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1. Budgetforslag 2016-19

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har indenfor de udmeldte økonomiske rammer, udarbejdet et 
administrativt oplæg til budget 2016-19. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene 
under Teknisk Udvalg.
 
Center for Økonomi og Personale fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale:
 
• Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger)
• Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og 

oversigter, der har til formål at give overblik over budgettets fordeling
• Takstoversigt

Gennemgangen vil blandt andet omfatte:
 
• Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret.
• Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede 

budgetoplæg.
• Gennemgang af centrenes eventuelle udfordringer, heri indbefattede tekniske 

korrektioner.
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter/indstiller det administrative 
budgetforslag samt de nye budgetrammer til den videre politiske budgetproces.

Beslutning Teknisk Udvalg den 17. august 2015
Afbud: Peter E. Nielsen, Karl Falden og Anders Broholm
 
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Budgetforslag TU 2016-19 (dok.nr.127760/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16725
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU
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2. Optagelse af privat fællesvej "Toftevænget 1 A" i Sæby som 
kommunevej i anledning af ny skolestruktur "bæredygtigt 
børneområde"

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes nye skolestruktur ”Bæredygtigt Børneområde” medfører 
i Sæby, at børn skal gå på Sæby Skole fra 0. – 4. klasse og på Sæbygårdskolen fra 
5. – 9. klasse.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har afsat 3,1 mio. kr. til sikring af skoleveje i 2015, og 
Teknisk Udvalg har i samme anledning haft fokus sikre skoleveje. Der er pt. et 
forbrug på 2,1 mio. kr., men der er stadig ubetalte regninger.
 
I Sæby har en tryg passage af Ålborgvej været et vigtigt punkt i ”Bæredygtigt 
Børneområde”, og med anbefaling fra Trafiksikkerhedsudvalget er der projekteret 
en lysregulering til fordel for fodgængeres krydsning af Ålborgvej ved Nordens Allé 
og privat fællesvej ”Toftevænget 1 A”. Som en del af ”Bæredygtigt Børneområde” 
er der samfundsmæssigt fornuft i at asfaltere og optage den private fællesvej 
”Toftevænget 1 A” som kommunevej, idet:

 Skolebørn i Sæby ”altid” har anvendt ”Toftevænget 1 A” på deres skolevej.
 Sæby Kommunes har anvendt en del af vejen til buslæskur ved Ålborgvej.
 Sæby Kommune løbende har bidraget til vedligeholdelse af ”Toftevænget 

1A”, når ejer har henvendt sig, fordi der var for mange huller i vejen som 
følge af den almene brug, implicit har betragtet vejen ækvivalent som 
”kommunevej”.

Center for Park og Vej og Center for Teknik og Miljø har afholdt møde med ejer af 
matr. nr. 3r Toftlund, Volstrup (Toftevænget 1 A), om projektet den 2. juni 2015. 
Ejer var positiv i forhold til projektet og vejens optagelse. Vejen bliver istandsat med 
asfalt som led signalreguleringsprojektet. Vejen har en længde på 45 m.

Juridiske konsekvenser
Optagelse af privat fællesvej ”Toftevænget 1 A” som offentlig indebærer, at 
kommunen fremover skal vedligeholde vejen i medfør af lov om offentlige veje § 8.

Økonomiske konsekvenser
Lysregulering på Ålborgvej er finansieret af Børne og Ungdomsudvalgets afsatte 
midler til sikring af skoleveje i 2015.
 
Udgifter til optagelse af den private fællesvej som offentlig er budgetteret til 
300.000 kr. (ny opbygning af vejen, asfaltering mv.). Dette finansieres delvist af 
Teknisk Udvalgs dispositionspulje, jf. Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2015, og 
40 % finansieres af tilskud fra den nationale pulje (Vejdirektoratet) til fremme af 
cykling 2015 (projekt CP15S-002 – alle børn cykler i Frederikshavn).

 Åben sag

 Sagsnr: 15/4494
 Forvaltning: CTM
 Sbh: mome
 Besl. komp: TU
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at 

1. privat fællesvej ”Toftevænget 1 A” i Sæby optages som kommunevej, jf. lov 
om offentlige veje § 15, stk. 1, på grund af ”Bæredygtigt Børneområde”.

2. budgetteret udgift til asfaltering, matrikulære arbejder ved landinspektør 
mv. (ca. 300.000 kr.) finansieres af Teknisk Udvalgs dispositionspulje og 
tilskud fra den nationale cykelpulje 2015, projekt CP15S-002: Alle børn 
cykler i Frederikshavn. Udgifter til landinspektør beløber sig til ca. 15.000 
kr.

Beslutning Teknisk Udvalg den 17. august 2015
Afbud: Peter E. Nielsen, Karl Falden og Anders Broholm
 
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Kortbilag - Toftevænget 1 A.pdf (dok.nr.88007/15)
Rev. tegning 15-4494-S1C.pdf (dok.nr.123886/15)
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3. Borgerønske til kommende budgetforhandlinger

Sagsfremstilling
Der er indkommet brev til Teknisk Udvalg fra borgere i Sæby, som ønsker at der 
etableres et klubhus i Byparken i Sæby. Se hele brevet i vedhæftede bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at borgerønsket indgår i de kommende 
budgetforhandlinger.

Beslutning Teknisk Udvalg den 17. august 2015
Afbud: Peter E. Nielsen, Karl Falden og Anders Broholm
 
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Vedr. Byparken / brev.pdf (dok.nr.130237/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/10617
 Forvaltning: CPV
 Sbh: bibe
 Besl. komp: TU
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4. Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling
Orientering om obligatorisk digital selvbetjening. 2 bilag

Beslutning Teknisk Udvalg den 17. august 2015
Afbud: Peter E. Nielsen, Karl Falden og Anders Broholm
 
Til orientering.

Bilag
Orientering om obligatorisk digital selvbetjening (dok.nr.127373/15)
Obligatorisk digital selvbetjening på det tekniske område (dok.nr.169337/14)

 Åben sag

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



Teknisk Udvalg - Referat - 17. august 2015 Side 9 af 9

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.  Budgetforslag TU 2016-19

Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 17. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 127760/15
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Frederikshavn Kommune 

Teknisk udvalg 
 

 Budgetforslag 2016-19  
 
Økonomicentret, d. 5. august 2015 
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1. Budget 2016 i hovedtal 
 

Drift

Netto (i 1.000 kr.)

Budgetfor

slag 2016

overslag 

2017

overslag 

2018

overslag 

2019

Direktørens område

- Direktørens pulje 59            146          146          146          

- Digitaliseringspuljen -521         -521         -521         -521         

- Lokallønspulje 583          874          1.165       1.165       

Center for Teknik og Miljø

Centerchefens område 2.776       2.761       2.747       2.747       

Miljø og Natur 715          715          715          715          

Ejendomscenteret

Havne diverse 639          639          639          639          

Skagen Lystbådehaven -698         -706         -715         -715         

Sæby Havn 3               -3             -8             -8             

Center for Park og Vej

Drift 19.276    18.488    17.705    17.139    

Teknisk udvalgs pulje 3.258       3.258       3.258       3.258       

Vejbelysning 13.912    13.912    13.912    13.912    

Vintertjeneste 16.200    16.200    16.200    16.200    

Driftsramme i alt 56.202    55.763    55.243    54.677    

Anlæg

Netto (i 1.000 kr.)

Budgetfor

slag 2016

overslag 

2017

overslag 

2018

overslag 

2019

Direktørens område 199          

Center for Teknik og Miljø 1.906       189          189          189          

Ejendomscenteret 2.105       2.105       2.105       2.105       

Center for Park og Vej 43.483    41.305    41.305    41.305    

Anlægsramme i alt 47.693    43.599    43.599    43.599     
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2. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2015 
2016 2017 2018 2019

Oprindelramme - vedtaget 2015-budget 55.992 55.471 54.956 54.956

Rammekorrektioner

Mistede indtægter pga. salget Havnen 1B sæby
42 42 42 42

1% reduktion af serviceudgifter -566

Demografiregulering -87

udligning af stadepladser under ØU -52 -52 -52 -52

PL-reguleringen 306 301 296 297

Rammekorrektioner i alt 209 291 286 -279  
 

3. Center for Teknik og Miljø 
Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Teknisk Udvalg. Budgetmidler på Teknisk-
udvalgsområde benyttes til vej og trafiksikkerhed. Der er tale om 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, Skadedyrsbekæmpelse parkeringsfond, 
gravetilladelser, parkeringsregulativ/-bekendtgørelser.  
 
MÅL & MÅLOPFYLDELSE:  
Der vil 2016 forsat være fokus på implementeringen af skolevejsanalyserne og trafikplanen.  
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  
Center for Teknik og Miljø vil i 2016 blandt andet arbejde med renovering af Solnedgangspladsen i Skagen, 
som har en samlet bevilling på ca. 9 mio. kr. hvoraf Frederikshavn kommune skal afholde 1,99 mio. kr., der 
blev bevilliget i 2015. Overførsel af eventuelle uforbrugte projektmidler til 2016 vil sker i forbindelse med 
overførselssagen til budget 2016. 
  
RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet for 2016 udgør 3,5 mio. kr. netto 
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4. Ejendomscenteret 
Budgetområdet Havne ligger under Teknisk Udvalg. De rekreative Havne er del af ejendomscenteret. 
Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen som det store antal turister der hvert år besøger 
landsdelen. Havne omfatter: 
 

 Skagen Lystbådehavn, ejet af kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet 

 Ålbæk Havn, kommunalt ejet – forening driver 

 Rønnerhavnen, kommunalt ejet – forening driver 

 Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet 

 Voerså Havn, kommunalt ejet – forening driver  
 
Der er indgået aftaler med de tre foreningsdrevne havne, der sikrer at de vedligeholdelsesbidrag, der indbetales 
for den enkelte havn også bruges i denne havn. Da nogle af vedligeholdelsesopgaverne er af større karakter vil 
dette ofte ske over en årrække. 
 
MÅL & MÅLOPFYLDELSE: 
Det er vigtigt at havnene fremtræder indbydende, vel vedligeholdte og at de nødvendige servicefaciliteter er 
til stede. Drifts- og vedligeholdelsesindsatsen koordineres, af Ejendomscenterets koordinator, mellem 
Ejendomscenteret og de pågældende havne. På Ålbæk Havn, Rønnerhavnen og Voerså Havn udføres et 
stort frivilligt arbejde af foreninger og lokalområdet. 

 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser, derudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om 
året. 
 
Perspektiv 
Der synes at være et uudnyttet potentiale i Skagen på turisme og oplevelsesområdet omkring 
lystbådehavnen. Derfor forlænge Skagen Lystbådehavn i 2014 sæsonen, så havnen blev en helårshavn. 
Arbejdet med udbredesen af kendskabet til helårsåbent vil forsætte i 2015. 
  
Faciliteter og forsyningsanlæg for gæstesejlerne er generelt nedslidte og der arbejdes i første omgang med 
at opgradere el- og betalingsanlæg samt toiletforholdene for havneområdets øvrige gæster. 
På Sæby Havn forventes der ligeledes at være nye vækstmuligheder i at tilpasse havnen til både nye og 
eksisterende aktiviteter. Derfor arbejdes med konkrete planer for at tiltrække både nye brugere og gæster og 
Havnene deltager bl.a. i den fælles markedsføring ”Vild med Vand”. 
 
Den igangværende udskiftning og renovering af broer over en 10 årig periode er opgjort til samlet 20 mio. kr. 
Flere af havnenes flydebroer og deres forankring er i en kritisk tilstand og det vurderes at samtlige ca. 2 km. 
bro skal udskiftes løbende over en 10 årig periode af hensyn til sikkerhed og funktion. Flydebroerne 
produceres i et beskæftigelsesprojekt.  
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør - 0,1 mio. kr. netto. 
 

5. Center for Park og Vej 
 
Center for Park & Vej er et fagcenter, som politisk er forankret i Teknisk Udvalg.  
 
Center for Park & Vej 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 
Center for Park & Vej 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.  
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Center for Park & Vej udfører også renoveringsopgaver for forsyningsselskaberne. Dette er opgaver som 
løses i bud og i samarbejde med entreprenører.  
 
MÅL & MÅLOPFYLDELSE:  
Center for Park & Vej har en fleksibel og effektiv driftsorganisation i fortsat udvikling, der varetager 
lokalsamfundets interesser på markedsvilkår. Center for Park & Vej kombinerer fagligt overblik med 
tværgående proces- og systemoptimering. Centrets mål er at være konkurrencedygtige og at skabe de 
optimale løsninger til den rette pris, så der skabes merværdi for borgerne.  
Center for Park & Vejs delmål er at inddrage borgerne i udviklingen af nye tiltag.  
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  
Center for Park & Vej beskæftiger ca. 130 medarbejdere, hvor arbejdsområdet er hele Frederikshavn 
Kommune med bl.a. 80 km. kyst, 1.000 km. veje og 694 ha. Skov og naturarealer. Der foretages pleje af ca. 
317 km. vandløb og 505 registrerede fortidsminder. Derudover har Center for Park & Vej udlån af planter, 
flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej osv.    
Center for Park & Vej udsætter ca. 170 blomsterkummer og tilplanter ca. 2.000 m2 bede som led i 
forskønnelse af bymiljøet og kommunen samlet set.  
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet for 2016 udgør 36,4 mio. kr. netto 
 

i 1.000 kr 2016 2017 2018 2019

Center for Park og Vej i alt 36.446 35.659 34.877 34.878

Rekreative områder og publikumsfacilitet 20.667 20.668 20.669 20.670

Tilskud og kontrakter -108 -108 -108 -108

Grøn service 9.400 9.400 9.400 9.400

Skovdrift og naturpleje 2.500 2.500 2.500 2.500

Oplevelser og turisme 1.700 1.700 1.700 1.700

Parker og By-rum 4.800 4.800 4.800 4.800

Vandløb 2.375 2.376 2.377 2.378

Klimasikring og vejanlæg 1.292 1.292 1.292 1.292

Vejanlæg 7.100 7.100 7.100 7.100

Overførsel til anlæg -9.558 -9.558 -9.558 -9.558

Klimasikring 3.750 3.750 3.750 3.750

Infrastruktur & Bymiljø -2.883 -2.883 -2.883 -2.883

Infrastruktur og bymiljø 6.675 6.675 6.675 6.675

Overførsel til anlæg -9.558 -9.558 -9.558 -9.558

Plan (Intern drift) 17.370 16.582 15.798 15.798

Personaleomkostninger 1.940 1.940 1.940 1.940

Tilskud og kontrakter 14.084 14.084 14.084 14.084

Trafikregulerig -3.782 -3.782 -3.782 -3.782

Strategiske fokusområder 800 800 800 800

TU's disp. pulje 3.258 3.258 3.258 3.258

Indkøb, lager og pladser 5.915 5.915 5.915 5.915

Maskiner og service 14.450 14.450 14.450 14.450

Omkostningssteder -19.296 -20.084 -20.867 -20.867  
 
Produktionsstigningen er indarbejdet i center for Park og Vejs budget  
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6. Vintertjeneste 
Center for Park & Vej forestår kommunens vintervedligeholdelse, der omfatter snerydning og 
glatførebekæmpelse på de kommunale veje og stier.  
Vintervedligeholdelsen indebærer selve snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt 
oprydningsindsatsen med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af 
opkørte rabatter. Sæsonen løber fra 1. oktober til 1. april  
 
MÅL & MÅLOPFYLDELSE:  
Målet for vintervedligeholdelsen er, at borgerne i Frederikshavn Kommune sikres god fremkommelighed og 
trafiksikre forhold trods vinter og snevejr samt at opretholde det serviceniveau, som er politisk besluttet og 
inddelt i vejkategorier.  
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  
Vintertjenesten udføres på alle kommunale veje, men omfanget af indsatsen afhænger af, hvor meget trafik 
der er på vejstrækningen, hvilke type trafik, der er på vejen, samt hvilken funktion vejen har.  
Der udarbejdes et regulativ for snerydning og glatførebekæmpelse for 2015/16, som godkendes af byrådet.  
Der afholdes offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på den andel af ruterne til 
snerydningsarbejdet og glatførebekæmpelsen, som Center for Park & Vej ikke selv har kapacitet til at 
varetage.  
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet for 2016 udgør 16,2 mio. kr. netto 
 

7. Anlæg 
i  10 0 0  kr . 2016 2017 2018 2019

Teknisk udvalgsanlæg i alt 47.694 43.599 43.599 43.599

Teknik og Miljø 1.906 189 189 189

Matrikulære berigtigelser 189 189 189 189

Kystbeskyttelse 1.717

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

Direktørens område 199 0 0 0

Pulje digitalissering og velfærdstek TU 199

Ejendomscenter 2.105 2.105 2.105 2.105

Bådebroer 2.105 2.105 2.105 2.105
 

 Bevillingen til koordinerende belægningsarbejde er forøget i forhold til 2015 med 2,8 mio. kr. idet 

pengene var anvendt til finansieringen af trafiksikkerhed arbejdet ved Nordstjerneskolen. 

 Kystfodring foretaget kun hvert andet år. I 2016 og 2018.  
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8. Takster  

Priser i kr. inkl. moms 

Budget 

2015 

Budget 

2016 

Vandløbsregulering    

Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der 

opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse. 6.085,00 6.400,00 

 

  

Diverse:   

Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på    

baggrund af ejendomsværdi 0,05 ‰  0,05 ‰ 

     

P-pladser:    

Skagen 60.000,00 60.000,00 

Aalbæk 40.000,00 40.000,00 

Frederikshavn midtby 40.400,00 40.400,00 

Sæby by 36.225,00 36.225,00 

Øster Vrå og Dybvad by 18.055,00 18.055,00 

Hørby og Voerså by 17.365,00 17.365,00 

Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time) 13,00  13,00  

Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat. 150,00 150,00 

  

 

Sæby Havn:    

Taksterne gælder fra 1/4-31/3 

 

 

Priser pr. år    

2,5 meter pr. liggeplads  3.741,00  3.803,00  

3,0 meter pr. liggeplads 4.567,00  4.642,00  

3,5 meter pr. liggeplads 5.386,00  5.475,00  

4,0 meter pr. liggeplads  6.207,00  6.309,00  

4,5 meter pr. liggeplads 7.031,00  7.147,00  

Over 4,5 meter pr. liggeplads  7.853,00  7.983,00  

 
        -    

Mindre både (joller)med max. bredde 2,00 m: 
              -    

Liggeplads ved bro eller kaj pr. år 2.397,00  2.437,00  

Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50 m bredde 1,70 m pr. år 1.117,00  1.135,00  

Midlertidig plads i Sæby Havn pr. måned 236,00      240,00  

  
 

 

Gæstesejlere: 
 

 

Priser pr. døgn 
 

 

0-12 meter 190,00 190,00 

12-15 meter 260,00 260,00 

15-20 meter 330,00 330,00 

20-30 meter 400,00 400,00 

Over 30 meter 550,00 550,00 

  
 

 

Ugekort: 

Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, men 

betinget af, at betaling sker på én gang. Rabatformen kan udvides til en 10+ 

ordning (gælder ikke for juli måned). Ved 10+ ordning køber man på én gang et 

antal overnatninger, fra 10 og opefter, og prisen reduceres med 30 %. 

 
 

El-tilslutning:  
 

 

Forbrug af el til autocampere og både i havnen afregnes via havnens 

betalingsanlæg pr. kWh 
2,50 2,50 
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Vinteropbevaring:     

Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens areal: 200,00 200,00 

  

 

Slæbested:     

Slæbested pr. gang 50,00 50,00 

Årskort 1.250,00 1.250,00 

  

 

Lystbådehavn (Skagen):    

Priser pr. døgn (Kl 12:00 til 12:00)    

Lystbåde på 10 meter og derunder 200,00 200,00 

Lystbåde mellem 10 - 15 meter 280,00 280,00 

Katamaraner og trimaraner til og med 10 meter 280,00 280,00 

Katamaraner og trimaraner mellem 15 - 20 meter 400,00 400,00 

Skonnerter, skoleskibe og lignende 680,00 680,00 

Lystbåde på 20 meter 400,00 400,00 

+ pr. påbegyndt 5 meter 200,00 200,00 

   

El-tilslutning:    

Forbrug af el til autocampere og både i havnen afregnes via havnens 

betalingsanlæg pr. kWh  2,50 
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Revisionsdato/initialer: Revisionsårsag:

Filnavn:

Tegning nr.:

Konstr.:

Kontr.:

Tegn.:

Revision:

1:Mål: Dato: Sags nr.:

Knivholtvej 15  - 9900 Frederikshavn - 98 45 50 00

CENTER FOR PARK & VEJ

Ålborgvej, Sæby

Signalanlæg ved Toftevænget

Skilte- og afmærkningsplan

500 27.03.2015 15/4494

JAOL

JAOL

JOAA

Ålborgvej.dwg

15/4494-S1

04.05.2015/JAOL Sideudvidelse af cykelsti A

18.05.2015/JAOL Ændring af afmærkning i henhold til aftale med politiet B

27.05.2015/JAOL Tilføjelse af D15.3 i helleanlæg C

S1C

Note:

Eks. byzonetavle ved Ålborgvej 93 flyttes til ny placering umiddelbart inden Nordens Allé

Eks. C56 ved rundkørslen ved Sdr. Ringvej tages ned samt alle C55 på strækningen

Signaturforklaring:

Ny afmærkning

Ny asfalt

Ny sømkantsten

Nye fliser

Eks. afmærkning

Eks. afmærkning der fjernes

Nyt skilt

Eks. skilt der bevares

Eks. skilt der fjernes
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sÆBY d. zs/7 2oLs

Til Frederikshavn Kommune

Forslap vedr. "Bvparken" i Sæbv

Byparken i Sæby er et dejligt rekreativt område for børn og voksne med legeplads,

løbebane, basketballbane, petanquebane og et stort grøntarealtil boldspil.

Parken besØBes af dagplejen, børnehaven, skolen, teenagere og ældre borgere, hvor

sidstnævnte spiller petanque 2-3 gange om ugen.

Samtlige brugere gør opmærksom på, at der mangler toiletfaciliteter.
Petanquespillerne mangler et klubhus, hvor de kan sØge ly for blæst og regn,

opbevare redskaberne og nyde deres medbragte kaffe.

Det ville være optimalt med en bygning til det hele for at gøre den smukke park

mere brugervenlig.

Vi foreslår derfor, at et klubhus med toiletfaciliteter indsår i de kommende

budgetforhandlineer.

Venlig hilsen

t*ød*r,t*
Birthe Svenstrup f



Bilag: 4.1. Orientering om obligatorisk digital selvbetjening

Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 17. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 127373/15



Orientering om 
obligatorisk digital 
selvbetjening

Teknisk udvalg den 
17.09.2015

Sags.nr. 14/17816 Sagsbehandler: chni

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 stilles der krav om, at borgere og 
virksomheder skal anvende digital selvbetjening på en række områder. 

I forlængelse af indførelse af obligatorisk digital selvbetjening på det tekniske område i december 2014 
besluttede Plan- og Miljøudvalget på møde den 30. september 2014, at stille krav om at borgere og 
virksomheder skal anvende digital selvbetjening. Med ikrafttrædelse af ny vejlov pr. 1. juli 2015 er den 
digitale ansøgningsprocedure blevet lovkrav. Ordningen med digital ansøgning på vejområdet har fungeret 
siden december 2014, hvorfor det må forventes at serviceniveauet for borgere og virksomheder vil være 
uændret.

Oprindelig sagsfremstilling er vedhæftet som bilag. 
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Obligatorisk digital selvbetjening på det tekniske 
område

Sagsfremstilling
Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 stilles der krav om, 
at borgere og virksomheder skal anvende digital selvbetjening på en række 
områder. 
 
Der er løbende indført nye selvbetjeningsløsninger i kommunerne, og den 1. 
december 2014 gennemføres bølge 3 af kommunale selvbetjeningsløsninger. 
 
På det tekniske område omfatter dette blandt andet., at borgerne og 
virksomhederne efter 1. december 2014 skal søge digitalt, ved:

 ansøgning om byggetilladelse og anmeldelse af byggearbejde mv.
 affaldshåndtering fra borgere og virksomheder (meddelelser vedr. 

affaldsordninger).
 ansøgning om råden over veje og 
 anmeldelse af opgravnings- og ledningsarbejder.

Kommunen skal tilbyde, at ansøgningerne kan indgives på anden måde, hvis der er 
helt særlige forhold der gør, at ansøgeren ikke kan anvende digital selvbetjening. 
Kommunen kan helt undtagelsesvist undlade at afvise en ansøgning, der ikke er 
modtaget digitalt, hvis det er en klar økonomisk fordel for kommunen at modtage 
ansøgningen på en anden måde end digitalt.
 
Kommunerne er reduceret i bloktilskud i forventning om en fremtidig gevinst ved 
digitaliseringen.
 
Vi har som kommune desuden flere frivillige digitale løsninger på det tekniske 
område, herunder bl.a. miljøområdet og antallet af løsninger udvides løbende.
 
Kommunens borgerservice tilbyder hjælp og vejledning til borgerne om, hvordan 
selvbetjeningsløsningerne bruges, så ansøgningen indgives korrekt.
 
Det er erfaringen fra de tidligere selvbetjeningsløsninger, at der særligt i starten er 
brug for en stor indsats overfor borgere og virksomheder, men at dette aftager over 
tid.
 
Målet med digitaliseringsstrategien er at øge den digitale kommunikation mellem 
borgere og virksomheder og den offentlige sektor og at borgerne i stigende grad 
skal betjene sig selv på nettet. 
 
Der er ved de aktuelle løsninger generelt ikke tale om selvbetjeningsløsninger, men 
digitale ansøgningsmoduler, som skal medvirke til at kvalificere ansøgningen. Dette 
giver kommunen så korrekte oplysninger som muligt, så sagsbehandlingen kan 
starte hurtigere.
 
Overgangen til ren digital ansøgning kan virke som en væsentlig serviceforringelse 

 Åben sag 

 Sagsnr: 14/17816
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lico
 Besl. komp: PMU
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for borgerne. For at imødekomme dette, anbefaler Center for Teknik og Miljø, at 
der i de mere komplekse sagstyper tilbydes dialogmøder mellem kommunen og 
borgerne, inden der indgives en formel ansøgning. 
Muligheden for at bestille et dialogmøde tænkes indarbejdet i sammenhæng med 
den enkelte digitale løsning.
 
Erfaringerne fra forhåndsdialogmøder er blandt andet

 at der her kan skabes en bedre forståelse for de enkelte sagsprocesser og 
behovet for dokumentation i ansøgningen.

 at kommunen har mulighed for at påvirke projekterne i en den indledende 
fase, og der dermed er større mulighed for at projektet kan gennemføres.

 at både kommunen og ansøger ofte sparer tid i forbindelse med 
behandlingen af den endelige ansøgning. 

Indstilling
Teknik og miljødirektøren indstiller, at

1. borgere og virksomheder, der er fritaget fra digital post, tilbydes at afgive 
ansøgning i ikke digital form, mens øvrige ansøgninger afvises. 

2. der gives tilbud om forhåndsdialog ved de mere komplekse sagstyper.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014
Indstillingen tiltrædes
 
Fraværende: Mogens Brag
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