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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.

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

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)
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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.

Åben sag
Sagsnr: 13/23625
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: TU

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.

Teknisk Udvalg - Referat - 15. juni 2015

Side 5 af 14

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.

Åben sag
Sagsnr: 14/1146
Forvaltning: CTM
Sbh: FIRA
Besl. komp: TU

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

Teknisk Udvalg - Referat - 15. juni 2015

Side 7 af 14

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.

Åben sag
Sagsnr: 15/16663
Forvaltning: CTM
Sbh: cakr
Besl. komp: TU

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
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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.

Åben sag
Sagsnr: 14/9542
Forvaltning: CØP
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU

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)
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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.

Åben sag
Sagsnr: 15/16725
Forvaltning: CØP
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU

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)
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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

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

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)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars Mejlvang Møller

Anders Broholm

Flemming Rasmussen

Kenneth Bergen

Peter E. Nielsen

Karl Falden
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