlag af
de eksisterende sten suppleret med ca. 50% 5-40 kg filtersten.
Der forventes, at ca. 1200 m3 søsten kan opsamles svarende til ca. 55% af
den oprindelige stenmængde. Der skal sandsynligvis suppleres med nye
dæksten i størrelsesordenen 200 m3. Til høfdehovedet skal anvendes 800
m3. Filterlaget under brudstenene i hovedet er reduceret fra en tykkelse på
500 mm til 350 mm, idet de eksisterende filter og kerne reguleres.

5.3

Anlæg af 2 stk. supplerende høfder nord for 1984 høfderne
Der skal anlægges 2 nye høfder mellem den østligste høfde i 1978/84
høfdegruppen for at stoppe læside erosionen op mod Højen Fyr, og dermed
reducere den uheldige effekt af, at Højen Fyr ligger i en fremskudt position
i forhold til den omgivende kyststrækning. Formålet med høfde 6/15 og
7/15 er, at fastholde kystlinjen i sit nuværende placering og dermed undgå
yderligere erosion.
Høfderne anlægges med en længde på henholdsvis 45 og 56 m og en
afstand på ca. 150 m svarende til 1978/84 høfdegruppen. De udføres med
stort høfdehoved og lav krop magen til høfderne, der planlægges vest for
1950 høfderne. Høfderne indbygges ca. 3 m i klitskrænten for nedsættelse
af risikoen for bagskæring.
Høfderne udføres med nye brudsten.

5.4

Etablering af kystsikring mod vest med 5 høfder
Der skal anlægges 5 nye høfder med varierende længde fra 42 til 53 m.
Høfdehovederne ligger i hovedsagen inden for en skrå linje fra spidsen af
Høfde 1 (1950) ned mod ”Fellen”. Høfdernes placering langs kysten er i
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forbindelse med Kystdirektoratets udtalelse 9. marts 2007 godkendt, og
hovedets placering følger Kystdirektoratets anvisning.
Høfderne udformes med et beskyttende hoved og en lav krop ligesom 1978
høfderne. Høfderne udføres af nye dæksten udlagt på et underlag af 5-40
kg brudsten på en kraftig fiberdug. Høfdehovedernes top udføres til kote
+1,5 m alternativt +1.0 såfremt brudsten af typen Norit viser sig at være
den økonomisk mest fordelagtige løsning. Kroppen udføres til 50 cm over
strandniveau varierende fra kote +0,5-1,0 m. Høfdernes inderste del
dækkes efterfølgende af sand fra sandfodringen og risikoen for bagskæring
reduceres.
Denne udformning af høfderne, der svarer til 1978 høfderne, har
erfaringsmæssigt virket godt, og været effektiv i opsamlingen af sand op
mod klitfoden. Dette vil medvirke til genopbygning af Højen Klit, der initialt
opbygges med sandfodring.
Endeligt udføres høfderne med trappepassage som betonhøfdeblokke med
ru kostet overflade, således at der kan være offentlig passages langs
stranden.

5.5

Sandfodring

5.5.1 Sandfodring ved klitfod
Klitfoden på strækningen syd for Gl. Skagen og ned mod Rævehulevej 34
”Fellen” er trukket 9-12 m tilbage siden 2006, og skal reetableres ved
sandfordring på strækningen.
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Klitfoden ligger ca. i kote +2.5 m
Klittoppen ligger i kote +10.0 til 15.0 m
Der sandfodres til kote +6.0 bag en linje fra kiltfoden ved høfde 6/50 og
ned til klitfoden sydvest for Rævehulevej 34. Der fordres med 24000 m3 på
et areal på 7000 m2.
Foran langs klitfoden skal der plantes fyrreris der skal medvirke til
genopbygning af Højenklit ved opsamling af fygesand. Plantning af fyrreris
foran klitfoden skal suppleres årligt af Kystsikringlaget for Gl. Skagen.

5.5.2 Sandfodring mellem høfder
Der kan forventes forøgelse af læsideerosionen i 1950 høfdeområdet på
korttidsbasis, som følge af etableringen af kystsikringen. Det anses derfor
nødvendigt, at udføre en initial-fodring på strækning nord for Rævehulevej
34 og 1950 høfderne.
Der initialfodres på strækningen mellem høfde 1/15 og 12/78, hvor sandet
lægges ud på stranden startende fra kote 0.0 og op til kote +2.5 m / +3.0
m.
Der fodres over en strækning på ca. 750 m med ca. 20 m3/m. I alt 15.000
m3.
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5.6

Forlængelse af skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (Option)
Skråningsbeskyttelsen anlagt i 2004 øst for Højen fyr og Fyrboligerne viser
tendens til bagskæring, og der forslås anlagt en forlængelse af
skråningsbeskyttelsen ved etablering af en fløjskråning, der føres 35 m
mod nordøst parallelt med klitfoden.
På østsiden af beskyttelsen dannes der læside erosion, der forårsager en
tilbagerykning af klitskrænten. Den nuværende situation ser ud til at være
stabiliseret, men forstærkningen af kystsikringen kan initialt forårsage
yderligere erosion indtil en ny ligevægt er indstillet.
Forlængelsen af skråningsbeskyttelsen indarbejdes som en del af det
samlede projekt, og medtages i ansøgningen til Kystdirektoratet, men det
er et privatfinansieret anlæg, som kan anlægges senere såfremt der bliver
behov.
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6.

Anlægsoverslag
Anlægsoverslag fremgår af nedenstående tabel:
Nr

Post
Rådgivningsydelser

Pris
499,000

2.3

Forundersøgelser

5.1

Renovering af 1950 høfder (6 høfder)

1,447,200

5.2

Renovering af 1978 høfder (12 høfder)

1,955,000

5.3

Supplering til 1978 høfder (2 nye høfder)

5.4

Etablering af nye kystsikring mod vest (5 høfder)

1,735,200

5.5

Sandfodring

2,020,000

5.6

Forlængelse af læsidesikring ved Højen fyr (Option)
Uforudseelige udgifter (usikkerhed på mængder og vejrlig)

37,000

766,650

129,700
858,975

Anlægsoverslag ekskl. moms

9,448,725

Estimeret min. pris inkl. 10% uforudseelige udgifter

9,089,499

Estimeret max. pris inkl. 10% uforudseelige udgifter

9,807,951

Anlægsoverslaget er baseret på licitationspriser fra tilsvarende arbejder fra
årene 20011-2014. Alle priser er fremskrevet til 2014 priser.
Mængder er opjusteret baseret på estimater af yderligere nedbrydning og
kysttilbagerykning siden oprindelige mængeberegning fra 2006.
Der er afsat 10% til uforudseelige udgifter. De største usikkerheder
relaterer sig til stenmængder og vejrlig. For stenmængder er det usikkert
hvor stor en genanvendelsesgrad det er muligt at opnå. Denne usikkerhed
er dog begrænset da der blot er 35% forskel på enhedsprisen for nye sten
og enhedsprisen på optagning og genudlægning. For vejrlig afhænger det
af om anlægsperioden placeres i vinterhalvåret og i hvor høj grad
entreprenørens materiel er robust i forhold til vejr.
Anlægsoverslaget er baseret på høfder udført med granitsten. Anvendes
alternativt tunge brudsten fra Norge af typen Norit vil stenmængden
reduceres. Dette skal dog modsvares en højere enhedspris på ca. 15%.
Samlet set vil Norit kunne give anledning til en estimeret besparelse på
300.000-500.000,- kr. Om denne besparelse kan realiseres afhænger af
enhedsprisen på tidspunktet for udbuddet, og det anbefales at henter
priser ind på Norit som alternativ. Tværsnit af høfder udført i Norit fremgår
af tegning 120.
Detaljeret anlægsoverslag inklusiv mængder og enhedspriser fremgår af
Bilag 1.
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7.

Tidsplan
Milepæle i hovedtidsplan fremgår nedenfor:
Borgermøde:

Uge 7 - 2015

Endeligt projekt:

Uge 10 - 2015

Endelig godkendelse (Teknisk Udvalg):

Uge 18 - 2015

Endelig godkendelse (Kystdirektoratet):

Uge 48 - 2015

Udsendelse af udbud:

Ultimo 2015

Licitation:

Primo 2016

Kontrakt med entreprenør:

Primo 2016

Anlægsfase:

2016 (uden for sommerferien)
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Bilag: 1.2. Høringsnotat.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 61563/15

Høringsnotat
vedr.
kystsikring ved Gl. Skagen
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Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen

Indkomne bemærkninger
1. Ejer af Søkongevej 1
Dok.nr. 4796/15

Centrets bemærkninger
Ad. 1
Ingen yderligere bemærkninger

Borgeren udtaler, at der ikke er sket væsentlige
ændringer af kyststrækningen ved Trip Trap huset de
seneste år.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

2. Ejer af Højensvej 26
Dok. nr. 8788/15

Tages til efterretning

Ad. 2
Ingen yderligere bemærkninger

Borgeren bakker op om kystbeskyttelsesprojektet, og er
indforstået med at det vil medføre en ekstra udgift for
ejerne.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

3. Ejer af Hamiltonvej 19B
Dok. nr. 10951/15

Tages til efterretning

Ad. 3
Ingen yderligere bemærkninger

Mener, at naturen skal gå sin gang. Mener, at stenene
på stranden skal fjernes og sælges.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

4. Ejer af Vesterklit 9
Dok. nr. 20020/15, 4801/15, 14506/15, 10573/15,
16719/15, 18470/15, 19047/15, 19981/15, 37796/15,
40094/15
Indsigelse mod deltagelse i udgifterne til
kystbeskyttelsesprojektet, da ejendommen ikke vil opnå
beskyttelse eller øvrig fordel derved. I tilfælde af
vedtagelse ønsker ejeren at påklage afgørelsen.
Ønsker en uddybet begrundelse for hvilken reel
beskyttelse hans ejendom opnår.
Ønsker at få oplyst hvilken klageinstans afgørelsen skal
påklages ved
Ønske om referat af borgermødet

Ad. 4
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålene.
Kommunen har fået en ansøgning om kystbeskyttelse
fra grundejerforeningen, alle parter har mulighed for at
komme med deres bemærkninger, som vil indgå i
kommunens efterfølgende beslutning. Miljøministeriet
er klageinstans.
Henviser til invitationen af 9. januar 2015 hvoraf der
henvises til notatet om afgrænsning og udgiftsfordeling.
Heraf fremgår begrundelse for afgrænsningen.
Der er ikke udarbejdet referat af borgermødet.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

5. Skagen Innovation Center (SIC)
Dok.nr. 25300/15, 25304/15, 25503/15, 25507/15,
25509/15, 25511/15, 26476/15, 29237/15, 29700/15,
36730/15, 37950/15, 38548/15, 38551/15, 38554/15,
39949/15
Skagen Innovation Center fremsender ændringsforslag
til kommunens høfdeprojekt. Ændringsforslaget består
af etablering af trykudligningsanlæg m.v.

Tages til efterretning

Tages til efterretning

Ad. 5
Såfremt der træffes beslutning om at fremme
kystbeskyttelsesprojektet, vil der blive indsendt
ansøgning herom til Kystdirektoratet og der vil i den
efterfølgende proces laves en VVM-screening af
projektet både hos Kystdirektoratet og hos kommunen.
Der vil alene blive lavet en VVM-screening af det
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projekt, der fremmes.
Kræver VVM-undersøgelse af begge 2 projekter.
Aktindsigtsanmodningen er besvaret.
Indbringer sagen for Ombudsmanden/Statsamtet samt
Miljøministeriet.

Center for Teknik og Miljø indstiller:

Har desuden bedt om aktindsigt i sagens dokumenter.

-

At ændringsforslaget afvises.
Kystdirektoratet anerkender ikke SIC’s
trykudligningsrør til kystbeskyttelse. Der er
ingen grund til at arbejde videre med et
forslag, som ikke vil kunne opnå tilladelse
efter kystbeskyttelsesloven.

6. Ejer af Højensvej 3
Dok. nr. 16903/15, 17017/15, 21630/15, 23403/15,
26054/15, 26442/15, 27848/15, 28969/15

Ad. 6

Spørgsmål om de generelle forhold til lovgrundlag og
bidragsfordeling.

Kystbeskyttelseslovens § 11 gør det muligt at ændre
eksisterende udgiftsfordeling.

Specifikke spørgsmål til ejendommen. Bl.a. hvorfor
deres ejendom er i zone 1. Ejeren finder det urimeligt, at
deres ejendomme skal bidrage så meget. Mener, at
kommunen har lige så stor interesse i at bevare deres
ejendom på grund af dens bevaringsværdi og
turistmæssige værdi.

Der er sendt kortudsnit med oplysning om baggrund for
ejendommenes zoneinddeling.

Undrer sig over at Højensvej 5 er placeret i zone 2.

Der henvises desuden til "Notat om afgrænsning og
udgiftsfordeling" som ligger på kommunens
hjemmeside.

Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålene.

Fordeling: I zone 1 er der i alt ca. 2.380.000 kr til
fordeling mellem 414 parter, hvilket giver ca. 5750 kr
pr. part.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
7. Jens Stadum (Advokat) Hjulmand & Kaptain
Dok. nr. 10960/15, 14184/15,15434/15, 17036/15
Ønsker tilbagemelding på, hvem der skal betale. Om
det er grundejeren, bygningsejeren eller tredjemanden.
Hvordan sker fordelingen mellem grundejer og
bygningsejer?

Tages til efterretning

Ad. 7
Har ejendommen et særskilt ejendomsnummer og en
ejendomsværdi over 50.000 kr., så er ejendommen
med i bidragsfordelingen.
Ejendomsbegrebet - Hvis grund og bygning har
forskellige ejendomsnummer, vil de også have hver
deres ejendomsværdi, og skal følgelig betale hver
deres bidrag beregnet efter ejendomsværdien.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

Tages til efterretning
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8. Ejer af Strandklit 96
Dok. nr. 25272/15, 25904/15

Ad. 8
Kvitteringssvar fremsendt.

Advokatfirmaet Calum skal have al fremtidig
korrespondance vedr. ejendommen.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

9. Ejer af Viking Banke 49
Dok. nr. 29200/15

Tages til efterretning

Ad. 9
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålet.

Hvordan har man defineret den præcise afstand fra den
enkelte grund til kysten?

Der henvises til "Notat om afgrænsning og
udgiftsfordeling".
Den kystlinje, der er taget udgangspunkt i, er linjen
mellem sandstrand og bevokset klit. Denne er forskudt
hhv. 100, 300 og 500 meter ind i landet, hvorefter de
ejendomme, der ligger hhv. inden for linjen og udenfor
linjen er blevet placeret i de respektive zoner.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

10. Skagen Venstre
Dok. nr. 33095/15

Tages til efterretning

Ad. 10
Se ”Ad 5)”

Skagen Venstres bestyrelse indsender SIC's
ændringsforslag.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

11. Ejere af Hamiltonvej 25 D
Dok. nr. 33276/15

Som ved ”Ad 5)”

Ad. 11
Ingen yderligere bemærkninger

Enig i projektet. Håber det sker hurtigst muligt.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
12. Ejer af Søstjernevej 4
Dok. nr. 33277/15

Tages til efterretning

Ad. 12
Se ”Ad 24”

Støtter op om William Petersens indsigelse (dok.nr.
30737/15 & 31743/15 – nr. 24). Alle bruger stranden.
Derfor skal alle betale.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

Som ved ”Ad 24)”
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13. Ejer af Hamiltonvej 35
Dok. nr. 34212/15

Ad. 13

Indforstået med at bidrage til den fremtidige
vedligeholdelse af de eksisterende høfder.
Giver udtryk for, at det er forkert at kommunen kan
misligholde det i 30 år, og efterfølgende pålægge ejerne
at betale for genopretningen.

Kommunen bidrager med det beløb, der er nødvendigt
for at renovere høfderne. Det er alene den fremtidige
vedligeholdelse, der vil indgå i fordeling mellem
grundejerne.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

14. Ejer af Klitrosevej 1
Dok. nr. 7152/15, 7161/15

Tages til efterretning

Ad. 14
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålet.

Glæde over kystbeskyttelsesprojektet samt indforstået
med egenbetaling på projektet (7388 kr.). Undrer sig
over at han skal betale en årlig vedligeholdelsesafgift
på 245.000 kr. Spørg om der ikke er fejl i brevet?

Vedligeholdelsesudgifterne forventes fordelt efter
samme princip som etableringsudgifterne. Det er derfor
ikke den samlede vedligeholdelsesudgift, der skal
betales, men alene ejendommens andel af udgiften.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

15. Ejer af Chr. Møllers Vej 7 (+ Chr. Møllers Vej 8C)
Dok. nr. 10947/15, 14258/15

Tages til efterretning

Ad. 15
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålet.

Ejeren skal have oplyst hvad den årlige
vedligeholdelsesafgift er på for ejendommene.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

16. Ejer af Viking banke 53
Dok. nr. 12914/15, 14571/15

Tages til efterretning

Ad. 16
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålet.

Ønsker en tilbagemelding på hvorfor ejeren pludselig
skal betale. Ønsker at vide, hvilken klageinstans, der er.

Kystbeskyttelsesloven fastlægger reglerne for hvordan
udgifterne til kystbeskyttelse kan fordeles.
Afgørelsen kan påklages til Miljøministeriet for så vidt
angår retlige spørgsmål.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

Tages til efterretning
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17. Ejer af Skagbanke 75
Dok. nr. 14731/15, 16969/15

Ad. 17
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålene.

Borgeren stiller en række spørgsmål.
På hvilket retsgrundlag/responsum flyttes der
offentlige midler fra vedligeholdelse af høfder til
nyanlæg. Fremsend venligst responsum.
Hvilken klageinstans?
Hvad betaler kommunen som part?
Det er adskillige år siden Skov og
Naturstyrelsen har foranstaltet
klitvedligeholdelse, som en del af
kystsikringen. Er der initiativer på dette
væsentlige område med i eksisterende planer
for kystsikringen?

-

Der flyttes ikke midler. Kommunen bidrager
særskilt til renovering. Ellers indgår Kommunen
med bidrag som grundejer på lige fod med
øvrige grundejere.
Klageinstansen er Miljøministeriet.
Kommunen betaler bidrag som grundejer i
området. Kommunen forventer at skulle bidrage
med omkring 50.000,- kr. som grundejer til
anlægsudgiften.
I forhold til Skov- og Naturstyrelsens aktiviteter
må borgeren henvende sig til dem for at få
svar.

-

-

Center for Teknik og Miljø indstiller:
18. Ejer af Redningsvej 10
Dok. nr. 16620/15, 7010/15

Tages til efterretning

Ad. 18

Ønsker liste med hver enkelt grundejers egenbetaling.

Dokumentet er sendt. Oversigt over de enkelte
ejendomme og deres beregnede bidrag. Ejendomme
kan fremgå på listen flere gange, bidragene er overslag
og er ikke endeligt besluttet endnu.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

19. Ejer af Viking banke 53
Dok. nr. 21800/15, 21850/15

Tages til efterretning

Ad. 19
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålene.

I projektet fra 2008 skulle ejeren ikke betale. Nu skal
ejeren betale. Ønsker ikke at betale, når andre ikke
skal. Kun 6 ud af 8 grunde på den samme vej skal
betale. Inviterer gerne til "besigtigelse" på ejendommen.
Håber borgermødet er for alle.

Tidligere beslutning blev påklaget, derfor laves der et
nyt oplæg. Zonerne er inddelt med 100m, 300m og
500m ind i landet fra kystlinjen. Denne opdeling afgør,
hvilken zone ejendommen befinder sig i. Derfor kan der
være forskel på, hvorfor nogen på en vej er i en bestemt
zone og andre ikke er.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

Tages til efterretning
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20. Ejer af Højensvej 15
Dok. nr. 23957/15, 25925/15, 33273/15, 35169/15

Ad. 20

Ønsker at kommunen renoverer de eksisterende høfder
og skrotter det store nye projekt.

Enkelte misforståelser i borgerens henvendelser er
besvaret.

Er bange for, at hun ikke har råd til at beholde holde
huset.

Ingen yderligere bemærkninger.

Ønsker ikke at betale. Synes der skulle oprettes en
fond, som folk frivilligt kunne donere penge til.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

21. Ejer af Strandklit 172
Dok. nr. 25275/15, 25909/15

At processen med det samlede projekt
kører videre

Ad. 21
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålene.

Ønsker udspecificering af hvilket beløb kommunen
bidrager med til renovering af høfder. Ønsker endvidere
oplyst størrelsen på den årlige vedligeholdelsesudgift.
Ønsker endeligt at få fremsendt gældende kendelser for
anlægget.

Kommunen forventer at yde et bidrag på 3.742.420 kr.
til renovering. Den årlige vedligeholdelsesudgift
forventes at være på 2,5 % af anlægsudgifterne. Dette
skal fordeles mellem grundejerne.
Kommunen har ikke kendelserne for de eksisterende
anlæg.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

22. Ejer af Rævehulevej 21
Dok. nr. 26445/15, 27593/15

Tages til efterretning

Ad. 22
Borgeren har fået tilsendt svar.

Kan ikke deltage i mødet. Vil gerne modtage
præsentationsmaterialet pr. mail

Oplægget ligger på kommunens hjemmeside.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

23. Ejer af Jens Rasmussens Vej 6
Dok.nr. 30630/15, 40083/15

Tages til efterretning

Ad. 23
Borgeren har fået tilsendt svar.

Hvorfor skal Rævehulen ikke være med til at betale, da
det var dem, der startede kystsikringsprojektet op med
Gl. Skagens grundejerforening i 2006.

I udpegningen af, hvilke ejendomme der foreslås pålagt
bidragspligt, er det vurderet, at alle de ejendomme, der
ligger landværts høfderne og afgrænset af en linje 500
meter ind i landet skal indgå i bidragsfordelingen. Nogle
ejendomme på Rævehulevej er med i fordelingen, mens
andre ligger uden for afgrænsningen.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

Tages til efterretning
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24. Ejere af 6 ejendomme
Dok.nr. 30737/15, 31743/15, 39565/15
En gruppe borgere (Navneliste vedhæftet i mailen)
ønsker at gøre indsigelse mod projektet. De er ikke
enige i behovet for kystsikring og undrer sig over
ejendommenes fordeling i zoner. De har følgende
indstilling:
• Der skal være 100 % offentlig finansiering af projektet,
eller
• De medlemmer af Gl. Skagen Grundejerforening, der
føler, at deres ejendomme på nogen måde er i fare,
finansierer lokal kystsikring. Kommunen finansierer
reparation af eksisterende anlæg.
25. Ejer af Solvej 2
Dok.nr. 31688/15, 31708/15, 32118/15, 32357/15,
32542/15, 32543/15, 32579/15, 32580/15, 33275/15,
42326/15
Borgeren stiller en række spørgsmål:
1. Hvad skal høfderne hjælpe? Der er primært
natur i baglandet
2. Hvor ofte vil der blive lavet sandfodring efter
den første gang? Hvem skal betale?
3. Hvorfor ikke udføre sandfodring der hvor der
kun er ral i dag?
4. Området er præget af ral i dag, hvilket
ødelægger den rekreative værdi. Vil projektet
rette op på det?
5. Hvad med at køre rallen tilbage til
Solnedgangspladsen og spare sandfodring og
de nye høfder mod sydvest?
6. Mener, at der er brug for en anden kystteknisk
vurdering.
7. Mener at projektet skal udvides for at dække
hele kyststrækningens behov herunder for at
spadsere, lege og solbade på stranden.
8. Ønsker sandfodringen udvidet til også at gælde
den øvrige del af stranden, hvor der ligger ral.
9. Hvad med at etablere bølgebrydere?
26. Ejer af Jens Bergsvej 11
Dok.nr. 32627/15, 39488/15

Ad. 24
Borgerne har fået svar på spørgsmål og blevet
orienteret om, at deres henvendelse vil indgå i den
fremtidige politiske beslutning om
kystbeskyttelsesprojektet
Ingen yderligere bemærkninger
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

At den foreslåede bidragsfordeling
fastholdes

Ad. 25
Projektet bygger på en faglig vurdering af, hvad der er
kystsikringsmæssigt nødvendigt for at beskytte den
kyststrækning, som ønskes sikret. Der indgår
sandfodring primært for at kompensere for den
forstyrrelse af kyststrækningen, som etableringen giver
anledning til og for at fremskynde den fordeling af sand
mellem høfderne, som vil ske i den første periode af
anlæggets levetid. Der er ikke herved primært tænkt
rekreative interesser ind, selv om sandfodringen kan
medvirke delvist til øget sandstrand i stedet for det ral,
der ligger i dag
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

At den projekterede udformning af
kystbeskyttelsesprojektet fastholdes

Ad. 26
Borgeren har fået tilsendt svar.

Spørger til, hvilke kriterier, der er anvendt ved
afgrænsningen?
Mener ikke at ejendommen er i risiko.
Ønsker ikke at betale.

Ejendommene inden for bidragsafgrænsningen opnår
beskyttelse eller anden fordel af projektet. Der henvises
til ”Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling”, som kan
ses på kommunens hjemmeside.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

Tages til efterretning
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27. Ejer af Havstien 9
Dok.nr. 33278/15, 38658/15, 38882/15

Ad. 27

Ejendomsværdien på Havstien 9 er påklaget til højeste
instans. Hvordan vil man i dette tilfælde beregne
bidraget?

Bidraget vil blive beregnet ud fra den ejendomsværdi,
som er gældende på det tidspunkt, hvor beregningen
skal foretages.

Mener ikke, at det er rigtigt at regne med den
nuværende ejendomsværdi, da ejendomsvurderingen
forventes nedsat med tilbagevirkende kraft. Vil
indsende klage til højeste instans.

28. Ejer af Vestre Strandvej 20
Dok. nr. 33279/15, 34213/15
Borgeren har ingen indvendinger til udgiftsfordelingen.
Men ønsker at den tidligere fordeling bruges til at
finansiere de 6 gamle høfder, så disse kan repareres
allerede i sommeren 2015.

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

Ad. 28
Det er ikke muligt at benytte en tidligere udgiftsfordeling,
da denne var påklaget og derfor ikke endelig.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

29. Ejer af Fyrstuevej 10
Dok.nr. 33611/15, 33915/15

At princippet fastholdes om, at beregningen
laves på grundlag af den gældende
ejendomsvurdering på det tidspunkt, hvor
udgifterne skal fordeles.

At den foreslåede udgiftsfordeling vedtages
og processen fortsættes som et samlet
projekt.

Ad. 29

Mener, at alle borgere i kommunen skal høres, da det
er kommunens borgere som har betalt skat, og
kommunen får en millionudgift til projektet.

Der er lavet høring i overensstemmelse med
kystbeskyttelsesloven

Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

30. Grundejerforeningen Gammel Skagen, Paul
Kjær
Dok. nr.35134/15, 35151/15, 49306/15
Vil ikke forsinke sagen yderligere. Men mener, at
udgiftsfordelingen må ændres, således at ejeren af
Højen Fyr - som tidligere besluttet og indarbejdet i
fordelingerne siden 2008 - betaler 50 % af udgifterne til
de 2 nordøstlige høfder. De resterende 50 %, som
kommunen tidligere skulle betale, er
grundejerforeningen indstillet på fordeles på
grundejerne.

Tages til efterretning

Ad. 30
Der er sendt kvitterings med oplysning om, at ønskerne
vil blive forelagt og behandlet politisk.
I den tidligere fordeling fra 2010 var udgifterne til de 2
nordøstlige høfder fordelt mellem kommunen og ejeren
af Højen Fyr med 50 % til hver part.
Med den nuværende udgiftsfordeling er afgræsningen af
bidragsydende ejendomme udvidet, så der er flere
ejendomme bag høfderne, som skal være med til at
bidrage. Dette giver anledning til at genvurdere
udgiftsfordelingen.
Såvel rådgiver på projektet som Kystdirektoratet
anfører, at de to nordøstlige høfder er nødvendige for at
sikre yderligere eksponering af Højen Fyr og at det
øvrige projekt med de eksisterende samt de 5 nye
høfder mod sydvest vil medvirke til yderligere at
eksponere Højen Fyr, hvis de to nordøstlige høfder ikke
etableres. De to høfder ses derfor som en del af det
samlede projekt og nødvendiggjort af den øvrige del af
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Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen

projektet. Derfor er udgifterne til disse to høfder fordelt
blandt alle bidragsydere på lige fod med de 5 nye
høfder mod sydvest.
Center for Teknik og Miljø indstiller:
-

At den foreslåede bidragsfordeling (også af
de 2 nordøstlige høfder) fastholdes
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Notat om afgrænsning og

Kystbeskyttelsesprojektets omfang
Kystbeskyttelsen omfatter strækningen fra Rævehulevej 34 (Fellen) til og med Højen
Fyrvej 45 - 49 (Højen Fyr).
Kystbeskyttelsesprojektet omfatter:
• Etablering af 5 høfder på strækningen mellem Rævehulevej 34 og det
eksisterende høfdeanlæg startende ud for Klitrosevej.
• Sandfodring mellem de fem nye høfder i forbindelse med etableringen.
Sandfodringen fordeles evt. videre mod nordøst.
• Renovering af alle eksisterende høfder på strækningen fra Klitrosevej til
nordøst for Skagbanke
• Etablering af to høfder på strækningen fra nordøst for Skagbanke og til Højen
Fyrvej 45 – 49
• Eventuel forlængelse af skræntbeskyttelse ved Højen Fyr (privatfinansieret
option)
• Fremtidig vedligehold af kystbeskyttelsen.
Projektet kan ikke gennemføres uden myndighedstilladelse fra Kystdirektoratet efter
Kystbeskyttelseslovens § 16.
Afgrænsning af de grundejere, der skal deltage i bidragsfordelingen
Bidragsfordelingen tager udgangspunkt i Lov om kystbeskyttelse § 3 stk. 5 – ”bidrag
kan pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved foranstaltningen, eller opnår
fordel derved. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen”.
Projektet afgrænses mod vest ved Rævehulevej således, at de ejendomme, som ligger
på Rævhulevej er med, da de ligger bag de nye 5 høfder mod vest. Dog er
ejendommene Rævehulevej 33 og Rævehulevej 34 ikke med. Mod øst afgrænses
projektet af Buttervej. Ind i landet er alle ejendomme med, hvis hoveparten af
ejendommen ligger inden for 500 m fra kysten.
De ejendomme, der foreslås inddraget som bidragsydere, er dem, der ligger ”bag” den
kyststrækning, som sikres med høfder. Flere elementer er indgået i afvejningen af det
udpegede område. Dels er det vurderet, at der er en fordel i, at der er forholdsvis
mange ejendomme til at løfte opgaven med finansiering af udgifterne, så byrden for
den enkelte ikke bliver for stor. Dette gør bidragsfordelingen mindre sårbar. Derudover
er der vurderet på, hvilke ejendomme, der opnår direkte beskyttelse eller anden fordel
ved kystbeskyttelsen. Kommunen vurderer, at de kystsikringsforanstaltninger, som
indgår i projektet, har stor betydning for, at området kan bibeholde sin nuværende

udgiftsfordeling

karakter og områdets rekreative værdi for alle ejendomme inden for det anførte
område. Området ”Gl. Skagen” og ”Højen” har en helt særlig karakter og
eftertragtethed, som dårligt kan sammenlignes med andre steder i landet. En stor del af
baggrunden herfor er områdets kystnære placering samt den historik, der knytter sig
dertil. Sikring af det kystnære område vurderes således at medføre en fordel for hele
det bagland, der indgår i afgrænsningen.
Anlægsudgifter
De samlede anlægsudgifter til projektet er vurderet til at være på ca. 9,8 mio. kr. ekskl.
moms (inklusiv rådgivning og forundersøgelser).
Udgifterne til forlængelse af skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (ca. 140.000,- kr), der
indgår som en option, afholdes af ejeren af Højen Fyr som privat finansieret anlæg.
I bidragsfordelingen er der indregnet et tilskud fra Kystdirektoratet på 500.000 kr.
Kystdirektoratet har bekræftet, at tilskuddet følger projektet1.
Herudover bidrager Frederikshavn kommune med ca. 4,1 mio. kr. ekskl. moms til
kystbeskyttelsesprojektet – svarende til omkostningen til renovering af eksisterende
høfder m.v. samt allerede afholdte udgifter på 350.000 kr. til rådgiverbistand.
Den resterende del af anlægsudgifterne på ca. 5,1 mio. kr. ekskl. moms fordeles
herefter til grundejerne indenfor områdeafgrænsningen.
Fordeling af anlægsudgifter
Alle ejendomme inden for afgrænsningen skal bidrage til udgifterne til projektet.
Grundejernes bidrag fordeles efter følgende kriterier:
•
•
•

Afstanden til stranden
Ejendomsværdi
Kystlinjelængde

Afstanden til stranden
Afstanden fastsættes som det primære kriterium, da afstanden i sig selv udgør det
primære trusselsbillede for ejendommene i området. De kystnære ejendomme opnår
således umiddelbart størst fordele og beskyttelse ved projektet. På denne baggrund
klassificeres ejendommenes beliggenhed i nedenstående risikozoner.
Udgifterne til projektet fordeles således:
•
•

1

Zone 1: 47 % af udgifterne fordeles mellem de grundejere, som ligger mindre
end 100 m fra kysten
Zone 2: 32 % af udgifterne fordeles mellem de grundejere, som ligger mellem
100 og 300 m fra kysten

Kystdirektoratet kan dog ikke garantere, at midlerne vil kunne overføres ubegrænset.
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•

Zone 3: 21 % af udgifterne fordeles mellem de grundejere, som ligger mellem
300 og 500 m fra kysten
I de tilfælde, hvor en ejendom ligger på grænsen mellem to afstands zoner, er det
placeringen af hovedhuset, der er afgørende for hvilken zone ejendommen tilhører.
Ved ubebyggede grunde er placeringen afgjort ud fra hvilken zone størstedelen af
grunden er beliggende i.
Ejendomsværdi
Ejendomsværdien medtages herefter som næste kriterium for fordeling af udgifterne,
da denne tilsvarende afstand til stranden vægtes i bidragsberegningen. Dette
begrundes med, at det findes hensigtsmæssigt, at ejendommene med de største
ejendomsværdier forholdsmæssigt bør bidrage mere end ejendomme med mindre
ejendomsværdier. Der konstateres store variationer i ejendomsværdierne i området,
og det er derfor hensigtsmæssigt at inddrage dette parameter i bidragsfordelingen, da
kystbeskyttelse også handler om at beskytte værdier.
Ejendomsværdierne for zone 1- 3 fastsættes med et antal parter ud fra
ejendomsværdien for den enkelte ejendom:
Antal parter efter ejendomsværdi:
• Fra 0 - til 2,0 mil ..……tildeles 2 parter
•
” 2,0 - ” 4,0 mil. ……. tildeles 4 parter
•
” 4,0 - ” 6,0 mil. …… tildeles 6 parter
•
” 6,0 - ” 8,0 mil. ………tildeles 8 parter
•
” 8,0 - ”
mil. ………tildeles 10 parter
Ved den angivne fordeling af parter er det tilstræbt at opnå en passende sammenhæng
mellem specifikt ejendomsværdien og ejendommens placering indenfor de respektive
zoner.
Kystlinjelængden
Bidrag i forhold til kystlinjelængden gælder kun for ejendommen beliggende direkte ud
til kysten og med egentlig kystlinjelængde. Der forekommer således kun ejendomme
med kystlinjelængde i zone 1. Kystlinjelængden opmåles fra skel til skel langs kysten
og defineres som den enkelte ejendoms/grunds kystlinje direkte til kysten. De
grundejere, der således har direkte kystlinjelængde, tilknyttes et antal parter efter
opmålt kystlinjelængde pr. ejendom.
Fastsættelse af parter efter opmålt kystlinjelængde:
• Fra 0 - til 20 m ……….tildeles 1 part
•
” 20 - ” 40 m ……….tildeles 2 parter
•
” 40 - ” 60 m ………tildeles 3 parter
•
” 60 - ” 80 m ……….tildeles 4 parter
•
” 80 - ” og > ……….tildeles 5 parter
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På baggrund af ovennævnte grundbidrag, zoneinddeling, ejendomsværdi og
kystlinjelængde kan de enkelte ejendommes bidrag til kystbeskyttelsesprojektet
således fastsættes inden for projektets områdeafgrænsning.
Sammenfatning
Ud fra ovennævnte kriterier bliver vægtningen forskellig for de 3 zoner – dog således,
at zoneinddelingen overordnet bliver dimensionsgivende for bidragsstørrelse.
I zone 1 udgøres bidraget således af:
1. ejendomsværdiandel
2. kystlinjeandel (kun ejendomme med direkte kystlinje)
I zone 2 og 3 udgøres bidraget af:
1. ejendomsværdiandel
I fortsættelse af ovennævnte defineres en ejendom som enten en ubebygget grund, en
bolig, et sommerhus, ejer- og ferielejlighed og/eller erhvervsejendom. Alle ejendomme
med et særskilt ejendomsnummer vægter med en enhed indenfor de enkelte
bidragszoner. Kun ejendomme med værdi over 50.000 kr. (jf. seneste offentlige
vurdering) bidrager økonomisk til kystsikringen.
Eksempel med bolig/sommerhus
Er der på en ejendom en enkelt bolig (helårsbolig/sommerhus), beregnes bidraget
således:
1. Hvis ejendommen har en kystlinje, tillægges et antal parter for
kystlinjelængden.
2. Ejendommen får tillagt et antal parter med baggrund i ejendomsværdien.
Herefter beregnes bidraget for ejendommen som en sum af punkt 1 og 2.
Eksempel med ejerlejligheder
Er der på en ejendom f.eks. 5 ejerlejligheder, beregnes bidraget således:
1. Hvis ejendommen har en kystlinje, tillægges et antal parter for
kystlinjelængden. Disse parter deles ligeligt mellem de 5 ejerlejligheder
2. Den enkelte ejerlejlighed får tillagt et antal parter med baggrund i
ejendomsværdien.
Herefter beregnes bidraget for hver ejerlejlighed som en sum af punkt 1 og 2.
Bidragsstørrelser i de enkelte zoner
I zone 1 er det gennemsnitlige bidrag på ca. 28.000,- kr.
Det laveste bidrag er til ejendomme med en ejendomsværdi under 2 mio.,
som ingen kystlinje har. En sådan ejendom vil have et bidrag på ca. 11.500,- kr.
Det højeste bidrag i zone 1 er på ca. 75.000,- kr. Dette er til en ejendom
med en ejendomsværdi på mere end 8 mio. og en kystlinjelængde på 40-60 meter.
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I zone 2 er det gennemsnitlige bidrag på ca. 5.600,- kr.
Det laveste bidrag er til ejendomme med en ejendomsværdi under 2 mio..
En sådan ejendom vil have et bidrag på ca. 2.500,- kr.
Det højeste bidrag i zone 2 er på ca. 12.500,- kr. Dette er til en ejendom
med en ejendomsværdi på mere end 8 mio.
I zone 3 er det gennemsnitlige bidrag på ca. 4.000,- kr.
Det laveste bidrag er til ejendomme med en ejendomsværdi under 2 mio..
En sådan ejendom vil have et bidrag på ca. 2.000,- kr.
Det højeste bidrag i zone 3 er på ca. 9.800,- kr. Dette er til en ejendom
med en ejendomsværdi på mere end 8 mio.
Oprettelse af kystbeskyttelseslag og bidrag til fremtidig vedligeholdelse af
kystsikringen i området
Den fremtidige vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget henlægges til et
kystbeskyttelseslag, som de bidragydende grundejere skal være medlem af. Laget skal
sikre, at anlægget vedligeholdes og fortsat bevarer den kystbeskyttende effekt og
dermed sikrer investeringen i områdets fremtidige beståen og rekreative funktion.
Udgifterne til den løbende vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget fordeles på
grundejerne efter samme fordelingsnøgle og områdeafgrænsning som ovennævnte
bidragsfordeling. Der vil således være sammenfald mellem de ejendomme, der er
bidragspligtige til kystbeskyttelsesanlægget og de ejendomme, der skal deltage i den
fremtidige vedligeholdelse og lagdannelsen.
Det årlige grundejerbidrag til vedligeholdelsen fastsættes af Frederikshavn Kommunes
Byråd. Ud fra erfaringstal vurderes de årlige vedligeholdelsesomkostninger at udgøre
2,5 % af anlægssummen, svarende til ca. 250.000 kr. ekskl. moms årligt.
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Kort over zoneinddeling og kystbeskyttelsesforanstaltninger
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Trafiksikkerhedsudvalget
Aktiviteter 2015

Målsætning
Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens
målsætning i handlingsplanen 2013-2020, ”Hver ulykke er én for meget – et fælles
ansvar”. Målet er, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken inden udgangen
af år 2020 skal være reduceret med mindst 50 % i forhold til 2010.
Det betyder, at Frederikshavn Kommune vil medvirke til, at antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunens veje inden 2020 er reduceret til 17.
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Trafiksikkerhedsudvalget
Aktiviteter 2015

Trafiksikkerhedsudvalget
Trafiksikkerhedsudvalget skal med ansvar overfor Teknisk Udvalg motivere til en mere trafiksikker adfærd og iværksætte trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på kommunens veje. Udvalget skal yderligere medvirke til, at der ved planlægning, information og vejledning sikres et trafiksikkert miljø, og at der arbejdes for at sikre skolevejene.
Trafiksikkerhedsudvalget deltager i nationalt og regionalt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Vejdirektoratet, Politiet og andre kommuner mv.. Samarbejdet skal sikre gennemførelse af fælleskampagner og de
forskellige tiltag skal koordineres imellem de mange aktører.
Trafiksikkerhedsudvalget sætter i kommuneregi fokus på trafiksikkerhedsarbejdet og skal være garant for, at
de økonomiske ressourcer prioriteres, så Frederikshavn Kommune får mest mulig trafiksikkerhed og tryghed
for investeringen.
Budget:

Drift:
Anlæg:

742.000,- kr.
58.000,- kr.

I alt 800.000,- kr.

Økonomisk Ramme
Kampagner
Sortpletarbejde/Abonnement på Vejdirektoratets uheldsdatabase
Sikre skoleveje
Konkrete projekter
Indkøb af trafiktællere
Trafiksikkerhedsplan
Trafiksikkerhedsudvalgets øvrige arbejder

165.000,- kr.
16.000,- kr.
100.000,- kr.
384.000,- kr.
100.000,- kr
25.000,- kr.
10.000,- kr.

Opfølgning på trafiksikkerhedsarbejdet
Revision
Årlig stedfæstelse af de politiregistrerede uheld og der tilstræbes revision af trafiksikkerhedsplanen ca. hvert
6. år. En ny trafiksikkerhedsplan er ved at blive udarbejdet, og planen er tænkt som et dynamisk dokument,
der løbende kan tilrettes i forhold til de ændringer der måtte komme i forbindelse med skolevejsanalyser,
sortpletanalyser og trafiksituationen generelt. Planen forventes politisk godkendt medio 2015.

Høj hastighed
Hensigtserklæring
I forbindelse med borgerhenvendelser laves der altid en vurdering af hastigheden på en anmeldt vej.
På lokalveje i byområder, hvor 85 % -fraktilhastigheden ligger mere end 20 % over hastighedsgrænsen vurderes, om der skal etableres hastighedsdæmpning eller anden regulering. Det samme gælder for trafikveje i
byområder og veje i landområder, hvor 85 % -fraktilhastigheden ligger mere end 20 % over hastighedsgrænsen.
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Trafiksikkerhedsudvalget
Aktiviteter 2015
Sikre skoleveje
Trafiksikkerhedsudvalget ønsker at styrke samarbejdet med kommunens folkeskoler. Udvalget vil fremme
indsatsen omkring arbejdet med sikre skoleveje, og i den forbindelse ønskes det, at skolerne også viser
mere arrangement og medansvar i forbindelse med sikre skoleveje. Det sættes som mål, at alle kommunens
skoler får udarbejdet en trafikpolitik i løbet af de næste fire år. I forbindelse med trafikpolitikken bliver der
foretaget en skolevejsanalyse, og på baggrund af denne, vil kommunen i samarbejde med de enkelte skoler
anbefale en skolevej.
Udvalget ønsker at et bedre samarbejde mellem trafiksikkerhedsudvalget, skolerne og Center for Skole og
Tværgående Ungeindsats positivt kan påvirke antallet af skolebørn fra 3. klasse og opefter, der transporterer
sig selv til og fra skole.

Unge trafikanter (16-24 år)
Hensigtserklæring:
Der skal arbejdes på at forbedre trafikkulturen og – moralen blandt de unge trafikanter. Derudover skal der
arbejdes på, at forbedre deres forståelse for sammenhængen mellem deres handlinger / adfærd og risikoen
for at komme til at gøre skade på dem selv eller andre i trafikken. Forældrene til de unge trafikanter skal
gøres mere opmærksomme på deres ansvar, for at børnene bliver gode trafikanter, og at de som rollemodeller har en stor betydning.

Fjernelse af særligt uheldsbelastede lokaliteter
Strækninger eller kryds udpeges som en sort plet, hvis der i en fem års periode er registreret mindst fem
personskadeuheld i et kryds eller fem personskadeuheld inden for en strækning, hvor der er mindre end 400
meter imellem hvert uheld.

Spiritusuheld
Der skal årligt sættes fokus på spirituskørsel via lokale og landsdækkende kampagner, hvor der i samarbejde med Nordjyllands Politi vil blive foretaget spirituskontrol på vejnettet.

Eneuheld
Årsagen til eneuheld er oftest høj fart, men i mange af eneuheldene er spiritus skyld i uheldet. Der sættes
årligt lokal fokus på spiritus- og hastighedskampagner.

Kampagner
Budget: 165.000,- kr. (58.000,- kr. fra anlægsbudgettet og 107.000,- kr. fra driftskontoen)

Landsdækkende fælleskampagner
Kampagnerne udarbejdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, andre kommuner og politiet.
Spritkampagne
Titel: Ukendt
Formål: Fokus på de mindre promiller, med en kampagne der inspirerer til at gøre det rigtige. Kampagnen
skal være vedkommende, tankevækkende og frigive et overskud,
Frederikshavn Kommune deltager i kampagnen, der bliver dog ikke sat vejplakater op.
Tidspunkt: Uge 24-26 og 49-51
Målgruppe: Mænd fra 25 år og op
Budget: Ca. 5.000 kr.

4

Trafiksikkerhedsudvalget
Aktiviteter 2015
Skolestartskampagne
Titel: Pas på de små i trafikken
Formål: At forældre, i samarbejde med skole og politi, tager ansvaret for, at deres børn får den nødvendige
trafikopdragelse, så de er rustet til at færdes trygt i trafikken.
Forældrene skal være med til at skabe en tryg skolevej for deres egne børn og derigennem gøre skolevejen
tryg for alle, der færdes til og fra skolen.
Tidspunkt: August/september
Målgruppe: Forældre til børnehaveklassebørnene, de nye elever og bilisterne omkring skolerne m.fl.
Budget: Ca. 60.000 kr.

Uopmærksomhedskampagne
Titel: Kør bil, når du kører bil
Formål: Vende kulturen fra ”jeg kan godt lave andre ting, mens jeg kører” til at bilisterne forstår og respekterer køreopgavens vigtighed i sig selv og ikke indstille GPS, trøste børn eller tjekke sms’er.
Tidspunkt: Uge 38-40
Målgruppe: Alle bilister
Budget: Ca. 5.000 kr.

Fartkampagne
Titel: Sænk farten en lille smule
Formål: Gøre det socialt uacceptabelt at køre for hurtigt. ”En lille smule betyder en hel del” er positiv inkluderende og skal være motiverende for at billisterne kommer en hel del mere sikkert frem, ved at sænke farten en lille smule.
Tidspunkt: Uge 16-18 og uge 42-43
Målgruppe: Alle bilister
Budget: Ca. 40.000 kr.

Regionale kampagner
Spritkampange
Formål: At reduceret antallet af spritbilister i Nordjylland
Tidspunkt: Efterår 2015
Målgruppe: Unge mænd i alderen 17-26 år
I samarbejde med: Kommunerne i Region Nordjylland
Budget: Ca. 30.000 kr.

Lokale kampagner
Trafiksikkerhedstema i køreundervisningen
Formål: At få fat i de unge, inden de erhverver kørekort, og i forbindelse med teoriundervisningen at bearbejde deres holdning og ansvarsfølelse i trafikken.
Tidspunkt: marts – maj – september - november
Målgruppe: Unge omkring 18 år (og deres forældre)
I samarbejde med: Dansk Kørelærer Union, Falck, Beredskabsforvaltningen, Rådet for Sikker Trafik, Nordjyllands Politi og den lokale præst.
Budget: Ca. 10.000 kr.
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Trafiksikkerhedsudvalget
Aktiviteter 2015
Cyklistprøve i 6. klasse
Formål: At sætte fokus på skoleelevernes cyklistegenskaber, ved at afholde en prøve.
Tidspunkt: Maj
Målgruppe: 6. klasses skoleelever
I samarbejde med: Nordjyllands Politi og skolerne
Budget: Ca. 10.000 kr.

Endnu ikke kendte kampagner
Formål: At kunne deltage i relevante/interessante kampagner i 2015, som endnu ikke er offentliggjort.
Budget: ca. 5.000 kr.

Sortpletarbejde
Sortpletudpegning, analyse og besigtigelse
Formål: At analysere trafikuheldene på de udpegede sorte kryds og strækninger og komme med forslag til
at forbedre forholdene.
Tidspunkt: Løbende
I samarbejde med: Nordjyllands Politi
Budget: Ca. 16.000 kr. (abonnement på Vejdirektoratets uheldsdatabase)

Sikre skoleveje
Arbejde for sikre skoleveje
Formål: Ifølge Trafiksikkerhedsudvalgets kommissorium skal udvalget arbejde for at sikre skolevejene i
kommunen. Kommunens folkeskoler skal have hjælp og vejledning til udarbejdelse af trafikpolitikker. I forbindelse med trafikpolitikken skal der laves en skolevejsanalyse for de enkelte skoler. Arbejdet skal via dialog og aktivt engagement give større forståelse og forankring af arbejdet med trafiksikkerhed blandt forældre,
lærere, elever og øvrige aktører. Resultatet skal skabe et fælles ansvar for trafiksikkerheden og for at færdes
hensynsfuldt i trafikken.
Tidspunkt: Løbende
Målgruppe: Center for Skole og Tværgående Ungeindsats og kommunens folkeskoler
Budget: Ca. 100.000 kr.

Konkrete projekter
Færdiggørelse og tilretning af igangværende projekter, samt gennemførelse af pilotprojekt.
Trafiksikkerhedsudvalget har nogle igangværende projekter, som det ønskes at færdiggøre. Det er færdiggørelse af nye tiltag, tilretning af eksisterende fysiske forhold og gennemførelse af et ”2 minus 1 vej” pilotprojekt. Tre af projekterne vil forbedre forholdene for de bløde trafikanter, mens det fjerde projekt skal forbedre
oversigtsforholdene i et vejkryds.
Tidspunkt: 2015
Målgruppe: Alle
Budget: Ca. 384.000 kr.
Lønningen i Skagen
Flytning af sti forbi overkørsel til Lønningen.
Budget: Ca. 30.000,- kr.
6

Trafiksikkerhedsudvalget
Aktiviteter 2015

Sindalvej i Jerup
Vejen laves til en 2 minus 1 vej (pilotprojekt – den første i kommunen)
Budget: Ca. 40.000,- kr.
Bøjlevejen i Skagen
Der etableres parkeringsforbud i forbindelse med krydset Bøjlevejen/Guldmajsvej.
Budget: Ca. 20.000,- kr.
Munkebakkestien
Udvidelse af sti
Budget. Ca. 100.000,- kr.
Pulje til mindre projekter
Puljen skal bruges til endnu ikke er planlagte projekter, som f.eks. ændring af skiltning, tilretning/flytning af
chikaner, mindre anlægsprojekter mm.
Budget: Ca. 194.000,- kr.

Indkøb af trafiktællere
Arbejdsredskab til intern brug
Formål: Trafiktællerne bliver brugt til at analysere trafikken med. De måler f.eks. hastigheder og antallet af
køretøjer, som bliver opdelt på typer og inddelt i tidsintervaller. Det er et vigtigt værktøj i forbindelse med
skolevejsanalyserne. Fordelen ved nye tællere forventes at blive:
- Meget få fejltællinger.
- Et nyt system der er mere fleksibelt i forhold til at trække data.
- Tællere der kun kræver en opsætning, dvs. mindre arbejdsbyrde.
- Længere holdbarhed på batterier (varighed ca. 1 år)
- At alle tællere kan tælle cykler.
Tidspunkt: 2015
Budget: Ca. 100.000 kr.

Færdiggørelse af trafiksikkerhedsplan
Udarbejdelse af ny Trafiksikkerhedsplan
Formål: I henhold til Trafiksikkerhedsudvalgets kommissorium, skal der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan.
Ideen med en trafiksikkerhedsplan er at få udpeget og prioriteret de trafiksikkerhedsproblemer, der er på
kommunens eget vejnet. Yderligere skal handlingsplanen fungere som kommunens information til borgerne
omkring de initiativer, som kommunen vil igangsætte i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde.
Tidspunkt: 2015
Målgruppe: Alle
Budget: Ca. 25.000 kr.

7

Trafiksikkerhedsudvalget
Aktiviteter 2015

Trafiksikkerhedsudvalgets øvrige arbejde
Inspiration og videndeling om trafiksikkerhed
Samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed, Vejdirektoratet, politiet og andre kommuner, fx:
1.
2.
3.
4.
5.

Deltage i det landsdækkende samarbejde fx koordinationsgruppe, arbejdsgrupper og fællesmøder
Deltage i samarbejdet med de lokale Trafiksikkerhedsudvalg
Deltage i trafiksikkerhedsnetværket
Deltage i trafiksikkerhedskurser og studieture
Have større fokus på udvalgets hjemmeside

Tidspunkt: Løbende
Målgruppe: Kolleger, der arbejder med trafiksikkerhed i kommuner, Vejdirektoratet samt hos politiet og Rådet for Sikker Trafik og rådgivere
Budget: Ca. 10.000 kr.
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Prioriteringsliste
Udarbejdelse af trafikanalyser og trafikpolitik.

Nummer

Skole

Point

Årstal

1

Bangsbostrand skole (skoledistrikt vest)

10

2015

2

Stensnæs skole (skoledistrikt syd)

7

2015

3

Gærum skole (skoledistrikt vest)

7

2016

4

Frydenstrand skole (skoledistrikt øst)

5

2016

5

Strandby skole (skoledistrikt nord)

5

2016

6

Torslev skole (skoledistrikt syd)

5

2016

7

Ravnshøj skole (skoledistrikt vest)

3

2016

8

Ålbæk skole (skoledistrikt nord)

2

2016

Færdige og igangværende analyser
Nummer
Skole
1

Nordstjerneskolen (skoledistrikt øst)

2

Skagen skole (skoledistrikt nord)

3

Sæbygård (skoledistrikt syd)

4

Sæby skole (skoledistrikt syd)

5

Hørby Dybvad skole (skoledistrikt syd)

Lukkede skoler
Nummer
Skole
1

Jerup skole

2

Elling skole

Sag nr.: 13/15210 #115332-13 – ver. 2

Bilag: 7.1. Prioritering klimakortlægning.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 62692/15

HØJEN
GL. SKAGEN

SKAGEN

KANDESTEDERNE
HULSIG

SKIVEREN
LODSKOVVAD

ÅLBÆK

Jerup

HJØRRING
KOMMUNE
Nielstrup

Strandby
Hirsholmene

Øster Holmen
Elling
Kvissel

Ravnshøj

Skærum

Åsted
Kilden
Frederikshavn

FREDERIKSHAVN
KOMMUNE

Gærum

Vangen

Understed

Østervrå
Thorshøj
Sæby
Hørby
Syvsten

Brønden

Dybvad
Lyngså

Præstbro

Voerså

BRØNDERSLEV
KOMMUNE

Copyright: KMS, COWI, Frederikshavn Kommune

Bilag: 7.2. Vandløbsskema offentlige vandløb,ver. 8.xlsx
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 62691/15

Offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune
Nr.

Vandløbsnavn

Vandløbssystem

1

Bangsbo Å

Bangsbo Å

Regulativ nr.Nr. i vandløbssystem

2

Bækken

Bækken

4

14

3

Stabæk

Elling Å

7.1

7.35

4

Lerbæk

Elling Å

8

7.5

5

Åsted Å

Elling Å

7.2

7.45

6

Skærum Å

Elling Å

7.3

7.85

7

Elling Å

Elling Å

202

7

8

Fyrgrøft

Fyrgrøft

7

17

9

5 (27)

6

Hedegrøften

Hedegrøften

1

12

10

Batterivejs Vestre Grøft

Hvidegrøft

9

18.05

11

Hvidegrøft

Hvidegrøft

8

18

12

Jerup Å

Jerup Å

2

11

13

Klitbækken

Klitbækken

14

Nors Å, Knasborg Å

Nors Å

15

Lyngshede Nors Å Grøften

Nors Å

16

Vandåen

Korsholt Bæk

17

Kragskov Å

Kragskov Å

3

10

18

Kragskov Hedegrøft

Kragskov Å

3.1

10.15

19

Birkerenden

Kragskov Å

3.2

10.35

20

Engsig Bæk (fra kanal til Rugholm Å) Rugholm Å

4

9.15

21

Engsig Bæk Kanal

Rugholm Å

4

9

22

Engsig Bæk tilløb fra nord

Rugholm Å

4.1

9.10

23

Rugholm Å

Rugholm Å

6

8

24

Gods Ugerbæk

Rugholm Å

6.1

8.5

25

Jordemodergrøften

Rugholm Å

6.1.1

8.5.5

26

Skiverrenden

Skiverrenden

3

20

27

Solsbæk

Solsbæk

15

4

28

Afløb fra Dyrheden Mose

Solsbæk

16

4.5

29

Strengsholt Bæk

Strengsholt

13

2

30

Grønheden bæk

Sæby Å

17

5.40.20

31

Volstrup Bæk

Sæby Å

18

5.40.5

32

Svangen Bæk

Sæby Å

19

5.40.5.15.5

33

Graverhus Nordre Bæk

Sæby Å

20

5.40.5.15

34

Fauerholt Bæk

Sæby Å

21

5.40.5.5

35

Hørby Å / Sæby Å

Sæby Å

24

5.55

36

Hørbylund Møllebæk

Sæby Å

26

5.55.60

37

Sæby Å

Sæby Å

210

5

38

Grønheden Å

Sæby Å

220

5.40

39

Troldgrøften

Troldgrøften

5

15

40

Tørverenden/Karredrenden

Tørverenden/Karredrenden

6

16

41

Løbæk

Voer Å

28

1.25

42

Voer Å, Sæsing bæk

Voer Å

1

1

43

Bybækken

Voer Å

2

1.185

44

Dalbæk

Voer Å

3

1.140

45

Spånbæk

Voer Å

4

1.50.15

46

Ovnstrup Bæk

Voer Å

4

1.50.5.5

47

Tøsbæk

Voer Å

4

1.50.5

48

Degemosebækken

Voer Å

5

1.50.5.10

49

Volsted Bæk

Voer Å

6

1.70

50

Bredmose Bæk

Voer Å

7

1.45.15

51

Barkholtbæk

Voer Å

8

1.70.10

52

Skelbækken

Voer Å

9

1.45.10

53

Søparkbækken

Voer Å

10

1.45.13

54

Siverslet Bæk

Voer Å

11

1.45

55

Dybvadgårds Bæk

Voer Å

22

1.45.20

56

Tranholm Bæk

Voer Å

23

1.200

57

Thorhøjs Bæk

Voer Å

25

1.150

58

Voer Å

Voer Å

215

1

59

Tøsbæk-Spånbæk

Voer Å

219

1.50

14

3

206

13

2

13.20

12

0.10

Bemærkninger

Offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune
Vandløbsnavn

Vandløbssystem

Vandåen

Korsholt Bæk

Voer Å

Voer Å

Voer Å, Sæsing bæk

Voer Å

Løbæk

Voer Å

Siverslet Bæk. (Er opmålt)

Voer Å

Skelbækken. (Er opmålt)

Voer Å

Søparkbækken. (Er opmålt)

Voer Å

Bredmose Bæk. (Er opmålt)

Voer Å

Dybvadgårds Bæk. (Er opmålt)

Voer Å

Tøsbæk-Spånbæk

Voer Å

Tøsbæk

Voer Å

Ovnstrup Bæk

Voer Å

Degemosebækken

Voer Å

Spånbæk

Voer Å

Volsted Bæk

Voer Å

Barkholtbæk

Voer Å

Dalbæk

Voer Å

Thorhøjs Bæk

Voer Å

Bybækken

Voer Å

Tranholm Bæk

Voer Å

Korrebæk

Korrebæk

Søvangsbækken

Søvangsbækken

Klitbækken

Klitbækken

Solsbæk

Solsbæk

Strengsholt Bæk

Strengsholt

Afløb fra Dyrheden Mose

Solsbæk

Sæby Å

Sæby Å

Grønheden Å

Sæby Å

Volstrup Bæk

Sæby Å

Fauerholt Bæk

Sæby Å

Graverhus Nordre Bæk

Sæby Å

Svangen Bæk

Sæby Å

Grønheden bæk

Sæby Å

Hørby Å / Sæby Å

Sæby Å

Hørbylund Møllebæk

Sæby Å

Bangsbo Å

Bangsbo Å

Elling Å

Elling Å

Lerbæk

Elling Å

Stabæk

Elling Å

Åsted Å

Elling Å

Dvergetved Bæk

Elling Å

Skærum Å

Elling Å

Rugholm Å

Rugholm Å

Gods Ugerbæk

Rugholm Å

Jordemodergrøften

Rugholm Å

Engsig Bæk Kanal

Rugholm Å

Engsig Bæk tilløb fra nord

Rugholm Å

Regulativnavn

Prioritering

Bemærkninger

Sørå opland

10

meget lille andel af systemet. Ingen problemer

Voer Å opland.

7 Problemer i Præstbro og Dybvad. Nogen problemr for jordbrugserhvervet.

Sydlige vandløb i Frederikshavn kommune

Sæby Å opland

Problemer
6 for sommerhusområder ved Lyngså. Ikke de store problemer for jordbrugserhvervet.

Problemer med5 rølægninger i Hørby. Jævnlige oversvømmelser. Nogen problemer for jordbrugserhvervet.

Bangsbo Å Store problemer for lodsejere2ved åen i Frederikshavn by, især nederste del ved udløbet. Ikke stor risiko for tab for jordbrugse

Elling Å opland

Rugholm Å opland

1Store problemer I Elling By. Ikke så store problemer for jordbrugserhvervet

Især problemer
3
for sommerhusområdet Bratten. Nogen problemer for jordbrugserhvervet.

Engsig Bæk (fra kanal til Rugholm Å) Rugholm Å
Kragskov Å

Kragskov Å

Kragskov Hedegrøft

Kragskov Å

Birkerenden

Kragskov Å

Nors Å, Knasborg Å

Nors Å

Lyngshede Nors Å Grøften

Nors Å

Jerup Å

Jerup Å

Hedegrøften

Hedegrøften

Bækken

Bækken

Troldgrøften

Troldgrøften

Tørverenden/Karredrenden

Især problemer for sommerhuse
4
ved Hulsig. Nogen problemer i Skagen. Ikke de store problemer for jordbrugserhverve
Tørverenden/KarredrendenNordlige vandløb i Frederikshavn kommune

Fyrgrøft

Fyrgrøft

Hvidegrøft

Hvidegrøft

Batterivejs Vestre Grøft

Hvidegrøft

Skiverrenden

Skiverrenden

Kragskov Å opland

8
Lidt problemer for jordbrugserhvervet.

Nors Å/Knasborg Å opland

9

Ikke de store problemer

Vandåen Korsholt Bæk 12
0.10
Løbæk
Voer Å
28
1.25
Voer Å, Sæsing
Voer Åbæk
1
1
BybækkenVoer Å
2
1.185
Dalbæk Voer Å
3
1.140
Spånbæk Voer Å
4
1.50.15
Ovnstrup Bæk
Voer Å
4
1.50.5.5
Tøsbæk Voer Å
4
1.50.5
Degemosebækken
Voer Å
5
1.50.5.10
Volsted Bæk
Voer Å
6
1.70
BredmoseVoer
BækÅ
7
1.45.15
Barkholtbæk
Voer Å
8
1.70.10
Skelbækken
Voer Å
9
1.45.10
Søparkbækken
Voer Å
10
1.45.13
Siverslet Bæk
Voer Å
11
1.45
Dybvadgårds
VoerBæk
Å
22
1.45.20
Tranholm Voer
Bæk Å
23
1.200
Thorhøjs Bæk
Voer Å
25
1.150
Voer Å
Voer Å
215
1
Tøsbæk-Spånbæk
Voer Å
219
1.50
Strengsholt
Strengsholt
Bæk
13
2
Klitbækken
K litbækken
14
3
Solsbæk Solsbæk
15
4
Afløb fra Dyrheden
Solsbæk Mose16
4.5
GrønhedenSæby
bæk Å
17
5.40.20
Volstrup Bæk
Sæby Å
18
5.40.5
Svangen Bæk
Sæby Å
19
5.40.5.15.5
GraverhusSæby
Nordre
Å Bæk 20
5.40.5.15
Fauerholt Sæby
Bæk Å
21
5.40.5.5
Hørby Å / Sæby Å
24
5.55
HørbylundSæby
Møllebæk
Å
26
5.55.60
Sæby Å Sæby Å
210
5
GrønhedenSæby
Å
Å
220
5.40
Bangsbo ÅBangsbo Å 5 (27)
6
Stabæk Elling Å
7.1
7.35
Lerbæk Elling Å
8
7.5
Åsted Å Elling Å
7.2
7.45
Skærum ÅElling Å
7.3
7.85
Elling Å Elling Å
202
7
Rugholm ÅRugholm Å
6
8
Gods Ugerbæk
Rugholm Å
6.1
8.5
Jordemodergrøften
Rugholm Å 6.1.1
8.5.5
Engsig Bæk
Rugholm
(fra kanal
Å til4Rugholm
9.15
Å)
Engsig Bæk
Rugholm
Kanal Å
4
9
Engsig Bæk
Rugholm
tilløb fra
Å nord
4.1
9.10
Kragskov K
Åragskov Å
3
10
Kragskov Kragskov
HedegrøftÅ 3.1
10.15
Birkerenden
Kragskov Å 3.2
10.35
Jerup Å Jerup Å
2
11
Hedegrøften
Hedegrøften 1
12
Nors Å, Knasborg
Nors Å Å
206
13
LyngshedeNors
Nors
Å Å Grøften
2
13.20
Bækken Bækken
4
14
Troldgrøften
Troldgrøften
5
15
Tørverenden/Karredrenden
Tørverenden/Karredrenden
6
16
Fyrgrøft Fyrgrøft
7
17

BatterivejsHvidegrøft
Vestre Grøft 9
HvidegrøftHvidegrøft
8
Skiverrenden
Skiverrenden 3

18.05
18
20
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Frederikshavn Kommune
Teknisk Udvalg
Årsberetninger samt overførselsopgørelser
regnskab 2014
Økonomicenteret, d. 10. marts 2015

#49138-15

Teknisk udvalg
Drift
Center

Korrigeret Resultat før
bankbog
Forbrug 2014 budget
Bankbog *) Årets resultat

Direktørens område

-402

-505

103

-469

-366

Center for Teknik og Miljø

3.878

3.467

411

-2.457

-2.046

Ejendomscenter - havne

-199

-21

-178

700

522

38.860

38.874

-14

7.564

7.550

4.288

0

4.288

0

4.288

Park og Vej Vintertjeneste

26.319

11.147

15.172

0

15.172

Teknisk Udvalg drift

72.744

52.962

19.782

5.338

25.120

Park og Vej drift
Park og Vej regnvand uge 42

*) bankbogen udgør de over-/underskud fra 2013 som ikke er frigivet eller udlignet i løbet af regnskab 2014

Anlæg
Center
Direktørens område

Korrigeret
Forbrug 2014 budget

Årets
resultat

0

215

-215

Center for Teknik og miljø

1.333

3.091

-1.758

Ejendomscenter

2.140

2.234

-94

Park og Vej

42.031

41.286

745

Teknisk Udvalg anlæg

45.504

46.826

-1.322

2

Teknisk udvalg
Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Teknisk Udvalgs områder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indledning
Direktørens vurdering af regnskab 2014
Teknisk regnskabsforklaring
Årsberetning – Center for Teknik og Miljø
Årsberetning – Ejendomscentret - havne
Årsberetning – Center Park og Vej - drift
Årsberetning – Center Park og Vej - vintertjeneste
Anlæg

1. Indledning
Teknisk Udvalg dækker over 4 områder; Direktørens område, Center for Teknik og Miljø,
Ejendomscenter og Center for Park og Vej.
Direktørens område omfatter mindre projekter og puljer. Center for Teknik og Miljøs opgaver består
bl.a. i miljøbeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse.
Ejendomscentret udfører opgaver vedrørende havnene.
Park og Vej har ansvaret for kommunens gader, veje, trafik, parker og grønne områder. Her
planlægges, koordineres og udføres den daglige pasning og vedligeholdelse. Park og Vej har
endvidere en anlægsafdeling, der udfører renoveringsopgaver og nyanlæg.
I forbindelse med budget 2014 var der en bemærkning vedr. Vintertjenesten, ”faktiske udgifter i
forbindelse med vintervedligeholdelse afholdes af kommunekassen”. Denne bemærkning betyder at,
når der ses bort fra den tekniske tillægsbevilling, efterlades underskuddet for 2014 på 15,2 mio. kr.

2. Direktørens vurdering af regnskabet for Teknisk Udvalg
Årets drift udviser et merforbrug på 15,5 mio. kr., heraf vedrører de 15,2 mio. kr. vintertjenesten. På
anlægsområdet udviser regnskab 2014 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
Af særlige områder kan nævnes at:
I 2014 har Center for Park og Vej forsat den positive udvikling fra regnskab 2013. i 2014 er
overskuddet på 14 tkr.
Regnvandsoversvømmelserne i uge 42 kostede i 2014 Frederikshavn Kommune 4,3 mio. kr.
og der forventes yderligere udgifter i 2015 i størrelsesordenen 2-2,5 mio. kr. til
genoprettende arbejder.
Regnskabet er 5,0 mio. kr. dårligere end forventningen 31. august. Forskellen kan primært
henføres til udgifterne vedr. regnvandsoversvømmelser i uge 42.
Udgifterne til vintertjenesten har i 2014 været på 26,3 mio. kr. hvilket er den næstdyreste
udgift siden kommunesammenlægningen. 2010 var den dyreste med 47,1 mio. kr. 2014 er
9,6 mio.kr. højere end gennemsnittet for årene 2007-09 og 2011-13.
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3. Teknisk regnskabsforklaring
I 1.000 kr.

Direktørens område

forbrug

Oprindeligt
budget

Overførsel Omplaceri Tillægsbevillinger Korrigeret Forventning 31/8
nger
budget ink.
bankbøger

Park og Vej - Vintertjeneste

-402
3.878
-199
38.860
4.288
26.319

-150
3.469
-18
39.418
0
11.164

469
2.457
-700
-7.564
0
0

I alt

72.744

53.883

-5.338

Teknik og Miljø
Ejendomscenter - Havne
Park og Vej - drift
Park og Vej Regnvand uge 42

-700

700

345
-2
-3
-1.243
0
-17

-36
5.924
-721
31.311
0
11.147

-505
3.608
-21
38.874
0
25.763

-920

47.625

67.719

Resultatet for Teknisk Udvalg viser et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 19,7 mio. kr.
heraf er de 15,2 mio. kr. vintertjeneste og 4,3 mio. kr. regnvandshændelserne. Årets resultat
sammen med bankbøgerne giver at Teknisk Udvalg overfører 25,1 mio. kr. i underskud.
I løbet af 2014 er budgettet for Teknisk Udvalg blevet ændret. De væsentligste ændringer på
budgettet i 2014 var i 1.000 kr.:
-5.338
23.500
-1.200

Overførsel fra regnskab 2013
Teknisk tillægsbevilling
Overførsel af budget for grønne områder til Ejendomscentret
Den tekniske tillægsbevilling er ikke indregnet i skemaerne.

4. Årsberetning 2014 Center for Teknik og Miljø
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.)
Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog) er

3.467

Regnskab 2014 udviser et overskud på
Regnskab 2014 udviser et underskud på

411

Bankbogen vedrørende regnskab 2013

2.457

(minus foran = underskud)

Kort præsentation
Center for Teknik og Miljø arbejder med nedenstående opgaver på Teknisk udvalgs område:
:
Vej og trafiksikkerhed – Myndighedsopgaver under Lov om offentlige veje og Lov om fællesveje, herunder
vejlovsadministration i forhold til bekendtgørelse og vedtægter. Tilladelser til at råde over vejarealer fx ved
udlejning af udstillings- og serveringsarealer, arrangementstilladelser og gaderegulativer. Parkeringskontrol,
parkeringsfond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-bekendtgørelser.
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Skadedyrsbekæmpelse har det grundlæggende princip for fastsættelse af gebyret efter hvile-i-sig-selvprincippet. Takster på området skal være omkostningsbestemte. Der opkræves et beløb via ejendomsskatten
svarende til 0,005 % af ejendomsværdien til rottebekæmpelse

Ressourceforbrug og regnskabsresultat
På Teknisk Udvalgs område er der i 2014 tale om et underskud på 411.000 kr. hvilket primært skyldes færre
indtægt fra parkeringsbøder. Underskuddet forventes dækket af bankbog.

Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således:
Der er konstateret et underskud jf. ovenstående.

Aktiviteter og aktivitetstal
Center for Teknik og Miljø har i 2014 opkrævet færre p-bøder end forudsat i budgettet. Herudover har centret
arbejdet med at overdrage opkrævningen for udeservering, stadepladser og udlejningsbånd til
Handelsstandsforeningen i Sæby, Foreningen Frederik i Frederikshavn og til Turistforeningen i Skagen.
Herudover har Center for Teknik og Miljø arbejdet med en parkeringsanalyse for Frederikshavn, Sæby og
Skagen.

5. Årsberetning 2014 – Ejendomscentret - Havne
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.)
Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden
opsparing) er

-21

Regnskab 2014 udviser et overskud på

177

Regnskab 2014 udviser et underskud på
Bankbogen vedrørende regnskab 2013

-700

(minus foran = underskud)

Kort præsentation
Havne er administrativt en del af ejendomscenteret og er politisk placeret på Teknisk Udvalgs
Område.
Skagen Lystbådehavn er kommunalt drevet.
Sæby Havn er kommunalt ejet og kommunalt drevet.
Aalbæk Havn, Rønnerhavnen, og Voerså Havn er kommunalt ejet som er foreningsdrevet.
Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen som for de mange turister, der hvert år besøger
landsdelen.
Drifts- og vedligeholdelses indsatsen koordineres mellem Ejendomscenteret og de pågældende havne.
På Ålbæk havn, Rønnerhavnen og Voerså havn udføres der et stort frivilligt arbejde af foreninger i lokalområdet.
De 5 havne har 1200 faste pladser.
Skagen Lystbådehavn er en del af Skagen Havn og benyttes kun i perioden 1.4 – 1.10. Havnen benyttes
udelukkende af gæstesejlere og anløbes årligt af ca. 12.000 både.
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Sæby Havn har 275 faste pladser. Havnen har ca. 7.200 gæstesejlere pr. år.
Aalbæk Havn har gennemført havneudvidelse. Der er 110 faste pladser. Havnen har ca. 1050 gæstesejlere om
året.
Rønnerhavnen har 380 faste pladser, og har ca. 650 gæstesejlere.
Voerså Havn har 137 faste pladser og har ca. 50 gæstesejlere.
Alle havne har besøg af autocampere. Betalingen for disse er alle steder blevet positivt modtaget.
Havneteamet, som om vinteren producerer flydebroer, har arbejdet i alle havnene og hjulpet til med diverse
vedligeholdelsesopgaver.

Ressourceforbrug og regnskabsresultat
Området Havne har i 2014 haft et overskud på 177.431 kr.
Der er indgået en aftale med de foreningsdrevne havne om, at de vedligeholdelsesbidrag der indbetales,
opspares i den enkelte havn, hvis de ikke bruges inden for året. Dette medfører, at der står en opsparing på
521.792 kr. i de foreningsdrevne havne til brug i 2015 og senere år. Hovedårsagen til denne opsparing er, at
det ud fra en faglig vurdering var bedre at vente med at foretage uddybning af havne og sejlrender til efter
årsskiftet.
Lystbådehavnen i Skagen har ikke givet det forventede overskud på 616.807 kr., men kun et overskud på
275.682 kr. Dette skyldes først og fremmest en ændring i ansættelsesforholdet for medarbejderne.
Tidligere har det været muligt at finde beskæftigelse for havnens medarbejdere i andre afdelinger, men i
forbindelse med budgetreduktioner i 2014, har dette ikke været muligt. Der er derfor indgået en
fratrædelsesaftale med 3 faste medarbejdere på Skagen Lystbådehavn.
Bankbogen fra 2013 på et underskud på 700.174 kr. vedrører kun kommunale havne.

Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således:
Årets driftsresultat er 177.431 kr. Når Overskuddet ligges sammen med bankbogen fra 2013 bliver årets resultat
et underskud på 522.743 kr. der fordeles på følgende måde:
Som følge af Direktionens beslutning om overførselsadgang for projekter med ekstern finansiering, overføres
overskuddene i Voerså Havn, Rønnehavnen og Aalbæk Havn ubeskåret til 2015. I alt 521.792 kr.
Underskuddet på samlet 1.044.535 kr. udlignes med Center for Teknik og Miljøs bankbog.

6. Årsberetning 2014 - Park og Vej - Drift
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.)
Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden
opsparing) er

38.874

Regnskab 2014 udviser et overskud på
Regnskab 2014 udviser et underskud på

4.274
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Bankbogen vedrørende regnskab 2013

-7.564

(minus foran = underskud)

Kort præsentation
Center for Park & Vej er et fagcenter, som politisk er forankret i Teknisk Udvalg.
Centret varetager drift og vedligeholdelse af de grønne områder og infrastrukturen (veje og stier) i kommunen,
samt vintertjeneste og grøn udsmykning i det offentlige rum. Centeret har således ansvaret for kommunens
gader, veje, stier, parker, strande, skove og grønne områder. Det betyder, at centret planlægger, koordinerer og
udfører den daglige pasning og vedligeholdelse. Center for Park & Vej udfører derudover renoveringsopgaver og
nyanlæg samt en række kontraktopgaver indenfor det grønne område, såsom pleje af boldbaner og
græsarealer.
Park og Vej udfører også mindre entreprenør – og renoveringsopgaver for kommunens forsyningsselskaber.

Ressourceforbrug og regnskabsresultat
Regnskab i balance:
Økonomien og forbruget er fulgt meget tæt igennem hele 2014 i Center for Park & Vej. Der er løbende iværksat
ressourcemæssige effektiviseringstiltag og taget ledelsesmæssige beslutninger omkring forbrug og
driftsinvesteringer. Således blev tilpasningen af organisationen i form af afskedigelser af næsten 10 % af den
samlede arbejdsstyrke iværksat rettidigt, således at besparelsen kunne have en vis effekt i regnskabet for 2014.
Det øgede forbrug skyldes primært regnvejrshændelsen i uge 42, hvor regnvandsmængderne forårsagede store
skader på infrastruktur, bygværker og øvrige anlæg. Økonomien til udbedring af skaderne og en samlet
forebyggende indsats i forhold til klimatilpasningen finansieres særskilt af statsligt lånetilsagn.
Klimatilpasning, klimaændringer og afvanding var generelt en afgørende faktor for en stor del af arbejdet i 2014.
Et fokusområde i 2014 har været afvanding og oprensning af kommunale rabatter og grøfter. Mange
vejgrøfter er de senere år sprunget i skov eller er kraftigt på vej til det. Særligt langs de gamle amtsveje
Frederikshavn Kommune overtog i 2007 ved amternes nedlæggelse (Aalborgvej, Brønderslevvej,
Brøndenvej m.fl.) var problemet stort. Samme problem gør sig gældende langs de kommunale veje, hvor der
har været et stort efterslæb pga. af besparelser på området. Trævæksten er mange steder blevet så
voldsom at den forvolder skade på vejanlæg, asfalt og grøfter m.m. samt forårsager forsikringskrav fra
busser, vognmænd o.l. Desuden giver den megen skygge flere kolde og glatte områder ifm. frost, hvilket
øger behovet for glatførebekæmpelsen. Center for Park og Vej valgte derfor i 2014 at lave en målrettet
indsats for at reducere bevoksningen og genoprette vejanlæggets funktion. Nedenfor er skitseret nogle af de
problemer fældningen og oprensningen kommer i møde.

Sikring af infrastruktur og vejkapital
1. Asfaltens levetid forlænges: Bedre og mere tørre vejbaner (sol, vind) > mindre frostsprængninger. Vand i
befæstelser og underbygning nedsætter vejbefæstelsens styrke og deformationsmodstand. Derved
nedbrydes vejen hurtigere og dens levetid nedsættes.
2. Bedre holdbarhed på sideanlæg: En tæt græspels giver mindre erosion ved store regnskyl og
afsmeltningssituationer. Ifm. træfældningen er der registreret store skylleskader under de tættest
bevoksede områder
3. Bedre afvanding: Mange grøfter er tilstoppede som følge af trævækst, og deres funktion nedsættes.
Trafiksikkerhed
1. Højere vejtemperatur: Mere lys og sol giver en højere vejtemperatur og dermed mere effektiv
glatførebekæmpelse. Giver desuden bedre plads til at lægge sne ifm. med snerydning
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2. Bedre oversigtsforhold: I kurvede forløb giver en reduktion af trævæksten bedre oversigtsforhold på ofte
flere hundrede meter og dermed en bedre trafiksikkerhed og formentlig mindre risiko for påkørsler af
vildt.
3. Rabatten skal kunne fungere som undvigeareal for biler. Står der en skov er det ikke muligt. Herudover
er træer en risiko ved afkørsler. Center for Park og Vej har allerede fjernet flere træer som er blevet
påkørt i alvorlige sammenstød.
4. Færre forsikringsskader
Effektivisering og arbejdsmiljø
1. Mindre trævækst og buske giver en højere effektivitet på græsklipningen
2. Det giver et bedre arbejdsmiljø, når der er færre genstande at tage højde for ved græsklipningen og
færre vanskelige manøvrer med slagleklipper.
I 2014 er der endvidere indledt samarbejde med Hjørring Kommune på Park & Vej-området.
Arbejdsgruppen har i første omgang udvalgt nedenstående 3 temaer, som vil være udgangspunkt for et
fremtidigt samarbejde omkring rationaler og optimering af de gensidige opgaveområder.’
Udvalgte samarbejdstemaer:
1) Asfaltbelægning
2) Vintertjeneste
3) Fremtidens Boligveje (Koordinerede renoveringsarbejder)
I 2014 blev arbejdet med omlægning og fornyelse af bede i byerne ligeledes videreført. Bedene omlægges
på forskellig vis til typisk fra blomsterbede til mere nutidige og mindre vedligeholdelseskrævende anlæg.

Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således:
Park og Vej har i 2014 et samlet underskud på 4,3 mio. kr. Når udgifterne til regnvandshændelserne i uge 42 er
fratrukket, giver Park og Vej et overskud på 14.617 kr.
Overskuddet afdrager på gælden på bankbogen. Udgifterne til regnvandshændelserne på 4.288.488 kr.
overføres til Park og Vejs drift.
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7. Årsberetning 2014 - Park og Vej - Vintertjeneste
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.)
Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden
opsparing) er

11.147

Regnskab 2014 udviser et overskud på
Regnskab 2014 udviser et underskud på

15.172

Bankbogen vedrørende regnskab 2013

0

(minus foran = underskud)

Kort præsentation
Center for Park & Vej forestår kommunens vintertjeneste, der omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på de
kommunale veje og stier.
Vintertjeneste indebærer selve snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt oprydningsindsatsen med evt.
bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter.

Ressourceforbrug og regnskabsresultat
Der er indgået et 3 årigt kontrakt på vintertjenesten, hvoraf vinteren 2014/15 har været første erfaringsår.
Snesituationen i januar og februar betød, at der kom en del sne som efterfølgende gav fygning i en lang periode.
Dette betød særligt behov for rydning af oplandsvejene op til flere gange i døgnet. Samtidig krævede denne
situation ekstra saltning.
Generelt har der været meget fokus på vintertjenesten igennem hele 2014. Nye skoleruter har bl.a. medført
behov for omlægning af ruter og tilførsel af nye ruter.
Der er stor opmærksomhed og opfølgning på økonomien, på indsatsen og øvrige forudsætninger for
vintertjenesten. Her spiller vejudstyr bl.a. en rolle, idet omlægning af trafikdæmpende tiltag fra bump til chikaner
medfører ekstra udgifter til snerydning og saltning, idet arealer mellem chikaner og fortov skal udføres manuelt.

Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således:
Merforbruget efterlades i regnskab 2014

8. Årsberetning 2014 Anlæg
Anlægsforbruget på Teknisk Udvalgs område udviser i forhold til det korrigerede budget et
mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Forbruget i 2014 har været på 45,5 mio. kr. sammenholdt med et
korrigeret budget på 46,8 mio. kr.
Det oprindelige budget var på 40,8 mio. kr. i løbet af regnskabsåret blev der givet tillægsbevillinger
på i alt 6,1 mio. kr. Heraf er de 2,2 mio.kr. låneberettigede anlæg.
De væsentligste ændringer på anlægsbudgettet i 2014 var i 1.000 kr.:
3.146

Overførsel fra regnskab 2013
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Vejafvandingsbidrag efterbetaling for 2012
Fremrykning af kystbeskyttelse fra 2015 til 2014

2.256
750

Af store enkelte projekter på Teknisk Udvalgs område kan nævnes udbedring af skader efter
stormen ”Bodil” på 1,4 mio. kr. Herudover har kommunen betalt 4,2 mio. kr. i vejafvandingsbidrag til
Frederikshavn Forsyning.
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Bilag: 9.2. 49142-15_v1_oversigt TU drift R2014.pdf
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+ = overskud
- = underskud

Regnskab 2014

Oprindelig
budget

Korr.
budget

Rest

Bankbog fra 2013 resultat i alt

Ny Bankbog

Overførsel til Efterlades i bemærkni
2015
2014
ng

-401.946

-150.210

-505.274

-103.328

469.400

366.072

266.072

100.000

0

3.877.590

3.469.090

3.466.643

-410.947

2.456.929

2.045.982

901.447

100.000

0

3)

Ejendomscenteret i alt

-198.699

-700.174
-700.174
0
0
0

-522.743
-1.044.535
191.638
305.921
24.233

521.792

-914.516
35.434
170.763
687.051

177.431
-344.361
191.638
305.921
24.233

0

-570.155
-156.204
-135.158
662.818

-18.490
-582.890
0
0
564.400

-21.268

Kommunale havne
Voerså Havn
Rønnehavnen
Aalbæk Havn

0
0
0
0

0
191.638
305.921
24.233

0
0
0
0
0

3)
4)
4)
4)

38.859.696

39.417.960

38.874.313

14.617

-7.563.950

-7.549.333

-7.449.333

-100.000

0

4.288.488

0

0

-4.288.488

-4.288.488

0

-4.288.488

0

1)

Vintertjeneste

26.319.179

11.163.880

11.147.098

-15.172.081

0

-15.172.081

-15.172.081

2)

I alt

72.744.308

53.882.230

52.961.512

-19.782.796

-5.337.795

-25.120.591

Direktør område
Center for Teknik og Miljø

Center for Park og Vej
Regnvand uge 42

1) Overføres til Park og Vejs drift.
2) Efterlades i regnskab 2014, jf. tidligere beslutningen
3) Underskudet på kommunale havne 1.044.535 kr. udlignes af Center for Teknik og Miljø Bankbog.
4) Overskuddene på de foreningsdrevne haven overføreres helt til 205. jf Direktionens beslutning om
overførselsadgang for projekter med ekstern finansiering

-6.281.814

-3.666.696 -15.172.081

Bilag: 9.3. TU anlæg R2014.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 61030/15

Teknisk Udvalgs anlæg
regnskab 2014
+= overskud
-= underskud

Anlæg
Miljø og Teknik
Byfornyelse Frederikshavn
Diverse bymiljøarbejder
Matrikulære berigtigelser
Grundvandsgebyr
Kystbeskyttelse
Park og Vej
Slidlag
Vejprojekter
Renov. af kørebaner
Koordinerende belægningsarbejder
Kystfodring
Renovering af vejbelysningsanlæg 20102027
Broer, tunneller og underløb
Aktivitetsområde Bangsbo botaniske
have
Trafiksikkerhedsarbejde
Stoppestedsfaciliteter
Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1.
etape
Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen
Vejafvandingsbidrag
Rekreative anlæg ved Råholtvej
Ny belysning på strandpromenade i Sæby
Skader efter stormen "Bodil"
Direktørens område

Forbrug
Korr.
Rest korr. Forbrugs % Bemærkninger
2014
budget
budget
45.503.809
46.826.098 1.322.289
97,18
1.333.141
3.091.190 1.758.049
43,13
670.689
670.689
0,00 igangværende
356.961
356.961
0,00 igangværende
256.607
519.340
262.733
49,41 Løbende bevilling
794.200
794.200
0
100,00 afsluttet
282.335
750.000
467.665
37,64 igangværende
42.030.874
41.286.190
-744.684
101,80
6.414.624
6.450.549
35.925
99,44 Løbende bevilling
7.889.000
7.889.000
0
100,00 Løbende bevilling
10.939.000
10.939.000
0
100,00 Løbende bevilling
7.799.732
6.666.000 -1.133.732
117,01 Løbende bevilling
198.614
1.194.198
995.584
16,63 Løbende bevilling
1.200.030

1.437.000

236.970

834.493

1.177.535

343.042

565.000

565.000

0

59.000
173.000

59.000
173.156

0
156

-83.984

-477.739

-393.755

17,58

277.272

-332.942

-610.214

-83,28

4.214.881

3.649.600
346.000

-565.281
346.000

110.700

110.704

4

1.439.513

1.440.129
214.879

616
214.879

214.879

214.879

0,00

2.139.794

2.233.839

94.045

95,79

55.677

55.677

0

100,00

2.084.117

2.178.162

94.045

Pulje digitalissering og velfærdstek TU
Ejendomscenter
Akutrenoveringer havne
Bådebroer

83,51

Løbende bevilling
70,87 Løbende bevilling
100,00

Løbende bevilling
100,00 Løbende bevilling
99,91 afsluttet
igangværende

igangværende
115,49 Løbende bevilling
0,00 igangværende
100,00

afsluttet
99,96 afsluttet
0,00
igangværende

afsluttet, se særskildt
anlægsregnskab
95,68 igangværende

Overførsel til Note
2015
1.886.793
1.758.049
670.689
356.961
262.733
467.665
-180.179
35.925
98.822
1
1
343.042
-

1

2

-393.755
-610.214
346.000
214.879
214.879
94.045
94.045

1) underskudet for Koordinerende belægningsarbejder og overskudene for Kystfodring og Renovering af vejbelysningsanlæg udligner hinanden og de resterende
98.822 kr. tillægges Koordinerende belægningsarbejder i 2015
2) De 3 anlægsprojekter er afsluttet i 2014, rest bevillingerne på i alt 776 kr. tillægges kassen
3) Merforbruget på Vejafvandingsbidrag efterlades i regnskab 2014

3

2
2

Bilag: 10.2. Orientering af TU om at Sæby Handelsstandsforening ikke ønsker
sommergågade i 2015.
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 62686/15

Dok 62686-15_v1

Notat
Sæby Handelsstandsforening
meddeler, at man ikke ønsker
sommergågade i Grønnegade,
Sæby, 2015.

Teknisk Udvalg

Sags.nr.
14/3020

Sagsbehandler : JOAA

Formanden for Sæby Handelstandsforening, Hans Ole Kalhøj, meddeler den 9.4.2015 på byens og
handelstandsforeningens vegne, at de ikke ønsker sommergågade i Grønnegade, Sæby.
Begrundelsen for dette er, at sidste års trafikale problemer skabte kaos omkring dette hjørne.
Handelsstandsforeningen mener, at det vil give megen negativitet omkring denne gågade, og
ønsker ikke dette gentager sig fra sidste år.

Bilag: 10.3. Orienteringssag 20.4.15 - skovning langs landeveje
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 63962/15

Notat
Skovning langs
Teknisk Udvalg
Sags.nr. 11/7549
Sagsbehandler: shob
landeveje
Frederikshavn Kommune ejer ca. 1000 km. offentlig vej. Ca. 171 km heraf er tidligere amtsveje (1,0 mio.
m2 asfalt), som blev overdraget til kommunen ved kommunalreformen i 2007. Langs de gamle amtsveje
var der massiv opvækst af træer og buske i grøfter og på sideanlæg. Samme problem gør sig gældende
langs de kommunale veje, hvor der har været et lignende stort efterslæb pga. af besparelser på området.
Trævæksten er mange steder blevet så voldsom at den forvolder skade på vejanlæg, asfalt og grøfter
m.m. samt forårsager forsikringskrav fra busser, vognmænd o.l. De stærkt tilgroede grøfter kan desuden
være med til at forstærke klimamæssige regnvejrshændelser. Herudover giver den megen skygge flere
kolde og glatte områder ifm. glatførebekæmpelsen. Center for Park og Vej valgte derfor i 2013 at lave en
målrette indsats for at reducere bevoksningen og genoprette vejanlæggets funktion. Nedenfor er
skitseret nogle af de problemer fældningen kommer i møde (se også bilag 1 for før/efter billeder):
Sikring af infrastruktur og vejkapital


Asfaltens levetid forlænges: Bedre tørre af vejbaner (sol, vind) giver færre frostsprængninger, da
vand i befæstelser og underbygning nedsætter vejbefæstelsens styrke og
deformationsmodstand. Derved nedbrydes vejen hurtigere og dens levetid nedsættes.



Bedre holdbarhed på sideanlæg: En tæt græspels giver mindre erosion ved store regnskyl og
afsmeltningssituationer. Ifm. træfældningen er der registreret store skylleskader under de
tættest bevoksede områder



Bedre afvanding: Mange grøfter og underføringer er tilstoppede pga. af trævækst, grene hvor
ved deres funktion nedsættes. Dette forstærkes ved de store klimarelaterede regnhændelser.

Trafiksikkerhed


Højere vejtemperatur: Mere lys og sol giver en højere vejtemperatur og dermed mere effektiv
glatførebekæmpelse. Giver desuden bedre plads til at lægge sne ifm. med snerydning. På flere
stræk er vejtemperaturen steget 3-4 grader (registreret i temperaturfølere).



Bedre oversigtsforhold: I kurvede forløb giver en reduktion af trævæksten bedre oversigtsforhold
på ofte flere hundrede meter og dermed en bedre trafiksikkerhed og formentlig mindre risiko for
påkørsler af vildt.



Færre forsikringsskader ift. med påkørsel af sidespejle, ridser o.l.

Opgaven udføres som et samarbejde mellem en entereprenør og Frederikshavn Kommune, hvor træerne
fældes med skovmaskine (en entreprenør) og manuelt med motorsav plus skiltning (Frederikshavn
Kommune). Når træerne er fældet lægges det i depot, flishugges og sælges til varmeværker (se bilag 4).

Flisindtægterne bærer omkostningen til fældningen (skovmaskinen). Efterfølgende knuses arealerne med
en armknuser som vist på bilag 2 således at de kan slås efterfølgende med slagleklipper.
Langt størstedelen af den fældning, der kræver skovmaskine er bragt til ende. Samlet set mangler der ca.
4-6 ugers arbejde med skovmaskine, som forventes udført i efteråret 2015. Færdige stræk kan ses på
bilag 3 med rødt og stræk der mangler er markeret med blåt. Der er dog kun tale om punktvise
fældninger på de sidste stræk.
Pt. foregår knusningen på nogle stræk. Knusningen skal være færdig inden der kommer vækst i græsset
og klipningen starter. Sideløbende med den maskinelle fældning har der været skovarbejde ude at tage
mindre og enkeltstående træer på andre vejstrækninger ift. samme problemstilling. Disse strækninger er
ikke angivet på kortet, men der er tale om en mere begrænset fældning.
Metoden har givet anledning til stor faglig interesse fra andre kommuner med samme problemstillinger
og Frederikshavn Kommune var den 17. marts vært for en ERFA-dag hvor andre kommuner så hvordan vi
har arbejdet med problemstillingen.

Bilag: 10.1. Skiltning Sæby strandpromenade.JPG
Udvalg: Teknisk Udvalg
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Adgang: Åben
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Bilag: 10.5. Bilag 2 - armknuser.jpg
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 60621/15

Bilag: 10.6. Bilag 3 - oversigtskort.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 60623/15
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Udvalg: Teknisk Udvalg
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Adgang: Åben
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Bilag: 10.8. Orienteringssag 20.4.15 - Retablering af Kandestedvej og Råbjergvej
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 64044/15

Notat
Retablering af
Teknisk Udvalg
Sags.nr. 14/5717
Sagsbehandler: JOAA
Kandestedvej og
Råbjergvej
På baggrund af stormen ”Bodil´s” hærgen i 2013 blev nedkørslerne til stranden via de offentlige veje
Kandestedvej og Råbjergvej ødelagt i en sådan grad, at disse ikke var farbare mere.
Administrationen fik herfor efter ansøgning ved Kystdirektoratet tilladelse til at retablere nedkørslerne
igen, ligesom Naturstyrelsen gav dispensation fra klitfredningen til arbejdets gennemførelse.
Vejene blev retableret i overensstemmelse med tilladelserne.
Efter denne vinters storme Dagmar og Egon i januar 2015 er vejene igen bortskyllet. Herfor er
administrationen i dialog med Kystdirektoratet og Naturstyrelsen for, at finde en løbende tilladelse idet
det må forventes, at kommende storme igen vil ødelægge vejanlæggene.
Der vil blive givet en nærmere orientering på mødet.

Bilag: 10.9. Orienteringssag - Organisation i Park & Vej
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 64069/15

Notat
Organisation i Park og
Teknisk Udvalg
Sags.nr. 08/3033
Vej
Center for Park & Vej har pr. 17. april indført en ny organisatorisk opbygning.
Det faktuelle organisationsdiagram vil blive præsenteret og uddybet på mødet.

Sagsbehandler:
bibe

Bilag: 10.10. Orienteringssag -Status samarbejde med Hjørring Kommune på
Park & Vej-området
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 20. april 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 64082/15

Notat
Status samarbejde med
Teknisk Udvalg
Sags.nr. 14/15805
Sagsbehandler: bibe
Hjørring Kommune på
Park & Vej-området
Samarbejdet med Hjørring Kommune blev påbegyndt på Park & Vej-området med særligt fokus på 3
udvalgte opgaveområder, nemlig asfaltbelægning, vintertjeneste og fremtiden boligveje (koordinerede
renoveringsprojekter).
På belægningsområdet har der været et koncentreret arbejde over vinteren med at finde den rigtige fælles
udbudsform for de fremtidige kommunale asfaltarbejder.
Rammerne for det fælles udbud mellem Frederikshavn og Hjørring Kommuner er motiveret af en stram
økonomi på området og et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Udbudsmodellen skal ses som et udtryk for
at kommunerne ønsker at prøve noget nyt i forhold til samarbejdet med private entreprenører. Dette med
henblik på at bremse efterslæbet – eller optimalt holde det status quo eller ligefrem mindske det.
Udviklingsfokusset søges først og fremmest sikret ved at parterne skal afsætte ressourcer i
kontraktperioden til løbende direkte og aggressivt at udfordre opgaveløsningerne og udføre forsøg. Med
henblik på at kunne implementere eventuelle nye metoder og løsninger i løbet af kontraktperioden, stilles
der ikke særlige krav til metoder og materialer i opgaveløsningen.
Metode og materialefriheden har også til hensigt på en mindre direkte og aggressiv vis at udfordre de
traditionelle opgaveløsninger. Således bringes den private parts kompetencer og erfaringer i spil ved
udarbejdelse af årlige handleplaner.
Udbudsmodellen tager endvidere højde for et politisk ønske om at øge det tværkommunale samarbejde.
Således er fleksibiliteten i kontrakten forholdsvis omfattende.
Udbudsmodellen er afstemt med branchen. Der har således været en teknisk dialog med entreprenørerne
forlods for udbudsprocessen med henblik på at forventningsafstemme, at opnå større kendskab til
markedet og at skabe merværdi i udbudsproces såvel som i opgaveløsningen.
Det fælles udbud på belægningsområdet tager afsæt i et geografisk afgrænset område, hvor man afsætter
den fast økonomisk andel af budgettet til belægningsarbejder.
Der gives en mere uddybende forklaring på mødet vedr. indholdet af udbuddet specifikt for Frederikshavn
Kommune, som det ser ud på nuværende tidspunkt.
Der er planlagt et politisk fællesmøde i maj ml. Frederikshavn og Hjørring Kommuner, hvor de nærmere
forhold omkring udbuddet på belægningsområdet vil blive præsenteret.

