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1. Videresendelse af klage over kystsikring ved Gl. Skagen

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet besluttede på deres møder i april 
2015 at fremme et kystsikringsprojekt ved Gl. Skagen med en afgrænsning af 
bidragspligtige ejendomme på 500 m fra kysten.
 
Kommunen udsendte den 11. maj 2015 afgørelsen, som blev annonceret i Skagen 
Onsdag den 13. maj 2015. Der var 4 ugers klagefrist frem til den 10. juni 2015.
 
Der er inden for klagefristen indkommet klager over afgørelsen. Et resumé af alle 
klagerne kan ses i vedlagte ”Oversigt over klager over afgørelse af 11. maj 2015 
om kystsikring ved Gl. Skagen”. Af oversigten fremgår endvidere Center for Teknik 
og Miljøs bemærkninger og indstilling.
 
Center for Teknik og Miljø vurderer, at der ikke i klagerne er indkommet væsentligt 
nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
 
Når der klages over kommunens afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, skal klagen 
videresendes til Miljøministeriet som er klagemyndighed, medmindre kommunen 
vælger at omgøre afgørelsen.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg fastholder afgørelsen i 
overensstemmelse med indstillingerne i den bilagte oversigt og videresender 
klagerne til Miljøministeriet sammen med sagens øvrige dokumenter.

Beslutning Teknisk Udvalg den 15. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Anders Broholm

Bilag
Oversigt over klager over afgørelse maj 2015.pdf (dok.nr.99122/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11153
 Forvaltning: CTM
 Sbh: tist
 Besl. komp: TU
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2. Prioritering af projekter

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede på deres møde den 18. maj 2015, at de projekter fra 
ønskelisten, som relaterede sig til skoleveje, skulle indarbejdes i prioriteringslisten.
 
Udvalget ønsker at bruge midlerne fra dispositionspuljen til projekter i år, og ville 
derfor gerne have en samlet prioriteringsliste.
 
Prioriteringslisten er nu ajourført og vedlagt denne sag som bilag.
 
Frederikshavn Kommune har ansøgt cykelpuljen 2015 og fået tilkendegivelse om, 
at vores projektansøgning er imødekommet. Ansøgningen indeholder projekt nr. 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 14 og 15 på prioriteringslisten. Endvidere indeholder ansøgningen en 
del, som skal få flere skoleelever til at cykle, blandt andet ved at etablere 
cykelscore på Skagen Skole og Sæbygårdskolen. Der ydes 40 % i tilskud fra 
Vejdirektoratet. Den samlede ansøgning beløber sig til 8.049.000 kr., hvoraf 
Frederikshavn Kommune skal betale 4.829.400 kr., 
 
Vejdirektoratet vil, når der er givet den nødvendige bevilling og bemyndigelse, 
udsende tilsagn om tilskud. Projekter må ikke igangsættes inden tilsagn er 
modtaget og accepteret af tilskudsmodtageren.
 
Under forudsætning af, at vi får tilsendt tilsagn indenfor den kommende tid, foreslås 
der, at projekt 4, 5, 7, 8, 9 og 10 igangsættes.

Økonomiske konsekvenser
Udførelse af projekterne finansieres med 1.740.000 kr. fra dispositionspuljen i 
2015.
 
Den resterende andel af kommunens bidrag kr. 3.090.000 foreslås reserveret i 
2016, ved en anlægsbevilling evt. med en kombination med dispositionspuljen og 
en anlægsbevilling. 

Indstilling
Teknik og Miljødirektøren indstiller, at 

1. der anvendes 1.740.000 kr. af dispositionspuljen til projekterne 4,5,7,8,9 og 
10 på prioriteringslisten.

2. det resterende beløb på 3.090.000,- kr. finansieres med 1.590.000,- kr. fra 
dispositionspuljen i 2016. Der arbejdes videre med at finde alternativ 
finansiering på de resterende 1.500.000,- kr. 2016. 

Beslutning Teknisk Udvalg den 15. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/23625
 Forvaltning: CTM
 Sbh: rlbr
 Besl. komp: TU
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Fraværende: Anders Broholm

Bilag
Prioriteringslisetsv (dok.nr.98815/15)
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3. Renovering af Solnedgangspladsen i Gl. Skagen

Sagsfremstilling
Grundejerforeningen i Gl. Skagen (GF) og Frederikshavn Kommune ansøgte i 2014 
Realdanias Stedet Tæller-kampagne om et økonomisk tilskud på 2,8 mio. kr til 
renovering af Solnedgangspladsen i Gl. Skagen.
 
Pladsens placering og nuværende indretning og udstyr fremgår af bilag vedlagt 
dagsordenen. 
 
Foruden Frederikshavn Kommunes bidrag på 2 mio. kr., har Inge og Asker Larsens 
Fond givet tilsagn om, at bidrage med 1 mio. kr.
 
Realdanias bedømmelsesudvalg har nu meddelt, at de er villige til at øge tilskuddet 
til op til 5 mio. kr. For at sikre, at renoveringen kommer til at ske på den skarpeste, 
mest kreative og gennemførte idé, betinger Realdania sig, at den øgede bevilling, i 
givet fald, bruges på afholdelse af en arkitektkonkurrence. 
ENV-Fonden har efterfølgende skabt yderligere muligheder, idet Fonden har 
bevilget 1 mio. kr øremærket til belysning af pladsen. 
 
På denne baggrund planlægger en arbejdsgruppe med repræsentanter fra GF, 
Turisthus Nord, Center for Teknik & Miljø og Teknisk Udvalg en 
arkitektkonkurrence, så der kan
udpeges et vinderprojekt i foråret 2016, detailprojekteres og udbydes 
anlægsarbejder sommer/efterår 2016 og udførelse - koordineret med 
kystbeskyttelsesprojektet - i efteråret 2016/forår 2017. Renovering af 
Solnedgangspladsen har et samlet budget på 9 mio. kr. 
 
Projektet omkring Solnedgangspladsen udbydes i indbudt arkitektkonkurrence med 
forudgående prækvalifikation. Til konkurrencen udarbejdes program, der bl.a. 
beskriver vejadgang til pladsen dens funktioner, aktiviteter og forudsætninger for en 
fysisk udformning af pladsen.
 
Arkitektforeningens konkurrencesekretariat udarbejder konkurrenceprogrammet i 
samarbejde med GF og Frederikshavn Kommune som udbudsgiver og juridisk 
ansvarlig. Konkurrenceprogram godkendes af Realdania.
 
Der påregnes indbudt 3 deltagere som udarbejder forslag til pladsens udformning, 
møblering og belysning. 
Indkomne forslag bedømmes af et udvalg bestående af:

·         2 repræsentanter fra Frederikshavn Kommune som hhv. bygherre og 
driftsansvarlig 

·         1 repræsentant fra Realdania
·         1 repræsentant fra GF 
·         2 fagdommere udpeget af Arkitektforeningen 

 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1146
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: TU
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Inge og Asger Larsens Fond og ENV-Fonden kan være repræsenteret i udvalget 
med tilsammen én repræsentant. Teknisk Udvalg skal udpege 2 repræsentanter til 
bedømmelsesudvalget.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg udpeger to repræsentanter 
til det bedømmelsesudvalg, der skal udpege vinderen af arkitektkonkurrencen.

Beslutning Teknisk Udvalg den 15. juni 2015
Teknisk Udvalg udpejede Bjarne Kvist og Lars Møller som medlemmer af 
bedømmelsesudvalget.
 
Fraværende: Anders Broholm

Bilag
Solnedgangspladsens beliggenhed, nuværende indretning og udstyr.TU 15. maj 
2015.pdf (dok.nr.29703/15)
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4. Forsøg med udlejning af liggestole og parasoller, Skagen

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg gav den 18. juni 2013 en etårig tilladelse til, at der i sommeren 
2013 måtte opstilles maksimalt 100 liggestole på Skagen Sønderstrand til udlejning 
(ved bilag med dagsordenspunkt fra TU). Ansøger gjorde ikke brug af tilladelsen, 
idet ansøger ikke var interesseret i at investere i liggestole for en kun et-årig 
periode. 
Ansøger har nu på ny ansøgt om tilladelse til udlejning af liggestole på Skagen 
Sønderstrand. 
 
Ansøger ønsker mulighed for at udleje 110 liggestole, 55 borde, 55 parasoller samt 
håndklæder i perioden ca. 1. juli indtil 9. august på dage med strandvejr fra kl. 8 til 
kl. 18. Ansøger ønsker, at tilladelsen skal gælde i minimum 4 – 5 år med mulighed 
for udvidelse af antal stole hvert år. På vedlagte bilag ses den nærmere placering 
af liggestole. 
 
Arealet ligger inden for den strandpark, der er udpeget i den nye kommuneplan, 
vedtaget i Byrådet den 25. marts 2015. Ifølge kommuneplanen gælder det, at: 
Inden for strandparkerne kan der i højere grad end på de øvrige dele af strandene 
gives muligheder for arrangementerne og etablering af mindre anlæg. 

Juridiske konsekvenser
Det ansøgte vurderes ikke at være i strid med fredningskendelsen for området, 
strandbeskyttelseslinjen eller naturbeskyttelsesloven i øvrigt. En tilladelse vil 
imidlertid ændre praksis på området, og vil givetvis åbne op for flere forespørgsler 
af lignende karakter. 
 
Sønderstrand er omfattet af fredningen for Skagen Sønderstrand og Fyrbakken. 
Jævnfør fredningskendelsen må arealerne anvendes til rekreative formål. Der må 
ikke opføres bebyggelse, herunder skure, og der må ikke finde teltslagning eller 
campering sted. Det er således ikke tilladt at opføre et skur til opmagasinering af 
stole og parasoller om natten uden dispensation fra Fredningsnævnet.
 
Jævnfør reglerne om offentlighedens adgang på strande, naturbeskyttelsesloven § 
22 og bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i 
naturen, må offentlighedens adgang til strandbredden ikke forhindres eller 
vanskeliggøres. Samtidig gælder det, at der på strandbredden ikke må drives 
handel eller opstilles telte og lignende.

Økonomiske konsekvenser
Det vurderes, at opstilling og udlejning af stole kan besværliggøre opsamling og 
øge mængden af henkastet affald. Udlejer bør derfor medvirke til at holde området 
rydelig på Sønderstrand i udlejningsperioden. 
 
Teknisk Udvalg kan vælge at fastsætte et areallejegebyr på fx 1800 kr. for arealleje 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16663
 Forvaltning: CTM
 Sbh: cakr
 Besl. komp: TU
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pr. år.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der indgås en aftale med ansøger, som 
skitseret i vedlagte bilag. Det vil sige, at

1. der gives tilladelse til udlejning af 110 liggestole og 55 parasoller og borde i 
en tidsbegrænset periode fra 1. juli til 15. august i sommeren 2015.

2. ansøger forpligter sig til at medvirke til renhold af Sønderstrand i 
udlejningsperioden 1. juli til 15. august.

3. ansøger pålægges et areallejegebyr på 1.800 kr. 
4. ansøger skal sørge for, at liggestolene, borde og parasoller ikke hindrer 

offentlighedens adgang til stranden. 

Beslutning Teknisk Udvalg den 15. juni 2015
Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen, idet ordningen evalueres efter sæsonen 
med henblik på evt. offentligt udbud fra og med sæsonen 2016.
 
Et mindretal i udvalget bestående af Flemming Rasmussen (DF) stemmer imod, 
idet liggestole ikke hører hjemme på stranden og udgør et unaturligt element samt 
spærrer for adgangen.
 
Fraværende: Anders Broholm

Bilag
Dagsordenspunkt TU 2013.pdf (dok.nr.94758/15)
Kortbilag liggestole_2.pdf (dok.nr.94797/15)
Udkast til aftale om arealleje for udleje af parasoller, borde og liggestole på Sønderstrand i Skagen.docx 
- Udkast til aftale om arealleje for udleje af parasoller, borde og liggestole på Sønderstrand i 
Skagen.docx (dok.nr.94898/15)
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5. Teknisk Udvalgs Budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Sagsfremstilling
Fagcenterchefen har i samarbejde med Økonomicentret foretaget budgetrevision 
pr. 30. april 2015 for Teknisk Udvalgs område, og gennemgået budget og hidtidigt 
forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette 
grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser.
 
Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets 
omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til 
væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret.
 
Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme er pr. 30. april 2015 uden bankbog på 52,8 
mio. kr. og iht. budgetrevisionen forventes et forbrug på 52,8 mio. kr. 
Budgetrammen med bankbøger 46,5 mio. kr.
 
Teknisk Udvalgs forventes at overholde driftsbudgetrammen. Herunder forventes 
vintertjenesten at overholde budgettet. 
 
Teknisk Udvalgs anlægsbudget er 62,3 mio. kr. og det forventede regnskab viser et 
resultat på 52,4 mio. kr. det betyder et forventet mindre forbrug på 9,9 mio. kr.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og 
overgår til kommunens samlede budgetopfølgning.

Beslutning Teknisk Udvalg den 15. juni 2015
Indstillingen tiltrædes, idet dispositionspuljen ajourføres.
 
Fraværende: Anders Broholm

Bilag
Budgetopfølgning TU pr. 30. april 2015 (dok.nr.86532/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU
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6. Teknisk Udvalgs budget 2016-19 

Sagsfremstilling
I henhold til den vedtagende budgetprocedure fremlægges det administrative 
forslag til Teknisk Udvalgs budget.
 
Teknisk Udvalgs samlede budgetramme er i 2016 på 104,1 mio. kr. fordelt med 
56,4 mio. kr. på driftsrammen og 47,7 mio. kr. på anlægsrammen. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der besluttet en årlig 
produktivitetsstigning på 1 % på alle udvalg. 
 
Teknisk Udvalgs udmøntede i forbindelse med behandlingen af budget 2015 også 
produktivitetsstigningen på 1 % for budget 2016.
 
De udskudte anlægsbevillinger fra 2015 er indregnet med 1 mio. kr. på slidlag og 
1,1 mio. kr. på kystfodring i 2016.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at det fremlagte budgetforslag godkendes.

Beslutning Teknisk Udvalg den 15. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Anders Broholm

Bilag
Teknisk Udvalgs budget 2016-19 (dok.nr.94460/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16725
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU
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7. Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling
1.     Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune. 2 bilag
2.     Orientering om klimasikring ved Bangsbo Å
3.     Nyt fra Trafiksikkerhedsudvalget

Beslutning Teknisk Udvalg den 15. juni 2015
Orientering.
 
Fraværende: Anders Broholm

Bilag
Sygefraværsstatistikken i Frederikshavn kommune - PMU 9.6.2015 (dok.nr.93437/15)
HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015 (dok.nr.86205/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25439
 Forvaltning: CTM
 Sbh: befo
 Besl. komp: TU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Lars Mejlvang Møller

  

    

Kenneth Bergen

  

    

Bahram Dehghan

  

    

Anders Broholm

  

    

Peter E. Nielsen

  

    

Flemming Rasmussen

  

    

Karl Falden

  



Bilag: 1.1. Oversigt over klager over afgørelse maj 2015.pdf

Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 15. juni 2015 - Kl. 17:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 99122/15



 

 

Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø 11-06-2015 

Sagsbehandler TIST 

 

 

 

Oversigt over  

klager over afgørelse af 11. maj 2015 

om kystsikring ved Gl. Skagen 

 

 

 

 

 

  



Oversigt over klager – Kystsikring Gl. Skagen 

Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø 11-06-2015 

Sagsbehandler TIST 

 

 
Indkomne klager 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Ejer af Solvej 2  
Dok.nr. 83456/15, 85350/15 og 85363/15 
 
Borgeren klager over,  

- at der ikke svares på de stillede spørgsmål 
- at kommunen fravælger at tage hensyn til 

rekreative formål 
 
Supplerende klages der over, at der ikke i 
offentlighedsprocessen har været fremlagt alternative 
løsninger. 

Ad. 1  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere. 
 
I forhold til det supplerende synspunkt har det været et 
konkret kystsikringsprojekt, som er blevet behandlet. 
Der har været mulighed for at komme med alternative 
forslag undervejs i processen og disse er blevet 
behandlet. 
 

Center for  Teknik og Miljø  indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 
 

 

2. Ejer af Vesterklit 9  
Dok. nr. 85044/15 og 85413 (enslydende) 
 
Borgeren klager over at skulle deltage i udgifterne til 
kystsikringsprojektet.  
 
Mener ikke, at ejendommen har behov for beskyttelse 
eller får anden fordel. 
 
Mener ikke at kommunens argumenter for udpegning af 
bidragspligtige ejendomme har dækning i 
kystbeskyttelseslovens bestemmelser. 
 

Ad. 2  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere 
 
Der henvises fortsat til kommunens udarbejdede notat 
om afgrænsning og udgiftsfordeling, som er udsendt 
sammen med afgørelsen. Heraf fremgår begrundelse 
for afgrænsningen. Begrundelsen har flere argumenter, 
end klager har citeret i klagen 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 
 

3. Ejer af  Viking Banke 53 
Dok. nr. 87037/15 
 
Borgeren klager over at skulle bidrage til kystsikringen. 
 
Mener ikke at have gavn af projektet. Mener, at der er 
tilstrækkeligt kystsikret, hvis eksisterende høfder 
vedligeholdes. Mener ikke, at områder, hvor der ikke i 
dag er kystsikret bør have nogen forventning om at 
kunne få kystsikring, som flere skal være med til at 
betale.  
 

Ad. 3  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere 
 

 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 

 

4. Ejer af  Højensvej 15  
Dok. nr. 89801/15  
 
Borgeren klager over at skulle bidrage til kystsikringen. 
 
Mener, at kystsikringen er en kommunal og statslig 
opgave. 
 
Mener, at der bør oprettes en fond, som folk kan 
bidrage til med henblik på fortsat kystsikring. 

Ad. 4  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere 
 

 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 
 



Oversigt over klager – Kystsikring Gl. Skagen 

Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø 11-06-2015 

Sagsbehandler TIST 

 

5. Ejere af Viking Banke nr. 37, 49, 53, 55, 57 og 59  
Dok.nr. 90231/15 
 
Borgerne klager over at skulle bidrage til kystsikringen. 
 
Mener at kystsikringen skal være 100 % offentligt 
finansieret som den er andre steder i landet. 
 
Mener desuden, at zoneopdelingen og opmåling til 
kysten virker vilkårlig. 
 
Henviser desuden til tidligere korrespondance om 
sagen. 

Ad. 5  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere.  
 
Dokumentation for zoneopdeling og opmåling til kysten 
er tidligere fremsendt til nogle af klagerne, som har 
spurgt ind til emnet. 
 

 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 
 

6. Ejer af Klitstien 1  
Dok. nr. 90215/15  
 
Borgerne klager over at skulle bidrage til kystsikringen. 
 
Mener, at kystsikring er en statslig opgave, som skal 
betales via skatten. 

Ad. 6  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere.  
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger  

 

7. Ejer af Viking Banke 37  
Dok. nr. 93840/15 og 97278/15 
 
Borgerne klager over at skulle bidrage til kystsikringen. 
 
Mener, at de ikke opnår beskyttelse, da de ligger langt 
fra kysten. 
 
Mener, at kysten ud for Viking Banke allerede er 
beskyttet med høfder, og at kommunen skal fastholdes 
på vedligeholdelsespligten. 
 
Mener, at de nye høfder alene er til glæde for beboerne 
umiddelbart bag disse høfder samt Højen Fyr, og at 
andre derfor ikke skal bidrage til disse. 

Ad. 7  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere.  
 
Begrundelsen for afgrænsningen er ikke kun 
beskyttelse, men også de ejendomme, som i øvrigt 
opnår fordel, jf. Notat om afgrænsning og 
udgiftsfordeling, som er udsendt sammen med 
afgørelsen. 
 
Kommunen har hidtil haft vedligeholdelsesforpligtelsen 
på de eksisterende høfder, men har mulighed for at 
ændre dette, jf. kystbeskyttelsesloven. Det er dette, 
som indgår i projektet. 
 
Kystbeskyttelsesanlægget ses som et samlet anlæg, 
og derfor fordeles udgifterne til de enkelte dele som en 
samlet udgift til alle grundejerne i området. Det er 
desuden de øvrige høfder, der nødvendiggør de to 
høfder mod nordøst mod Højen Fyr. Derfor kan man 
ikke skille vurderingen af disse to høfder fra den øvrige 
del af anlægget. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 
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8. Ejer af Rævehulevej 34   
Dok. nr. 95945/15 
 
Borgeren klager over, at projektet ikke indeholder 
kystsikring omkring hans ejendom (Fellen). 
 
Mener, at ejendommen er blevet mere og mere udsat 
under sagens lange behandling. 
 
Mener, at kommunens beslutning om, at ejendommen 
ikke medtages gør, at ejendommen kan falde i havet 
med stort værditab til følge. Mener ikke, at det kan 
komme ham til skade, at husets beliggenhed er blevet 
mere udsat i den tid, sagen har været undervejs. 
 
Mener, at han ud fra ligebehandlingsgrundsætningen 
har krav på at være med i projektet, da et andet privat 
sommerhus’ kystsikring også indgår (Højen Fyr). 
 

Ad. 8 
 
Kommunens beslutningsgrundlag for at udtage Fellen 
af det samlede kystsikringsprojekt fremgår af Byrådets 
dagsorden fra 29. januar 2014. 
 
Det kan desuden oplyses, at Fellens ejer den 25. 
februar 2015 har fået afslag fra Kystdirektoratet til 
yderligere kystsikring omkring ejendommen samt 
påbud m at fjerne den kystsikring, der er etableret efter 
2009. En orientering om denne afgørelse har været 
forelagt Teknisk Udvalg på mødet den 9. marts 2015. 
 
Det kan endvidere oplyses, at Naturstyrelsen den 27. 
april 2015 har henlagt en ansøgning om flytning af 
huset på ejendommen, idet styrelsen ikke modtog 
efterspurgte supplerende oplysninger fra ejeren. 
 
Tilbage står samme situation omkring ejendommen, 
som lå til grund for beslutningen den 29. januar 2014 
om at udtage ejendommen af det samlede 
kystsikringsprojekt. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 
 

 

9. Ejer af Solvej  4 
Dok. nr. 96511/15 
 
Borgeren klager over følgende forhold: 
 
Uklar målsætning: Mener, at det ikke er klart, hvordan 
de rekreative forhold på stranden vægtes og sikres efter 
projektets gennemførelse. 
 
Ejendommens placering i zone 1: 
Kan ikke forstå, hvorfor hendes ejendom ligger i zone 1, 
når sammenlignelige ejendomme er i zone 2 
  
Den økonomiske fordeling: 
Spørger til, hvorfor kommunen har reduceret antallet af 
bidragsydere, når det samlede anlægsbeløb er steget. 
 
Bidrag til fremtidig vedligeholdelse: 
Kan ikke forstå, at grundeejerne, der i forvejen er 
belastet af meget høje ejendomsskatter skal betale de 
fremtidige vedligeholdelsesudgifter og spørger til, hvad 
kommunens bidrag er. 
 
Manglende helhedsbetragtning: 
Mener, at projektet ikke kun har betydning for de 
ejendomme, der ligger inden for bidragsafgrænsningen, 
men for alle i kommunen og dette bør afspejles i 
bidragsfordelingen. 
 

Ad. 9  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere.  
 
Alle ejendomme er placeret i zoner med baggrund i de 
samme principper, som fremgår af Notat om 
afgrænsning og udgiftsfordeling, som er udsendt 
sammen med afgørelsen. Naboejendomme, der ligger 
tæt på skillelinjen mellem de enkelte zone kan blive 
placeret i forskellige zoner, hvis deres bygninger f.eks. 
ligger lidt forskelligt på grunden. 
 
Kommunen har med baggrund i en vurdering af, hvem 
der opnår beskyttelse og anden fordel ved projektet 
afgrænset området for bidragspligtige ejendomme. Der 
var oprindeligt taget udgangspunkt i et forslag fra 
Grundejerforeningen for Gl. Skagen, som har ansøgt 
om projektet. Afgrænsningen er så i forbindelse med 
bl.a. offentlighedens inddragelse blevet indskrænket til 
det vedtagne. Kommunen bidrager særskilt til 
anlægsudgiften, da kommunen har haft den hidtidige 
vedligeholdelsesforpligtelse. Efter anlægsperioden 
bidrager kommenen alene som grundejer på lige fod 
med øvrige grundejere i området. 
 
Begrundelsen for afgrænsningen er ikke kun 
beskyttelse, men også de ejendomme, som i øvrigt 
opnår fordel. Der indgår i projektet en initierende 
sandfodring, men ellers indeholder projektet ikke en 
egentlig strandforbedring, hvor eksisterende områder 
med småsten ”renses” for sten/ral og sanddækkes. Det 
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er kystens naturlige sedimenttransport, der bestemmer, 
hvilken type strand, der vil blive fremover inden for 
høfderne. 
 

Center for Teknik og Miljø  indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 
 

  
10. Ejer af Redningsvej 23  
Dok. nr. 96516/15 
 
Borgeren klager over, at projektet ikke indeholder en 
genopretning af stranden uden for Redningsvej, da 
stranden gennem de senere år er blevet fyldt med store 
mængder sten 
 

Ad. 10  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere.  
 
Der indgår i projektet en initierende sandfodring, men 
ellers indeholder projektet ikke en egentlig 
strandforbedring, hvor eksisterende områder med 
småsten ”renses” for sten/ral og sanddækkes. Det er 
kystens naturlige sedimenttransport, der bestemmer, 
hvilken type strand, der vil blive fremover inden for 
høfderne. 
 

Center for Teknik og Miljø  indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 
 

 

11. Ejer af Jens Bergs Vej 11  
Dok. nr. 97226/15 
 
Borgeren bemærker indledningsvist, at hun ikke har 
modtaget afgørelsen. 
 
Dernæst påberåber hun sig, at klagefristen skal 
beregnes fra det tidspunkt, hun modtager meddelelse 
om afgørelsen. 
 
Hun beder om aktindsigt i en række dokumenter, og 
klager endvidere som foreløbig klage over følgende 
forhold: 

- Hun mener ikke, afgørelsen kan omfatte 
hende, så længe hun ikke har modtaget 
meddelelse om den. 

- Hun mener, at afgørelsen er truffet uden 
lovhjemmel, da bidrag kun kan pålægges 
ejendomme, der opnår beskyttelse eller anden 
fordel, og hun ikke mener det gælder for 
hendes ejendom. 

- Hun mener ikke, at begrundelsen for 
afgrænsningen er lovlig, da den bl.a. 
indeholder en formulering om, at der er mange 
ejendomme inddraget, så byrden for den 
enkelte ikke bliver for stor. 

- Hun mener ikke, at der er begrundelse nok i 
afgørelsen for, hvorfor grænsen er sat til 500 m 
fra kysten. 

- Hun mener ikke, at kystbeskyttelsesloven giver 
hjemmel til at udvide området af grundejere, 
som skal bidrage til driften af et eksisterende 

Ad. 11  
 
Af kommunens digitale postsystem fremgår, at brevet til 
borgeren er sent til fjernprint den 11. maj og leveret. Det 
er uvist herefter, hvorfor hun mener, at hun ikke har 
modtaget afgørelsen. 
 
I henhold til kystbeskyttelsesloven løber klagefristen fra 
den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller 
offentliggjort. Afgørelsen er annonceret i Skagen 
Onsdag og på kommunens hjemmeside den 13. maj 
2015. 
 
Selvom kommunen således har sendt afgørelsen til 
borgeren tidligere, er det nu sendt igen pr. e-mail. Hvis 
hun har yderligere bemærkninger til sin klage, kan hun 
fremsende disse, og kommunen vil se på 
bemærkningerne, inden de videresendes til 
klageinstansen 
 
Begrundelsen for afgrænsningen er ikke kun 
beskyttelse, men også de ejendomme, som i øvrigt 
opnår fordel, jf. Notat om afgrænsning og 
udgiftsfordeling, som er udsendt sammen med 
afgørelsen. Det er kommunens vurdering, at de 
omfattede ejendomme opnår enten beskyttelse eller 
anden fordel. 
 
Kommunen har hidtil haft vedligeholdelsesforpligtelsen 
på de eksisterende høfder, men har mulighed for at 
ændre dette, jf. kystbeskyttelsesloven.  
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kystsikringsanlæg. 
- Hun mener, at afgørelsen beror på forkerte 

oplysninger, idet der i den politiske behandling 
indgår et kortbilag om høringssvar, hvor det 
fremgår, at hendes holdning til projektet er 
”neutral”. Hun mener, at det er en fejlagtig 
oplysning, som må medføre, at afgørelsen 
ophæves. 

 

I forbindelse med den politiske behandling af sagen i 
april måned 2015 er der til dagsordenen vedlagt et kort, 
hvor det med farvemarkering er angivet de ejendomme, 
som er ko0mmet med bemærkningerne. Farverne 
angiver dels dem, der har klart har givet positivt eller 
negativt udtryk for deres holdning til projektet. Den 
sidste kategori er benævnt ”Neutral/stiller alene 
spørgsmål”. I de bemærkninger, som borgeren har 
indsendt på daværende tidspunkt, var der stillet 
spørgsmål til baggrunden for afgrænsningen. Derfor er 
ejendommen markeret inden for kategorien 
”neutral/stiller alene spørgsmål”. Hendes kommentarer 
er dog uddybet i det høringsnotat, som også er indgået i 
sagens behandling. Derfor er der ikke oplysninger, som 
ikke har været fremlagt i den politiske behandling. 
 
Aktindsigtsanmodningen vil blive behandlet. 
 

Center for Teknik  og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 
 

 

12. Ejer af Havbakken 8  
Dok. nr. 97259/15 
 
Borgeren klager over, at skulle deltage i finansiering af 
renovering af de eksisterende høfder, da det oprindeligt 
var bestemt, at kommunen skulle stå for 
vedligeholdelsen, og der ikke er sket vedligeholdelse i 
de mellemliggende år. 
 
Hun mener, at det fortsat må være kommunen, der skal 
stå for den manglende vedligeholdelse. 
 
Særligt mener hun, at kommunens forpligtelse må 
gælde for hendes ejendom, da ejendommen ikke har 
været i fri handel. 
 
Endelig anmodes om aktindsigt. 
 

Ad. 12  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere.  
 
Kommunen frasiger sig ikke det vedligeholdelsesansvar, 
som har været for de eksisterende høfder, og bidrager 
derfor særskilt til projektet med det beløb, som 
renoveringen vurderes at koste. Denne udgift pålægges 
således ikke grundejerne. 
 
Selv om kommunen har hidtil haft 
vedligeholdelsesforpligtelsen på de eksisterende høfder, 
kan kommunen ændre dette fremadrettet, jf. 
kystbeskyttelsesloven.  
 
Aktindsigtsanmodningen vil blive behandlet. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger 
 

 



Oversigt over klager – Kystsikring Gl. Skagen 

Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø 11-06-2015 

Sagsbehandler TIST 

 

13. Grundejerforeningen for Gl. Skagen  
Dok. nr. 97279/15 
 
Grundejerforeningen klager over, at der ikke er taget 
højde for de påvirkninger, som ejendommen Fellen 
fortsat vil udøve, primært i forhold til sandaflejring på 
Højen Klit. De mener, at Disse påvirkninger hindrer 
opbygningen af toppen på den nu meget nedbrudte klit. 
 
De mener, at løsningen er et påbud om at fjerne 
ejendommen og den stensikring, der ligger omkring 
den. 
 
Desuden klager de over, at kystsikringsprojektet ikke 
indeholder en fjernelse af de store mængder ral, der i 
dag ligger på stranden. 
 

Ad. 13  
 
Kystsikringsprojektet beskytter Højen Klit ”nedefra” mod 
yderligere erosion fra vandet, men kan ikke håndtere 
evt. vindpåvirkninger på toppen af klitten. 
 
Ejendommen Fellen er en lovligt eksisterende ejendom, 
og kommunen har ikke lovhjemmel til at påbyde huset 
fjernet som det fremstår i dag. I forhold til stensikringen 
omkring huset, er det Kystdirektoratet, der er 
myndighed, og derfor har kommunen heller ikke 
hjemmel til at træffe afgørelser om denne. 
 
Der indgår i projektet en initierende sandfodring, men 
ellers indeholder projektet ikke en egentlig 
strandforbedring, hvor eksisterende områder med 
småsten ”renses” for sten/ral og sanddækkes. Det er 
kystens naturlige sedimenttransport, der bestemmer, 
hvilken type strand, der vil blive fremover inden for 
høfderne. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger. 
 

 

14. Skagen Innovation Center (SIC)  
Dok. nr. 97947/15 
 
SIC har indsendt en klage stilet til Statsamtet over 
kommunens beslutning om at fremme 
kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen. Han mener, at 
projektet skal standses, da høfder ikke virker, og at 
kommunen skal iværksætte kystsikring med SIC’s 
trykudligningssystem i stedet. 
 
Han klager desuden over, at kommunen har nægtet at 
sende SIC’s ændringsforslag ud til de berørte 
grundejere. 
 

Ad. 14  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere.  
 
Kommunen videresender klagen til Statsamtet, som den 
er stilet til, og videresender den også til Miljøministeriet, 
som er klageinstans efter kystbeskyttelsesloven. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til hhv. Statsamtet 
og Miljøministeriet uden yderligere 
bemærkninger. 
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15. Ejer af Flagbakkevej 5A og 5B  
Dok. nr. 98140/15 
 
Borgerne klager over at skulle bidrage til kystsikringen. 
 
Mener, at de ikke opnår beskyttelse, da de ligger langt 
fra kysten. 
 
De mener desuden, at den interesse, som der er i 
bevarelsen af området er en offentlig interesse, som 
alene må være en opgave for kommunen og staten. 
 
De mener, at en del af deres ejendomsskat kan 
anvendes til kystsikringen. 
 
De spørger endvidere til, hvorfor deres indsigelse af 6. 
maj 2014 ikke er med i høringsnotatet udarbejdet den 
27/3 2015.  

Ad. 15  
 
Der er ikke kommet oplysninger frem i klagen, som ikke 
har været behandlet tidligere.  
 
I forhold til deres indsigelse fra maj 2014 og 
høringsnotatet fra marts 2015 kan det oplyses, at 
høringsnotatet fra marts 2015 alene indeholder de 
bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med 
offentlighedsperioden og borgermødet primo 2015. 
Deres bemærkninger fra 6. maj 2014 er indgået i 
sagens politiske behandling i juni 2014 og indgår 
således i høringsnotatet dateret den 2. juni 2014. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At klagen videresendes til Miljøministeriet 
uden yderligere bemærkninger. 
 

 

 



Bilag: 2.1. Prioriteringslisetsv

Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 15. juni 2015 - Kl. 17:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 98815/15



1

Prioriteringsliste – juni 2015
Orange: Projekter der allerede er finansieret og igangsat.
Sort: Projekter som er indeholdt i cykelpuje 2015.

 Projekt By Pris Tilskud 
fra VD

K. Bidrag

1 Ålborgvej - Nordens Allé Sæby

2 Sdr. Ringvej - Toldbodvej Sæby

3 Sdr. Ringvej - Rosenvej Sæby

4 Toftevænget Sæby 300.000 120.000

5 Skagavej Skagen 600.000 240.000

6 Jernbanevej - Strandvej Strandby

7 Sti fra Bankekvarteret, Koral Banke - Hedebovej Skagen 1.200.000 480.000

8 Kildevej - Ålborgvej Sæby 300.000 120.000

9 Ålborgvej, cykelsti ved Kildevej Sæby 200.000 80.000

10 Ålborgvej, cykelsti mellem Kildevej og Rådhusvej Sæby 300.000 120.000

Dispositionspulje 2015 2.900.000 1.160.000 1.740.000

11 Østersøvej - Kattegatvej1 Skagen

12 Strandvej v. skolen Strandby
TP 13 Rimmens Allé - Barfredsvej Frederikshavn

14 Toldbodvej - Sæbygårdvej Sæby 1.500.000 600.000

15 Hørkærstien, Sankelmarksvej - Jørgen 
Brøndlundsvej Frederikshavn 750.000 300.000

Søge finansieret i 2016 2.250.000 900.000 1.350.000

16 Sæbygårdparken Stien Sæby

17 Toldbodvej, belysning langs cykelsti Sæby

18 Otto Banners Stien Sæby
TP 19 Havensvej Dybvad/Hørby

20 Frederikshavnsvej v. Hedebo Sæby

21 Koktvedvej - Hånbækvej Frederikshavn

22 Barfredsvej v. Lundevej Frederikshavn

23 Strandkanten, sti til Nordre Strandvej Sæby
B 24 Sti i Nordre Ringvej tracé Skagen

25 Ankermedet, Kirkevej - Skagavej Skagen

26 Ankermedet v. skolen Skagen

27 Sti mellem Kastanievej og Kastanieparken Sæby

28 Asylgade v. Gartnerstien Frederikshavn
B 29 Hjørringvej, Østervrå Østervrå

30 Søndergade, Rådhus Allé - Gærumvej Frederikshavn
B 31 Sæbyvej Frederikshavn

TP 32 Rimmens Alle - Niels Juels Vej Frederikshavn
TP 33 Gærumvej, Søndergade - Hånbækvej Frederikshavn

34 Knudensvej - Abildgårdsvej Frederikshavn

35 Nordens Allé v. Øster Allé Sæby

36 Otto Banners Vej v. Niels Juels Vej Sæby

37 Toftegårdsvej v. sti overfor Sankelmarksvej Frederikshavn

38 Håndværkerstien Sæby

39 Farverstien Sæby
TP 40 Barfredsvej - Råholtvej Frederikshavn

41 Sæbygårdvej, bygrænse - Sæbygård Sæby

42 Kirkevej, Chr. X´s Vej - Ankermedet Skagen

43 Sti fra Hans Dyhres vej til Peder Munkes Vej Sæby
TP 44 Vendsysselvej - Flade Engvej Frederikshavn
B 45 Suderbovej v. sti til Padborgvej Frederikshavn

46 Havnebanestien Sæby
TP 47 Brønderslevvej, Faurholtvej - Blakhøjsgårdsvej Gærum

48 Koktvedvej v. Sæbybanestien Frederikshavn
TPB 49 Apholmenvej Frederikshavn
TP 50 Kattegatsvej Skagen

51 Stygge Krumpens Vej v. sti fra Sæbygårdparken Sæby

52 Stygge Krumpens Vej, fællessti Sæby
TP 53 Ankermedet, Skagavej - Skarpæsvej Skagen

54 Sæbygårdvej under Ålborgvej Sæby

55 Frederikshavnsvej v. Granlyvej Sæby

56 Vestergade v. Gartnerstien Frederikshavn

57 Sti mellem Kjeldgårdsparken og Grøftekanten Sæby

58 Kærvej Sæby
TP 59 Ålborgvej, Havensvej - Dybvad Dybvad

60 Rimmens Allé v. Finlandsvej Frederikshavn
TPB 61 Sæbygårdvej uden for byskilt Sæby

62 Koktvedvej v. Rømøvej Frederikshavn
B 63 Skolevangsvej, Elling Elling

64 Højensvej v. shell Skagen
TPB 65 Understedvej, Haldbjerg - Frederikshavn Frederikshavn

66 Nordens Allé v. Sættravej Sæby

67 Solsbækvej v. Havnebanestien Sæby

68 Buttervej v. Rudesvej Skagen

69 Kildevej Sæby

70 Sæbygårdvej - Understedvej Sæby

71 Herman Bangsvej Sæby

72 P. Lundsvej Sæby
B 73 Brønderslevvej, cykelsti Gærum

74 Nordens Allé v. Tranåsvej Sæby

75 Skovalleen - Hans Aabels Vej Sæby

76 Boelsmindevej Sæby
TP 77 Kvisselvej - Tolnevej Kvissel

78 Drachmannsvej - Sct. Laurentii Vej Skagen
TP 79 Gl. Ålborgvej - Wenbovej Sæby
TP 80 Bøjlevejen Skagen
B 81 Tuenvej, cykelsti mellem Øster Holmen og Elling Elling

82 Gadholtvej v. Sæbybanesti Sæby
TP 83 Otto Banners Vej Sæby
B 84 Brøndenvej, cykelsti fra Østervrå til distriktsgrænse Østervrå



2

TP = Trafikplan

B = Borger

TPB = Trafikplan og Borger

Intet = skolevejsanalyse

1 Udgår som følge af at 7: Sti fra Bankekvarteret, Koral Banke – Hedebovej udføres.
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Udlejning af liggestole og parasoller, Skagen 

 
Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udleje 

liggestole/solvogne og parasoller på Sønderstrand og stranden ved Kongevillaen. 

  

Liggestolene/solvognene og parasoller bliver i moderne/designet stil, der passer til 

Skagen. 

  

Der søges om tilladelse til at udleje stolene i tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 i 

ugerne 25 til 35. 

  

Som udgangspunkt søges der om tilladelse til at opstille 100 stole, men med 

mulighed for at øge antallet, afhængig af efterspørgslen. 

  

Der søges samtidig om tilladelse til at opmagasinere stolene med fastlåsning på 

stranden om aftenen/natten, eventuel mulighed for at sætte et skur på stranden i 

den periode. 

  

Grundlæggende gælder, at der på strandarealerne i Danmark, ikke må drives 

handel. Der er derfor ikke hidtil givet tilladelse til denne slags aktiviteter på de 

naturlige strande i Frederikshavn Kommune.  

  

Samtidig må den offentlige adgang til stranden ikke besværliggøres eller 

forhindres.  

  

En tilladelse til det ansøgte vil være en ændring af praksis på området og vil 

givetvis åbne op for flere forespørgsler vedrørende salg på Sønderstrand.  

  

Sønderstrand ligger dog meget bynært og der pågår drøftelser omkring en fremtidig 

planlægning for en mere rummelig anvendelse af stranden. Det er væsentligt, at 

udvalget tager en drøftelse omkring anvendelsen af Sønderstrand, i lyset af 

kommunens fire vækstspor – herunder udvikling af oplevelser og turisme. 

 
Juridiske konsekvenser 
Strandarealerne på Sønderstrand og Damsterne er omfattet af 

strandbeskyttelseslinje, jævnfør naturbeskyttelseslovens §15. Det vurderes, at det 

ansøgte ikke er i strid med denne bestemmelse.  

  

Sønderstrand er omfattet af fredningen for Skagen Sønderstrand og Fyrbakken. 

Jævnfør fredningskendelsen må arealerne anvendes til rekreative formål. Der må 

ikke opføres bebyggelse, herunder skure og der må ikke finde teltslagning eller 

campering sted. Det er således ikke tilladt at opføre et skur til opmagasinering af 

stole og parasoller om natten uden dispensation fra Fredningsnævnet. 

  

Damstederne er omfattet af fredningen omkring Klitgården (Kongevillaen). Jævnfør 

fredningskendelsen skal fredningen sikre bevarelsen af de nærrekreative, 

naturhistoriske og landskabelige værdier. Der må ikke opføres bebyggelse, 

herunder skure, eller anbringes skæmmende indretninger, campingvogne og 

lignende og opstilling af telte. Det er således heller ikke her tilladt at opføre et skur 
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til opmagasinering af stole og parasoller om natten. 

  

Jævnfør reglerne om offentlighedens adgang på strande, naturbeskyttelsesloven § 

22 og bekendtgørelse. om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i 

naturen, må offentlighedens adgang til strandbredden ikke forhindres eller 

vanskeliggøres. Samtidig gælder det, at der på strandbredden ikke må drives 

handel samt opstilles telte og lignende.  

 
Økonomiske konsekvenser 
Det vurderes at opstilling og udlejning af stole kan besværliggøre opsamling og øge 

mængden af henkastet affald. Udlejer bør derfor pålægges renhold af 

Sønderstrand i udlejningsperioden.  

  

Som forudsætning for tilladelsen kan der overvejes et areallejegebyr på kr. 1.800 

for arealleje pr. år.  

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. udvalget drøfter sagens præcedensdannelse i forhold til salg på stranden 

2. der gives afslag ved Damstederne, da det ansøgte ikke er foreneligt med 

fredningens formål samt natur– og landskabshensynene i området 

3. der forsøgsvis gives tilladelse på Sønderstrand, hvor det ikke vurderes at 

være i strid med fredningens rekreative formål 

4. tilladelsen i første omgang gives for 2013 til og med 2015, i perioden 1. juni 

til 15. september (Blå Flag perioden) 

5. udlejer forpligtiger sig til at varetage renhold af Sønderstrand i 

udlejningsperioden 1. juni til 15. september 

6. udlejer pålægges et areallejegebyr på 1.800 kr for arealleje pr år 

7. der optages forhandling med ansøger og udarbejdes en samarbejdsaftale, 

hvori det sikres, at opstilling af stolene ikke forhindrer den generelle 

adgang til stranden 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. juni 2013 
Indstillingen tiltrædes, idet forsøgsperioden afgrænses til et år (sommeren 2013), 

maksimalt 100 stole indenfor et nærmere defineret areal. Areallejegebyret 

fastsættes til 10.000 kr. pr. år og ordningen evalueres efter sæsonen. 

  

Afbud: Brian Pedersen. 

 
Bilag 

oversigtskort (13_10353).pdf (dok.nr.82374/13) 
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9900 Frederikshavn
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CVR-nr. 29189498

Skagen Liggestoleudlejning
Bertelsvej 12 
DK-9990 Skagen

Aftale om arealleje til udleje af parasoller og liggestole på Sønderstrand i Skagen

På baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning på møde af 15. juni 2015 gives der hermed 
tilladelse til leje af areal for udleje af parasoller, borde og liggestole på Sønderstrand i 
Skagen. Tilladelsen gives for perioden 1. juli 2015 til den 15. august 2015. 
Følgende gælder i lejeperioden:

- Lejer må i tidsrummet 08.00 – 18.00 opstille og udleje op til 110 liggestole og 55 
borde med tilhørende parasoller på arealet angivet på kortbilag 1, dvs. ca. 30 meter 
gange 200 meter nordøst for handicapnedgangen ved Sønderstrand. 

- Det påhviler lejer at opstille liggestole og parasoller sådan, at der fortsat er 
mulighed for offentlig færdsel på arealet. Der må ikke opstilles liggestole i klitterne 
på forstranden

- Lejer renholder arealet i perioden 1. juli 2015 til 15. august 2015, således at arealet 
hver aften er fri for henkastet affald. 

- Liggestole, borde, parasoller og øvrigt udstyr til brug for udlejning skal være fjernet 
fra stranden i tidsrummet 19.00 til 7.00.

- Lejer har i perioden mulighed for at fragte udstyr til og fra arealet via Østerbyvej og 
stien forbi toiletbygningen med et passende køretøj (ATV, traktor, firhjulstrækker m. 
hænger el. lign.). Der må ikke køres i klitter.

- Ved misligholdelse af ovenstående vilkår kan aftalen opsiges med øjeblikkelig 
virkning.

- For ovenstående aftale og inden ibrugtagning betaler lejer kr. 1.800,- til 
Frederikshavn Kommune. Faktura fremsendes separat.

__________________________________                                                                  
Dato/Lejer

__________________________________
Dato/Frederikshavn Kommune

Sagsnummer:  
15/16663
Sagsbehandler:

Direkte telefon.: 
98 45 63 65
Mail:
cakr@frederikshavn.dk
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UDVIKLING I 2015 

 
VIST PÅ HOVEDOMRÅDER 

 
 

Drift

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet
budget budget 

2015 2015

1 2 3 4 3 – 2

Direktørens område 2 101 101 0

Center for Teknik og Miljø 3.538 3.615 3.765 150

Ejendomscentret -6 479 479 0

Center for Park og Vej 36.895 32.356 32.206 -150

Vintertjeneste 16.320 16.220 16.220 0

Total 56.749 52.771 52.771 0 0

Bankbøgerne 0 -6.282 0 0 6.282

Total drift med bankbøger 56.749 46.489 52.771 0 6.282

Anlæg

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet
budget budget 

2015 2015

1 2 3 4 3 – 2

Anlæg 42.031 62.340 52.374 0 -9.966

Total 42.031 62.340 52.374 0 -9.966

 - = overskud regnskab 
pr. 30/4 
2015

regnskab 
pr. 31/8 
2015

afvigelse

 - = overskud regnskab 
pr. 30/4 
2015

regnskab 
pr. 31/8 
2015

afvigelse
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Teknisk udvalg 
Budgetrevision pr. 30.04.2015 

 
 

1. Indledning 

2. Konklusion på budgetrevisionen 

3. Sammenfatning for Center for Teknik og Miljø 

4. Sammenfatning for Ejendomscentret - Havne 

5. Sammenfatning for Vintertjeneste 

6. Sammenfatning for Center for Park og Vej 

7. Teknisk Udvalgsdispositionspulje 

8. Bankbog – overførsel fra 2014 

9. Anlæg 

 
 
1. Indledning. 

De budgetansvarlige har sammen med Økonomicenteret gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt 
mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørel-
se for de væsentligste afvigelser.  
 
Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men kun de 
omkostningssteder hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er regi-
streret.  

 
 
2. Konklusion på budgetrevisionen. 

Overordnet udviser budgetrevisionen pr. 30. april for Teknisk Udvalg, at driftsbudgettet inkl. bankbøger 
overskrides med 6,3 mio. kr. 
Overskridelserne kan henføres til en negativ bankbog på 6,3 mio. kr. fra tidligere år. Driften uden bank-
bøger forventes at holde budgettet.  
Udvalgets anlægsramme forventes at udvise et mindreforbrug på 10,0 mio. kr.  

 
 
3. Sammenfatning for Center for Teknik og Miljø. 

Netto (kr. x 1.000) Oprindelig Revideret Forventet Forventet Aktuel 

 - = mindreforbrug budget 2015 Budget 2015 
regnskab 
 pr. 30/4 

regnskab 
 pr. 31/8 afvigelse 

Centerchefens område 2.727 2.774 2.924 
 

150 

Miljø og Natur 708 841 841 
 

0 

Byg og Ejendomsdata 103 0 0 
 

0 

Center for Teknik og Miljø i alt 3.538 3.615 3.765 
 

150 
Center for Teknik og Miljø forventer et merforbrug på 150.000 kr. der kan henføres til manglende indtæg-
ter fra parkeringsbøder. 
 
 

4. Sammenfatning for Ejendomscentret – Havne. 
Netto (kr. x 1.000) Oprindelig Revideret Forventet Forventet Aktuel 

 - = mindreforbrug 
budget 
2015 

Budget 
2015 

regnskab 
 pr. 30/4 

regnskab 
 pr. 31/8 afvigelse 

Havne diverse 627 1.151 1.151  0 
Skagen Lystbådehavn -601 -679 -679  0 
Sæby Havn -32 7 7  0 

Ejendomscentret - Havne i alt -6 -479 -479 
 

0 
Havne diverse dækker over de kommunalt ejede men foreningsdrevne havne. Aalbæk Havn, Rønne-
havnen og Voerså Havn samt tilskud til Strandby Havn og Frederikshavn Marina.  
Det er endnu tidligt på sejlersæsonen, hvilket gør at opstillingen af et forventet regnskab indeholder en 
stor usikkerhedsmargen. Eksempelvis har sommervejret stor indvirkning på resultatet. På den baggrund 
forventes det at alle 3 omkostningssteder holder deres budgetter. 
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5. Sammenfatning for Vintertjeneste. 

Netto (kr. x 1.000) Oprindelig Revideret Forventet Forventet Aktuel 

 - = mindreforbrug budget 2015 Budget 2015 
regnskab 
 pr. 30/4 

regnskab 
 pr. 31/8 afvigelse 

Vintertjeneste 16.320  16.220 16.220  0 

Heraf serviceudgifter 16.320 16.220 16.220 
 

0 
 
Beregningen af årets vinterforbrug er udregnet på baggrund at tidligere årsforbrug samt indeværende 
års forbrug. Siden kommunesammenlægningen i 2007 til og med 2014 har en vinter kostet 21,7 mio. kr. i 
gennemsnit. Når beregningen foretages udlades år 2010, da denne vinter anses for ekstrem vinter. 2010 
kostede 47,1 mio. kr. Gennemsnittet for en vinter uden 2010 er 18,1 mio. kr. 
Forbruget i perioden januar til og med april 2015 er 9,1 mio. kr. hvilket er under gennemsnittet for perio-
den. Gennemsnittet for januar-april er uden 2010 10,1 mio. kr. Med indførslen af det nye vinterregulativ 
for 2015-16 forventer Park og Vej en reduktion af udgifterne til vintertjenesten. På den baggrund forven-
tes området at holde budgettet.  
 
 
Aktivitetstal for 1. halvår 
 
Timeforbrug i alt:  5.760 timer 
Fordeling: 
Timer egne folk:  4.539 timer 
Timer eksterne:    1.221 timer 
 
Saltning 
60 gange præventiv saltning på 1. prioritetsveje 
2 gange grusning/saltning på 2. prioritetsveje 
21 gange saltning på fortove/stier 
8 gange saltning med håndhold 
 
Snerydning 
5 gange snerydning på 1. prioritetsveje (30 gange er bilerne kaldt ud og Traktorer 10 gange) 
2 gange snerydning på 2. prioritetsveje 
2 gange snerydning (kombi) på fortove/stier 
2 gange snerydning med håndhold 
 
 

6. Sammenfatning for Center for Park og Vej. 
Netto (kr. x 1.000) Oprindelig Revideret Forventet Forventet Aktuel 

 - = mindreforbrug budget 2015 Budget 2015 
regnskab 
 pr. 30/4 

regnskab 
 pr. 31/8 afvigelse 

Plan – Intern drift 1.913 1.841 1.741 
 

-100 

Belysningskontrakt 14.008 13.912 13.912 
 

0 

Drift 17.693 13.345 13.295 
 

-50 
Teknisk Udvalgs dispositions-
pulje 3.281 3.258 3.258 

 
0 

Center for Park og Vej i alt 36.895 32.356 32.206 
 

-150 
Center for Park og Vej forventer et mindre overskud som følge af omorganisering og optimering af drif-
ten.  
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7. Teknisk Udvalgs dispositionspulje 

Puljen er en del af Teknisk Udvalgs budget øremærket til ønsker og behov der ikke var kendt ved vedta-
gelsen af budgettet.  
 

Disponering Bemærkning
Revideret budget i 2015 3.258.396   

Opgaver i 2015
Trygfonden Kystlivredning på Palmestranden 2012 - 16 15.000        Besluttet TU 20.12.2011
EU projekt - Grenensporet - oplevelser i Grenens bagland 422.500      Besluttet TU 26.06.2013 
Stoppestedspulje 2014, 2015 og 2016 400.000      Besluttet TU 27.08.2013
Trygfonden Kystlivredning på Skagen Sønderstrand 2014 – 18 35.000        Besluttet TU 10.02.2014
Projekt ”Paradiskajen – eksperimentarium 2014-2015” 30.000        Besluttet TU 07.04.2014
Aftale om drift af sandfang i offentlige og private vandløb, 2015-19 135.000      Besluttet TU 09.02.2015 
Samarbejde vedrørende grønne arealer i oplandsbyer 100.000      Besluttet TU 18.05.2015
I alt 1.137.500   

Opgaver fra 2014 som ikke blev igangsat/færdige:
Opstart videreførsel af Dronningestien, Pikkerbakken, Fr. havn, 150.000      Besluttet TU 05.02.2009/08.10.2009
Sikring af skolevej, Skagen, cykelsti Østersøvej 130.000      Besluttet TU 06.09.2012
i alt 280.000      

I alt disponeret 1.417.500   

Udisponerede midler 1.840.896   

 
 

8. Bankbog. 
I 1.000 kr. Bankbog 

primo
Forventet 

frigivelse

bankbog 

ultimo

901 0 901

0 0 0

-7.449 -7.449

266 0 266

-6.282 0 -6.282

Direktørens område

TU i alt

Center for Teknik og Miljø

Ejendomscenter

Center for Park og Vej
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9. Anlæg. 
- = mindreforbrug 2015 2015 2015 2015 2015 2015

i 1000 kr. Forbrug Korr. Oprindeligt Tillægs

JAN - APR budget budget bevillinger

Teknisk Udvalg 6.714 62.340 42.031 20.309 52.374 -9.966

Miljø og Teknik 8 24.207 1.974 22.233 14.448 -9.759

Byfornyelse Frederikshavn 671 671 0 -671

Diverse bymiljøarbejder 357 357 0 -357

Matrikulære berigtigelser 13 449 186 263 186 -263

Kystbeskyttelse 2.243 1.788 455 1.775 -468

Solnedgangsplads i Skagen -6 1.987 1.987 1.987 0

Klimasikring 18.500 18.500 10.500 -8.000

Park og Vej 6.225 35.560 37.796 -2.236 35.569 9

Slidlag 5.521 6.480 -959 5.521 0

Vejprojekter 2.001 8.010 8.002 8 8.010 0

Renov. af kørebaner 2.774 11.106 11.095 11 11.106 0

Koordinerende belægningsarbejder 892 6.885 6.715 170 6.885 0

Kystfodring 0 1.144 -1.144 0 0

Renov. af vejbelysningsanlæg 2010-2027 1.473 1.472 1 1.200 -273

Broer, tunneller og underløb 23 1.175 831 344 1.175 0

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 573 574 573 1 573 -1

Trafiksikkerhedsarbejde 60 60 60 0 60 0

Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. 
etape

3 -394 -394 -100 294

Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen -610 -610 -610 -610 0

Vejafvandingsbidrag 510 1.414 1.424 -10 1.749 335

Rekreative anlæg ved Råholtvej 346 346 0 -346

Direktørens område 10 404 189 215 189 -215

Pulje digitalisering og velfærdsteknologi TU 10 404 189 215 189 -215

Ejendomscenter 472 2.168 2.072 96 2.168 0

Bådebroer 472 2.168 2.072 96 2.168 0

Forventet 
regnskab 30/4

Afvigelse

 
Økonomiudvalget har besluttet at begrænse anlægsudgifter i 2015, således de finansieringsmæssigt ikke 
belaster kommunens likviditet mere end det oprindelige budget tillagt tillægsbevillinger. Teknisk Udvalgs 
finansielle anlægsramme udgør 39,9 mio. kr.  
 
Det samlede anlægsforbrug forventes at blive på 52,4 mio. kr. fordelt 39,7 indenfor den finansielle ramme og 
12,7 mio. kr. indenfor lånerammen.  
Det forventede forbrug vil give et mindre forbrug 10,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 
 
Teknisk udvalgs anlægsramme forventes overskredet på to projekter. Det forventes at vejafvandingsbidrag 
til Frederikshavn Forsyning vil overskride budgettet på 335.000 kr. og det forventes projekt Byggemodning 
Boelsmindevej vil blive 294.000 kr. dyrere end budgettet. 
 
Merforbruget på de to nævnte projekter bliver opvejet af mindre forbrug på Klimasikring, Matrikulære berigti-
gelser, Kystbeskyttelse, Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2027 samt Pulje digitalisering og velfærds-
teknologi TU samt 3 projekter hvor der ikke forventes udgifter i 2015 Byfornyelse Frederikshavn, Diverse 
bymiljøarbejder og Rekreative anlæg ved Råholtvej. 
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Budgetbemærkninger Teknisk Udvalg 
budget 2016-19 

1. Driftsbudget i hovedtal 
 

 

2. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2015 
2016 2017 2018 2019

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget efter P/L-korrektion (i 1.000 kr.) 56.498 55.972 55.452 55.452

Rammekorrektioner:

1% reduktion af serviceudgifter -566

mistede  lejeindtægter efter salget af Havnen 1B, Sæby 42 42 42 42

nulstilling af stadepladser -52 -52 -52 -52

besparelse vedr. demograf -87

Tilretning/afrundinger af budgettet -2 -2 -2 -2

Rammekorrektioner i alt -99 -12 -12 -578

Godkendt ramme i 2016-prisniveau 56.399 55.960 55.440 54.874

 

Netto  (kr. x 1.000)

Budgetforslag 

2016

Overslag 

2017

Overslag 

2018

Overslag 

2019

Teknisk direktør -462 -375 -375 -375

Teknisk direktørs område 59 146 146 146

Pulje vedr. digitalisering -521 -521 -521 -521

Center for Teknik og Miljø 3.528 3.528 3.528 3.528

Ejendomscenteret -25 -25 -25 -25

Rekreative Havne 637 637 637 637

Skagen Lystbådehavn -676 -676 -676 -676

Sæby Havn 14 14 14 14

Center for Park og Vej 53.358 52.832 52.312 51.746

Park og Vej 33.572 33.046 32.526 31.960

Teknisk udvalgs dispositionspulje 3.314 3.314 3.314 3.314

Vintertjeneste 16.472 16.472 16.472 16.472

Drift i alt 56.399 55.960 55.440 54.874



Budgetbemærkninger Teknisk Udvalg 
budget 2016-19 

3. Anlægsbudget i hovedtal 

Netto  (kr. x 1.000) Budgetforslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019

Teknisk Direktør 199

-Pulje digitalissering og 

velfærdsteknologi TU
199

 Center for Teknik og Miljø 1.906 189 189 189

-Matrikulære berigtigelser 189 189 189 189

-Kystbeskyttelse 1.717

Ejendomscenteret 2.105 2.105 2.105 2.105

-Bådebroer 2.105 2.105 2.105 2.105

Center for Park og Vej 43.483 41.305 41.305 41.305

Slidlag 7.600 6.584 6.584 6.584

Vejprojekter 8.130 8.130 8.130 8.130

Renov. af kørebaner 11.273 11.273 11.273 11.273

Koordinerende 

belægningsarbejder
9.735 9.735 9.735 9.735

Kystfodring 2.325 1.162 1.162 1.162

Renov. af vejbelysningsanlæg 

2010-2027
1.496 1.496 1.496 1.496

Broer, tunneller og underløb 844 844 844 844

Aktivitetsområde Bangsbo 

botaniske have
582 582 582 582

Trafiksikkerhedsarbejde 61 61 61 61

Vejafvandingsbidrag 1.438 1.438 1.438 1.438

Anlæg i alt 47.694 43.599 43.599 43.599  
 

4. Bemærkninger til Budget 2016-19 
Den 1 % produktivitetsstigning er indregnet i driftsbudgettet under center for Park og Vej. De 

udskudte anlægsbevillinger fra 2015 er indregnet med 1 mio. kr. på slidlag og 1,1 mio. kr. på 

kystfodring i 2016 



Bilag: 7.1. Sygefraværsstatistikken i Frederikshavn kommune - PMU 9.6.2015

Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 15. juni 2015 - Kl. 17:30

Adgang: Åben
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Sygefraværsstatistikken i Frederikshavn Kommune PMU den 9.6.2015 Sags.nr. 15/2351 hewa
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet 

niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 

2013, 2014 samt 1. kvartal 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres 

sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden marts 2014 til og med marts 

2015 vist pr. måned.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i 

løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på 

grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). 

Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene ”honorar/vederlag”, ”ansatte i 

serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” ikke længere omfattet af statistikken i modsætning 

til tidligere. Dette påvirker statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 

vedkommende ikke er registret i systemet. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive 

centre.
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 12. maj 2015 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Sygefravær (%) 

2013 2014 2015 

Januar 5,65 4,99 4,65 

Februar 5,29 4,59 4,84 

Marts 3,90 4,91 5,02 

April 3,42 3,78  

Maj 3,52 3,60  

Juni 3,55 3,42  

Juli 2,83 2,92  

August 3,19 3,47  

September 4,27 4,49  

Oktober 4,16 4,22  

November 4,71 4,64  

December 4,24 4,01  

Gennemsnit  4,05 4,07 4,84 

 

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 6. 

maj 2015. 
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for hele kalenderåret 2014 samt januar 2015. 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade. 

 

 

 

Data er trukket 6. maj 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret  
 fraværsprocent 

Marts  
2014 

April  
2014 

Maj 
2014 

Juni  
2014 

Juli  
2014 

Aug.  
2014 

Sept.  
2014 

Okt.  
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Jan. 
2015 

Feb. 
2015 

Marts 
2015 

Gennem  
snit 

Økonomi & Personale 2,43 2,67 0,81 0,53 0,36 0,64 0,47 0,72 0,52 0,26 0,36 0,57 0,73 0,64 

Udvikling og Erhverv 4,72 2,84 4,68 4,06 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91 3,68 

Arbejdsmarked 6,87 4,38 4,77 4,87 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,17 6,56 6,37 6,96 6,16 

Ejendomscenteret 5,13 3,79 4,27 4,24 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,77 4,32 

Teknik og Miljø 4,40 2,75 1,90 2,41 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,47 

Park og Vej. 9,33 6,90 7,16 6,9 7,2 9,77 9,47 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 7,74 

Familie 2,65 1,77 2,05 2,75 2,13 2,43 3,15 5,64 5,38 2,95 3,56 3,39 3,44 3,17 

Skole 4,74 3,07 2,80 2,21 1,64 2,45 3,87 3,48 4,61 3,85 4,12 3,29 3,51 3,37 

Bibliotek og 
Borgerservice 

5,29 6,74 4,50 3,51 2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 5,83 6,13 5,45 4,61 

Kultur og Fritid 0,76 0,32 0,18 1,01 1,59 1,69 3,40 2,62 2,76 0,19 1,03 1,14 0,94 1,32 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,41 3,42 3,46 3,52 2,26 2,67 3,40 3,20 3,94 3,71 4,16 4,95 4,93 3,70 

Ungeenhed 1,84 1,19 1,16 1,04 1,74 1,40 1,40 1,27 1,84 1,57 2,64 2,91 2,86 1,72 

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 

2,07 0,79 4,13 5,48 5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 4,53 

Ledelsessekretariatet 2,13 0,68 0,90   2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62  0,63 1,05 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 

2,83 3,12 2,91 2,93 1,17 1,00 3,33 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,43 

Sundhed og Pleje 5,84 4,92 4,90 4,50 4,62 5,07 6,41 6,10 6,46 5,91 7,12 7,29 7,20 5,84 

Handicap og Psykiatri 8,29 6,42 6,33 5,70 3,69 4,96 6,20 6,00 6,60 6,01 6,60 7,59 9,36 6,42 
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