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1.

Evaluering af udlejning af liggestole på Skagen

Sønderstrand
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede den 15. juni 2015 at give tilladelse til udlejning af
liggestole på Skagen Sønderstrand, som et forsøg i sommeren 2015, samt at
ordningen skal evalueres efter sæsonen med henblik på eventuelt offentligt udbud
fra med sæsonen 2016. Se evt. vedlagte dagsordenspunkt fra 15. juni 2015.

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

Efterfølgende indgik Frederikshavn Kommune vedlagte aftale med Skagen
Liggestoleudlejning.
I aftalen fra sommeren 2015 er det blandt andet stillet som vilkår, at der altid skal
være mulighed for offentlig færdsel på arealet, så alle gæster føler sig velkomne,
uanset om de lejer en liggestol, selv medbringer en liggestol eller på anden måde
opholder sig på arealet. Desuden skal der være ryddet for liggestole fra kl. 19.00 til
kl. 7.00, og det påhviler lejer at holde arealet fri for henkastet affald i lejeperioden.
Arealet er vist på vedlagte kortbilag.
Skagen Liggestoleudlejning er interesseret i, at fortsætte udlejningen i sommeren
2016. Oversigt over antal udlejninger i sommeren 2015 er vedlagt.
Forvaltningen har ikke modtaget klager fra borgere eller turister, om hverken
manglende adgang til stranden, affald eller udlejningen generelt.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over udlejnings-tilladelsen til
hhv. Fredningsnævnet og Natur- og Miljøklagenævnet, der begge har afvist at
realitetsbehandle klagen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at retten til udlejning af liggestole på Skagen
Sønderstrand sendes i offentligt udbud, med en mindstepris på 1800 kr. for
sommeren 2016, med henblik på indgåelse af en aftale svarende til vedlagte aftale
for 2015.
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes, idet det præciseres, at 2016 også er et prøveår.
Bilag
Underskrevet aftale 2015.pdf (dok.nr.145345/15)
Oversigt_Liggestole udlejning 2015.xls (dok.nr.145344/15)
Dagsordenspunkt TU juni 2015.pdf (dok.nr.145341/15)
Kortbilag liggestole 2015.pdf (dok.nr.94746/15)
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2.

Klimasikring af Elling by

Sagsfremstilling
Frederikshavn kommune har fået udarbejdet en rapport om løsningsmuligheder i
forhold til at sikre Elling mod nye oversvømmelser, som hændelsen i uge 42, 2014.

Åben sag
Sagsnr: 15/27559
Forvaltning: CTM
Sbh: sove
Besl. komp: TU

Formålet med at få udarbejdet en rapport var at sikre, at den løsning der vælges, er
den økonomiske mest fordelagtige for borgerne i Frederikshavn kommune og at
konsekvenser af løsningen er belyst..
Rapporten skulle ligeledes danne baggrund for en dialog med Vejdirektoratet og
Nordjyske Jernbaner i forhold til de 2 broer, som i uge 42, 2014 opleves som
barrierer i forhold til afvanding omkring Elling.
Rapporten vedlægges som bilag.
Udvalget skal med baggrund i rapporten tage stilling til:
1. Hvilke løsninger skal gennemføres.
2. Skal der indledes dialog, med baggrund i rapporten med Vejdirektoratet om
broen ved statsvejen
3. Skal der indledes dialog, med baggrund i rapporten med Nordjyske
Jernbaner om jernbanebroen.
4. Hvordan skal den ønskede løsning finansieres.
5. Skal der foretages en ekstra grøde skæring fra Mariendalsvej til havet.
6. Skal der startes en reguleringssag om en regulering af å bund til kote-1,0
m fra statsvejs broen til ca. 250 m øst for jernbanebroen.
7. Skal der arbejdes videre med løsningen af kapacitetsudfordringen, og skal
der indledes dialog med Naturstyrelsen om muligheden for at finde
løsninger i forhold til lovgivningen.
8. Skal Plan og Miljø Udvalget anmodes om at i gang sætte den fornødne
myndighedsbehandling og planlægning.
I rapportens konklusion peges der på, at ådiget ved Elling er den optimale løsning i
forhold til at sikre Elling mod de kommende klimaændringer. Løsningen kan ikke
stå alene, der skal også gennemføres en separatkloakering, og opsamling af
vejvand i den sydlige del af byen.
Hvis udvalget beslutter at den løsning der skal arbejdes videre med er ådiget, bør
projektet opdeles i 2 områder, på baggrund af gennemførelsen af
planlægningsarbejdet. Opdelingen kan ses på vedlagte kort bilag.
Plan og Miljøudvalget har taget stilling til separatkloakeringen og har igangsat
udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.
Rapporten peger på, at der sker opstuvning ved broen ved statsvejen, ved at
etablere et ådige, vil opstuvningen stige med 30 -40 cm i forhold til uge 42, 2014.
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Beregningerne viser også at der er opstuvning ved jernbanebroen.
Angående finansiering af å diget udarbejdes der et notat, som vil blive fremlagt på
mødet.
Rapporten peger på, at der fremover vil være kapacitetsproblemer i forhold til det
nuværende å løb.
Da tidsperspektivet, i forhold til at få de fornødne tilladelser samt udarbejde
detailprojekt og udbyde opgaven er ukendt på nuværende tidspunkt, har
administrationen anmodet rådgiveren om, at udarbejde konsekvenser ved at
gennemføre en ekstra grødeskæring nu samt foretage en regulering af vandløbets
bund fra broen ved statsvejen til ca. 250 m øst for jernbanebroen.
Bunden føres ned til kote – 1,0 m.
Der henvises til vedlagte rapport.
Administrationen foreslår at Teknisk Udvalg afholder borgermøde i Elling, mandag
den 26. oktober 2015 kl. 19.00 – 21.00, hvor den valgte løsning præsenteres.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

der udarbejdes detailprojekt og udbudsmateriale på etablering af ådiget
der indledes dialog med Vejdirektoratet
der indledes dialog med Nordjyske Jernbaner
Frederikshavn kommune finansierer etableringen af å diget
der foretages en ekstra grødeskæring fra Mariendalsvej til havet
der foretages en regulering af å bund til kote -1,0 m fra statsvejsbroen til
ca. 250 m øst for jernbanebroen
der arbejdes videre med kapacitetsudfordringen og der indledes dialog
med Naturstyrelsen om kapacitetsudfordringen
Plan og Miljø Udvalget anmodes om at igangsætte den fornødne
myndighedsbehandling og planlægning.
projektet deles i 2 områder i forhold til myndighedsbehandling
der afholdes borgermøde, mandag den 26. oktober 2015 kl. 19.00- 21.00 i
Elling.

Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes. Der udarbejdes en tids- og procesplan.
Bilag
dige bilag.pdf (dok.nr.166762/15)
Rapport Klimatilpasning Elling Å (dok.nr.166912/15)
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3.

Fritagelse for gennemførelse af vandløbsindsats ved Sæby

Vandmølle
Sagsfremstilling
I 2013 fik Frederikshavn Kommune med tilskud fra staten gennemført en
forundersøgelse med detailprojektering for gennemførelse af faunapassage ved
Sæby Vandmølle. Der var tale om en løsning, hvor der skulle laves et stryg
gennem det eksisterende stemmeværk og opstrøms langs møllesøen. Stryget
skulle adskilles fra møllesøen med lodrette spunsvægge. Projektet blev skønnet til
at have en omkostning på omkring 24 mio. kr. Dertil kom eventuelle erstatninger til
lodsejere i området.

Åben sag
Sagsnr: 12/7966
Forvaltning: CTM
Sbh: tist
Besl. komp: TU

Efter et afholdt dialogmøde den 12. november 2013 omhandlende faunapassagen,
besluttede Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg i november 2013 at
undersøge, hvorvidt det var muligt at lave en nedstrøms løsning, som kunne
fungere som faunapassage, skabe mindre lodsejermodstand og være mere
omkostningseffektivt.
Center for Teknik og Miljø undersøgte efterfølgende mulighederne og fandt frem til,
at der ikke kunne laves en tilfredsstillende nedstrøms løsning. I stedet kunne laves
en alternativ opstrøms løsning, som blev vurderet til at have en omkostning på
mellem 10 og 15 mio. kr. Dette var dog et umiddelbart overslag, da der endnu ikke
er gennemført detailprojektering for løsningen.
Som udgangspunkt giver staten rammer for tilskud til gennemførelse af
vandløbsindsatser, som betyder, at realiseringen ikke må have en omkostning på
mere end 3 mio. kr. eller 5 gange referenceværdien. I dette tilfælde er 5 gange
referenceværdien lig med omkring 10,7 mio. kr.
De det således fortsat blev vurderet, at det var tvivlsomt, om kommunen ville kunne
opnå tilsagn fra staten til realisering af projektet, vurderede Center for Teknik og
Miljø, at det ville give mening at forespørge staten, om de ville udtage indsatsen
grundet manglende omkostningseffektivitet, inden kommunen tog stilling til, om der
skulle bruges penge og medarbejderressourcer på en detailprojektering og
lodsejerforhandlinger om den alternative løsning.
Kommunen modtog den 24. september Naturstyrelsens svar på henvendelsen.
Heraf fremgår, at ”Naturstyrelsen vurderer, at der er grundlag for at fritage
kommunen for at gennemføre (indsatsen), da styrelsen er enig i, at indsatsen ikke
vil være omkostningseffektiv.”
Dermed er indsatsen ikke længere omfattet af det indsatsprogram, som kommunen
er forpligtet til at gennemføre i forbindelse med Vandplan 2009-2015, jf.
Miljømålsloven.
Indstilling
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Kommunaldirektøren indstiller, at
1. Teknisk Udvalg tager Naturstyrelsens udtagelse af indsatsen til efterretning
og
2. Teknisk Udvalg beslutter, at der ikke iværksættes yderligere projektering
for faunapassage ved Sæby Vandmølle.

Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes.
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4.

Afgørelse i sag om klage over tilladelse til fældning af træer

langs Elling Å
Sagsfremstilling
Med baggrund af den kraftige oversvømmelse i Elling i uge 42 i 2014 blev der af
kommunens driftsafdeling Park og Vej ansøgt om, at kunne fælde træer der
vurderedes, at kunne vælte i vandløbet og dermed spærre for afledningen og
hermed bevirke fornyet oversvømmelse.

Åben sag
Sagsnr: 14/21097
Forvaltning: CTM
Sbh: msak
Besl. komp: TU

Der blev af Center for Teknik og Miljø vurderet, at arbejdet ville kræve
sagsbehandling i henhold til vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, planloven og
habitatbekendtgørelsen.
Der blev givet tilladelse til, at en tredje del af træerne ved Elling Å kunne fældes.
Afgørelsen blev påklaget af henholdsvis Dammark Naturfredningsforening og af
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Klagerne gik på at afgørelsen var mangelfuld, ikke stod mål med formålet, og
vurderes at have negative konsekvenser for faunaen.
Derudover var arbejdet iværksat inden udløb af klagefristen.
Miljø og Naturklagenævnet (MNK) har vurderet afgørelsen og kommunens hjemmel
i forhold til følgende lovgivning.
Vandløbsloven.
Tilladelsen er ikke sket i overensstemmelse med reguleringsbekendtgørelsen og
lider af væsentlige retlige mangler, idet der ikke foreligger en projektansøgning, der
er ikke foretaget en vurdering af de afvandingsmæssige interesser, og fordi at
projektet ikke var fremmet ved offentlig høring.
Naturbeskyttelsesloven.
Dispensation til projektet lider under væsentlige mangler.
Kommunen har ikke i afgørelsen angivet hvilke omstændigheder, der danner
grundlag for afgørelsen og hvilke hovedhensyn afgørelsen er baseret på.
Habitatbekendtgørelsen og Bilag IV arter.
NMK finder ikke anledning til at tilsidesætte kommunens vurdering, men bemærker
at redegørelsen burde have fremgået af kommunes afgørelse.
Generelt bemærker NMK at en afgørelse skal være præcis og klar.
Projektområdet er uklart beskrevet, kortbilaget er ikke i overensstemmelse med
beskrivelsen.
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Der er uklart hvilken lovgivning der er knyttet til de enkelte vilkår. Derfor vurderes
tilladelsen ikke at leve op til kravet om præcision og klarhed.
Tidspunkt for igangsættelse af projektet (nødretsbetragtninger).
Jf. Naturbeskyttelseslovens §87 må tilladelser ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, og rettidige klager har opsættende virkning.
NMK´s afgørelse er derfor at kommunen ikke havde hjemmel til at udføre
fældningen inden klagefristens udløb.
Vedr. nødret bemærker NMK at afgørelsen er meddelt d. 18. november 2014, og at
det kraftige regnvejr kommunen henviser til skete i perioden 13-19. oktober 2014.
NMK´s afgørelse:


Afgørelsen lider af væsentlige retlige mangler.



NMK ændrer kommunes afgørelse til at kommunen på tidspunktet
ikke havde hjemmel til at træffe afgørelsen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at afgørelse fra Natur og Miljøklagenævnet tages til
efterretning.
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes.
Peter Nielsen ønsker tilføjet, at i lignende sager, skal lovgivningen og høringsfristen
overholdes.
Bilag
Afgørelse.pdf (dok.nr.167115/15)
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5.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Sagsfremstilling
Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomiafdelingen foretaget
budgetrevision pr. 31. august 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. 31. august 2015 eksklusiv bankbog på
54,7 mio. kr. og iht. budgetrevisionen forventer Økonomiafdelingen at Teknisk
Udvalg holder budgettet.
Forventningen betyder at Teknisk Udvalgs resultat inkl. bankbogs forventes at blive
et underskud på 6,3 mio. kr. der kan henføres til bankbogen fra 2014 på 6,3 mio.
kr.
Ejendomscenter - Havne forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der kan tilskrives
færre indtægter i Skagen Lystbådehavn og Sæby Havn, som følge af
sommervejret. Antallet af gæstesejlere er pr. 31. august faldet med 14,5 % i forhold
til 2014. Direktørens område forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.
Center for Park og Vej forventer et overskud på driften på 0,3 mio. kr. som følge af
driftsoptimeringer. På vintertjenesten forventes budgettet at holde, som følge af det
nye vinterregulativ.
Center for Teknik og Miljø forventer at holde budgettet.
I forhold til opfølgningen 30. april er forventningen til Teknisk Udvalgs driftsforbrug
uændret.
Udvalgets korrigerede anlægsbudgetramme er på 62,3 mio. kr. Her forventes en
mindre forbrug på 22,0 mio. kr. for 2015.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at


budgetopfølgningen tages til efterretning og overgår til kommunens
samlede budgetopfølgning



det ikke påbegyndte projekt ”opstart videreførelse af Dronningestien”
annulleres, og bevillingen på 150.000 kr. lægges tilbage i udvalgets
dispositionspulje.

Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
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Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Budgetopfølgning 31.8-15 (dok.nr.155059/15)
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6.

Fastlæggelse af mødedatoer for Teknisk Udvalg i 2016

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde 26. august 2015 mødeplan for afvikling af
byrådets møder i 2016.

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

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.
For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til
Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd, foreslås møderne i Teknisk Udvalg som
hovedprincip afholdt i begyndelsen af hver måned.
Forslag til mødedatoer:


Mandag den 11.januar



Mandag den 1.februar



Mandag den 7. marts



Mandag den 11. april



Mandag den 9. maj



Mandag den 13. juni



Mandag den 15. august



Mandag den 5.september



Mandag den 10.oktober



Mandag den 7. november



Mandag den 5.december

Møderne foreslås afholdt kl. 16.00.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalgs mødekalender for 2016
fastlægges.
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes.
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7.

Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2015

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt
over Frederikshavn Kommune.

Åben sag
Sagsnr: 15/2351
Forvaltning: CØP
Sbh: hewa
Besl. komp: TU

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede
fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli
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.
Indstilling
Det indstilles, at statistikken tages til efterretning.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. oktober 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen
Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Mette Hardam (V)
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Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 13192215_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)
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8.

Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling
1. Orientering om begrænsning af færdslen på sti mellem Søstjernevej og
Nansbovej, Skagen Sagsnr. 15/26027. 1 bilag.
2. Referat fra sidste møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 22. september
2015. 1 bilag

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

Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Til orientering.
Bilag
166351-15_v1_orienteringspunkt til TU den 19.10.2015.pdf (dok.nr.167000/15)
Referat - 40. møde i Trafiksikkerhedsudvalget 22 09 2015.pdf (dok.nr.166776/15)
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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

Bahram Dehghan
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