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1 (Åben) Blå flag havne
Sags ID: EMN-2008-01077

Sagsbehandler: Birger Isaksen

Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Kommunens lystbådehavne har i varierende omfang deltaget i blå flag ordning i regi 
friluftsrådet.

Tendensen er, at det bliver stadigt sværere for en velfungerende havn at leve op til 
kriterier og vejledning i Blå Flag ordningen. Fra 2016 strammes der igen op omkring 
kriterierne og ligeledes med tilsynet hermed. Det betyder at en veldrevet havn, der 
løbende har foretaget investeringer i forbedringer, vil have svært ved at skabe nye 
forbedringstiltag der kan honorere kravene i Blå Flag ordningen. 

Derfor anbefaler Ejendomscenteret, at kommunens lystbådehavne fremadrettet ikke 
deltager i blå flag ordningen, men i stedet fortsat sikrer at havnene er veldrevne, energi-
og miljøvenlige samt deltagende i relevante aktiviteter for havnens brugere og gæster.

En række nordjyske kommuner har med baggrund i friluftsrådets kriterier og vejledninger 
har valgt at afstå fra at deltage i blå flag ordningen.
I 2015 var der i Frederikshavn kommune blå flag på 13 kommunale strande og 3 
kommunale havne.  Ansøgningsfristen for nye blå flag er den 18. januar 2016. 
Aktuelt har Rønnerhavnen ikke blå flag og ønsker det ikke, Aalbæk Havn ønsker sig ud af 
ordningen og det samme gælder for Sæby Havn og Skagen lystbådehavn.

På mødes gives en generel orientering om Blå Flag ordningen
Link til kriterier for blå flag ordninger lystbådehavne
Link til kriterier for blå flag ordninger strande

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der ikke ansøges om blå flag på de kommunale havne 

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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2 (Åben) Byggemodning Nordhavnsvej 
Sags ID: GEO-2016-00040

Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 28-10-2015 salg af areal på Nordhavnsvej. I forbindelse med 
kommunens salg af erhvervsjord på Frederikshavn Havn skal der udføres byggemodning 
og etablering af vej på ca. 100 m. I forbindelse med udstykningssagen og færdiggørelsen 
af byggemodningen overgår vejen til at være privat fællesvej. Finansiering sker via de 
budgetterede midler til køb og salg. Referat fra mødet vedlægges. 
Køber af erhvervsarealet har henvendt sig og forespurgt om muligheden for at varetage 
den anlægsmæssige del af byggemodningen.

Ejendomscenteret og Park og Vej foreslår, at arbejdet kan udføres efter følgende 
fordeling og vilkår, som på forhånd er accepteret af køber.

Byggemodningen skal udføres efter kommunens specifikationer, kommunen har ansvar 
for og finansierer projektering og tilsyn med arbejdets udførelse og afholder udgifter til 
lamper og landinspektør. Projektering og tilsyn udføres af Park og Vej.

Budgetoverslag:

Nødvendigt vejudlæg: 11 m

Kørebane 7m

Rabat 2 x 2m

Vejanlæg: 100 lbm á 5.000 kr. 500.000 kr. (køber)

Belysning: 3 lampe á 20.000 kr.   60.000 kr. (FK)

Projektering   50.000 kr. (FK)

Landinspektør m.v.   15.000 kr. (FK)

Samlet anlægsudgift
625.000 kr.

Der etableres ikke forsyningsledninger i forbindelse med byggemodningen, da den grund 
der udstykkes nu, forsynes fra Sandholm.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften på 625.000 kr. finansieres af salgsindtægten.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

1. den anlægsmæssige del af byggemodningen udføres ved købers foranstaltning

2. køber for det udførte og af kommunen godkendte arbejde kan sende regning på 

500.000 kr. til Ejendomscenteret. Park & Vej udfører den resterende del, 125.000 

kr. 
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Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3. Referat fra byrådsmøde den 28. oktober 2015 (883110 - GEO-2016-
00040)
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3 (Åben) Temadrøftelse om trafiksikkerhedsudvalget
Sags ID: EMN-2015-50312

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
I forbindelse med fremlæggelse af Trafiksikkerhedsudvalgets aktivitetsplan for 2015, blev 

der i udvalget udtrykt ønske om en diskussion omkring kommunens deltagelse i diverse 

kampagne. Dette lægges der hermed op til, inden udarbejdelsen af aktivitetsplanen for 

2016. På mødet kommer repræsentanter fra Trafiksikkerhedsudvalget for at gennemgå

udvalgets arbejde. Der vil være fokus på kampagner, prioriteringsliste og 

skolevejsanalyser

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Bahram Deghan deltog ikke i behandling af punktet.

De forelagte forslag til inddragelse af diverse anbefalede skoleveje i den nuværende 

vintervedligeholdelsesplan tiltrædes.

Bilag

4. Trafiksikkerhedsudvalgets arbejde (939515 - EMN-2015-50312)



Side 7

4 (Åben) Koordinerede renoveringsarbejder 2016
Sags ID: EMN-2015-50194

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg
Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer, som er sammensat 

af medarbejdere fra de kommunale forsyningsselskaber og Center for Park og Vej, har i 

samarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til koordinerede 

renoveringsarbejder i 2016.

Formålet med koordineringen er, at sikre at forsyningsselskaberne og Kommunen får 

renoveret flest mulige forsyningsnet og belægninger for de givne budgetmidler. Samtidig 

sikrer koordineringen, at renoveringerne giver færrest mulige gener for trafikanterne og 

beboerne. Renoverede gader søges friholdt for opgravninger i en årrække.

Opgaverne er ikke skitse- eller detailprojekteret, ligesom økonomioverslag er baseret på 

meget grove projektbeskrivelser. Det betyder, at den endelige projektering, 

økonomiberegning og kommende driftsmeldinger, så som ledningsbrud eller ændringer i 

udviklingen af infrastrukturen kan medføre, at opgaver udskydes og/eller andre kommer 

på listen.

Som økonomisk grundlag for kommunens belægningsarbejder er anvendt de nu kendte 

anlægsmidler på investeringsoversigten for 2016, ”Koordinerede belægningsarbejder”. 

I 2016 investeres der i kommunalt regi samlet set for ca. 65,7 millioner kroner i renovering 

af infrastruktur, hvoraf Koordinerede belægningsarbejder og Vejbelysning er under 

Teknisk Udvalgs område.

Koordinerede belægningsarbejder 9,7 mio. kr.

Kloakfornyelser 25,3 mio. kr.

Fjernvarme 19,0 mio. kr.

Vand 10,5 mio. kr.

Vejbelysning 1,2 mio. kr.

I alt 65,7 mio. kr.

Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til koordinerede renoveringsarbejder i vejarealer 

godkendes.
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Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Microsoft Word - 416470-Folder Koordinerede renoveringsarbejder 
2016 (518435 - EMN-2015-50194)
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5 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs 
budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Slidlag 7.600.000 kr.
Vejprojekter 8.130.000 kr.
Renovering af kørebaner 11.273.000 kr.
Koordinerende belægningsarbejder 9.735.000 kr.
Kystfodring 2.324.000 kr.
Renovering af vejbelysningsanlæg 1.496.000 kr.
Matrikulære berigtigelser 189.000 kr.
Broer, tunneller og underløb 844.000 kr.
Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 582.000 kr. 
Trafiksikkerhedsarbejde 61.000 kr.
Vejafvandingsbidrag 1.438.000 kr.
Kystbeskyttelse 1.717.000 kr.
Bådebroer 2.105.000 kr. 
Klimasikring 2.000.000 kr.
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 199.000 kr. 
Udvikling af byrum 3.000.000 kr.

I alt 52.693.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 
at rådighedsbeløbene på Teknisk Udvalgs område frigives, som ovenfor anført, med i alt 
52.693.000 kr. 

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes, idet udvikling af byrum tages ud til særskilt beslutning.
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Bilag
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6 (Åben) Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (til TU)
Sags ID: EMN-2015-00633

Sagsbehandler: Henriette Bielefeldt Wandborg

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

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 de ti første måneder i 2015 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13

måneders tilbageblik for perioden oktober 2014 til og med oktober 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 - eksklusiv medarbejderkredsene 

”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste”.

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

de respektive centre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

2. Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (492519 - EMN-2015-00633)
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7 (Åben) Regulering af billetpriser for Sandormen 2016
Sags ID: EMN-2007-01354

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Transport af turister fra Grenens parkeringsplads og til Grenens spids er udbudt som en 
koncessionsaftale med to koncessionsindehavere. Nuværende aftale løber fra 2016-2023 
(se bilag 1). Jf. koncessionsaftalen kan koncessionsindehaverne ansøge Frederikshavn 
Kommune om ændring af billetpriser inden 1. januar den pågældende sæson. 
Billetpriserne skal desuden være ens for de to koncessionsindehavere. 
Frederikshavn Kommune modtog den 17. december 2015 ansøgning fra begge 
koncessionsindehavere om ændring af billetpriserne for kørsel med sandormen fra og 
med sæsonen 2016 (se bilag 2). Billetpriserne ønskes ændret som beskrevet nedenfor:

2015 2016
Voksen retur 25 kr. 30 kr. 
Voksen enkelt 15 kr. 20 kr.
Barn retur 15 kr. 15 kr. 
Barn enkelt 10 kr. 10 kr. 

Ansøgningen om ændring i billetpriserne er modtaget rettidigt jf. kontrakten. Priserne blev 
sidst reguleret i 2011 og de foreslåede ændringer afspejler fint stigende driftsudgifter 
samt tilsvarende turistattraktioner. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3. Bilag 1 (882579 - EMN-2007-01354)
4. Bilag 2 (882580 - EMN-2007-01354)
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8 (Åben) Kystsikring syd for Sæby, orientering om status
Sags ID: GEO-2011-06370

Sagsbehandler: Ann-Kathrine Braüner Thomassen
Ansvarligt center: Natur.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Sagen omhandler kystbeskyttelse af en ca. 1,5 km strækning syd for Sæby Havn. En 

gruppe lodsejere på Solsbækvej har gennem en længe årrække fulgt kystens udvikling 

og har af flere omgange rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune vedrørende 

opstart af et kystsikringsprojekt.

Baggrund

Teknisk Udvalg besluttede den 28. maj 2013 at Frederikshavn Kommune skulle meddele 

grundejerne, at man ikke ønskede at fremme det ansøgte projekt med etablering af 

høfder. Det blev desuden besluttet at Frederikshavn Kommune skulle fortsætte dialogen 

med grundejerne, Turistforeningen for Frederikshavn Kommune, Frederikshavn 

Forsyning samt Kystdirektoratet med henblik på at afdække muligheden for en 

helhedsløsning i området.

Frederikshavn Kommune afholdte den 9. oktober 2013 et dialogmøde med 

repræsentanter for grundejerne i området samt Frederikshavn Forsyning. 

Kystdirektoratet udarbejdede efterfølgende et overslag på en nødvendig årlig 

fodringsmængde for at udligne kysttilbagerykningen. De gik ud fra en 

kysttilbagerykningen på 0,5 m/år og en strækning på ca. 1,5 km. Det årlige fodringsbehov 

ville være 1.500 m3/år for at holde kysten i ro.

Et overordnet økonomisk skøn var en årlig udgift på:

500.000 kr. til mobilisering og demobilisering ved fodring fra kystsiden samt 40 kr/m3 ved 

sand fra indvindingsområder på søterritoriet. I alt 560.000 kr/år 

Hertil kom udgiften til fremføring af udløbsledninger på strækningen. Denne udgift var 

tidligere beregnet til en engangsudgift på 2 millioner kr.

Kystdirektoratets overslag blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 10. december 

2013. Her besluttede udvalget at oversende sagen til det nye udvalg med henblik på at 

vurdere sagen på ny. Udvalget besluttede desuden at stenbeskyttelsen, ved den 

offentlige adgang til stranden nord for Solsbækvej nr. 75, skulle fjernes, i det den 

medførte læside erosion.

Den 12. marts 2014 deltog Frederikshavn Kommune i en fælles besigtigelse med 

Kystdirektoratet samt repræsentanter for lodsejerne. Man var enige om de værdier der 



Side 14

skal beskyttes. Det drejer sig primært om de private boliger samt Frederikshavn 

Forsynings spildevandsledninger. På besigtigelsen aftaltes, at Frederikshavn Kommune 

skulle gennemføre en konkret opmåling af kystskrænten, hvorefter Kystdirektoratet ville 

komme med en ny udtalelse i sagen.

I sommerren 2014 blev kystskrænten opmålt og Kystdirektoratet kom med en ny 

udtalelse i sagen. Kystdirektoratet ser intet akut behov for etablering af 

erosionsbeskyttelse, men anbefaler, at Frederikshavn Kommune holder kystudviklingen 

under observation.

På mødet i Teknisk Udvalg d. 6.oktober 2014 besluttede udvalget at der skal udføres 

konkrete målinger på kystskræntens udvikling (ved hjælp af landinspektør), med henblik 

på at vurdere den reelle kystudvikling de næste 5 år. Derudover besluttede udvalget, at 

igangsætte en proces nu om fremtidig kystsikring, i dialog med Kystdirektoratet og 

grundejerne.

D. 11.december 2014 mødtes repræsentanter for lodsejerne med medarbejdere fra 

Center for Teknik og Miljø. Her aftalte man at Kystdirektotatet skulle kontaktes med et 

forslag om etablering af skråningsbeskyttelse. 

Der er i foråret 2015 afholdt møde mellem Kystdirektoratet om Frederikshavn Kommune. 

Her er forslaget om etablering af skråningsbeskyttelse fremlagt. Kystdirektoratet 

imødekom ikke umiddelbart forslaget.

Status i sagen til udvalgets orientering

Der er indgået aftale med en landinspektør om opmåling af kystskrænten i 5 år fra 2014 

og frem.

Kystskrænten er opmålt i sommeren 2015. Der ses en tilbagerykning omkring Solsbækvej 

73 og 77 på ca. 6 meter fra 2014 til 2015. Øvrige tilbagerykninger ligger fra 1 til 2 meter. 

Stenbeskyttelsen ved trappen beliggende mellem Solsbækvej 73 og 77 er fjernet i 2014 

og den offentlige adgang til stranden er sikret ved en ny trappe. Det forventes derfor at vi 

ved opmålingen i 2016 ser en reduceret læsideerosion omkring Solsbækvej 73 og 77.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering i TU

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

5. kortbilag, 2014 til 2015 (519684 - GEO-2011-06370)
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9 (Åben) Orientering om kommunale havne
Sags ID: EMN-2008-01077

Sagsbehandler: Birger Isaksen

Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Kenneth Markfoged Bergen ønsker følgende behandlet på udvalgets 
møde:
At der på mødet gives en orientering om lystbådehavnenes generelle drift og 
udviklingsmuligheder, herunder lystbådehavnenes muligheder for integration i 
erhvervshavnene. 
Der gives orientering på mødet.

Indstilling
Til orientering

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Orienteret.

Bilag
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Sæby Vandmølle

Sagsfremstilling
Sagen optages på Teknisk Udvalg den 11. januar 2016 på baggrund af de aktuelle 
artikler i Nordjyske, hvor der ønskes en kommunal finansiering af et nyt projektmateriale.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning.

Beslutning
Udvalget besluttede, at fastholde sin tidligere beslutning, således at der ikke bevilges 
yderligere midler til projektering.


