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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)
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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 
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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.
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Sag EMN-2015-50194 
Dok. 416470 

KOORDINEREDE 
RENOVERINGSARBEJDER 
2016 
Præsentation, kortoversigt og information om de koo rdinerede 
projekter og større renoveringsopgaver.  

Kloakrenovering Søndergade, Frederikshavn 
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Forslag til koordinerede  
renoveringsarbejder i 201 6 
 

Koordineringsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer har i 
samarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til 
koordinerede renoveringsarbejder i 2016. 
 

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 samt den endelige projektering og økonomiberegning - kan 
medføre, at opgaver udskydes og/eller at andre kommer på listen.  
 
Som økonomisk grundlag for Kommunens belægningsarbejder er anvendt de nu kendte 
anlægsmidler på investeringsoversigten for 2016. Anlægsmidlerne anvendes både til de i 
denne folder angivne renoveringsarbejder samt øvrige fortovs og asfaltarbejder. 
 

Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen. 

 

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

 

Belægningsrenoveringer anlæg   9,7 mio. kr. 

Kloakfornyelser  25,3 mio. kr. 

Fjernvarme      19 mio. kr. 

Vand   10,5 mio. kr. 

Vejbelysning    1,2 mio. kr. 

I alt   65,7 mio. kr. 
 

 
Godkendt af Teknisk Udvalg:  ??/?? 2015 | Opsætning: Park & Vej | Tryk: Park & Vej 
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Oversigtskort over renoveringsarbejder i 
Frederikshavn Kommune 
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Projekter fra 201 5 som først 
igangsættes  i 2016 
 
Nedenstående projekter er af forsyningsejere udskudt fra 2015 til 2016. Projekterne fremgår også 
af de efterfølgende sider. 

Skagen 
10. Gl. Landevej 1-39 Skagen Varmeværk. Evt. ny fjernvarmeledning 

hvis nok forbrugere. Strækning fra Stuhrsvej til 
Grårisvej 

24. Stuhrsvej 

Skagen Varmeværk. Evt. ny fjernvarmeledning 
hvis nok forbrugere. Evt. renovering af 
vandledning følger fjernvarmerenoveringen. Evt. 
udskiftning af fortovsfliser 

 

Frederikshavn 

39. Gl. Skolevej 
Renovering af fjernvarme- og vandledning samt 
udskiftning af fortovsfliser hvis renovering i 
fortov 

51. Sneppevej 
Renovering af kloak-, vand- og varmeledninger 
samt udskiftning af kantsten og 
fortovsbelægninger hvis disse opgraves 

 

Sæby 

67-68. Hans Aabels Vej og -Sti 
Renovering af fjernvarmeledning, nr. 13 til 
Vestergade, Sæby Varmeværk 

 

 

Stenstrupsgade, Frederikshavn.  
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Projekter i Skagen  2016 
 

1. Butterstien 
Etablering af ny regnvandsledning med udløb i havnebassin 
samt nye spildevandsledninger til renseanlægget. 

2. Bøjlevejen 

Etablering af ny regnvandsledning med udløb i havnebassin 
samt nye spildevandsledninger til renseanlægget. Placering 
syd og øst for Bøjlevejen. Endvidere etablering af ny 
vandledning fra Oddervej til Rundkørsel. 

3. Coastervej (Skagen_havn),  Nyt regnvandsudløb i havn. Privat intern vej.  

4. Daphnesvej 
Renovering af vandledning og evt. renovering af 
fortovsbelægning hvis vandledning placeres i fortov 

5. Fælledvej  (9990) 
Renovering af vandledning og evt. renovering af 
fortovsbelægning hvis vandledning placeres i fortov 

6. Gl. Fyrvej Sti 
Etablering af ny regnvandsledning med udløb i havnebassin 
samt nye spildevandsledninger til renseanlægget. 

7. Gl. Kirkesti 1-15, 17-25,33-47 Renovering af vandledning 
8. Gl. Kirkesti 27-31 Renovering af vandledning. Privat fællesvej 
9. Gl. Kirkesti 33-43 Renovering af vandledning. Privat fællesvej 

10. Gl. Landevej 1-39 
Skagen Varmeværk. Evt. ny fjernvarmeledning hvis nok 
forbrugere. Strækning fra Stuhrsvej til Grårisvej 

11. Guldmajsvej 
Nyt regnvandsbassin nord for Guldmajsvej med tilløb i 
Guldmajsgrøften 

12. Gåsesti Renovering af vandledning. Privat fællesvej 
13. Hakon Børresens Vej Renovering af vandledning 

14. Hjælmevej 

Skagen Varmeværk. Evt. ny fjernvarmeledning hvis nok 
forbrugere. Evt. renovering af vandledning og, evt. 
renovering af fortovsbelægning hvis varme- eller 
vandledning placeres i fortov 

15. Hollændervej 1-13 og 15-17 Renovering af vandledning  
16. Kjeldergangen Renovering af vandledning. Privat fællesvej 
17. Lars Kruses Vej Renovering af vandledning  
18. Lochersvej Renovering af vandledning 
19. Lyng Peters Vej Renovering af vandledning. Privat fællesvej 

20. Revlingevej (9990) 
Skagen Varmeværk. Evt. ny fjernvarmeledning hvis nok 
forbrugere. Evt. renovering af vandledning følger 
fjernvarmerenoveringen 

21. Skagavej 

Trafiksikkerhedsprojekt, etablering af gennemførte fortove 
ved sideveje og generel renovering af fortovet fra 
Ankermedet til Buttervej. 
Renovering af vandledning fra Ankermedet til Buttervej 

22. Stadionvej  (9990) Renovering af vandledning i perioden 2016-2020? 
23. Strandstien Renovering af vandledning 

24. Stuhrsvej 12-14, 24-28  
Skagen Varmeværk. Evt. ny fjernvarmeledning hvis nok 
forbrugere. Evt. renovering af vandledning følger 
fjernvarmerenoveringen. Evt. udskiftning af fortovsfliser 

25. Østerbyvej 
Renovering af vandledning samt renovering af fortov fra nr. 
42 mod Østre Strandvej 

26. Østerled Renovering af vandledning 
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27. Østerlågen 
Renovering af vandledning, evt. udskiftning af fortovsfliser 
hvis vandledning i fortov 

 

 

 

 

  

Oversigtskort Skagen by 
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Billeder fra udvalgte projekter i Skagen 
 

      

5. Fælledvej (9990).   14. Hjælmevej. 

      

20. Revlingevej (9990).            21. Skagavej        

      

24. Stuhrsvej 12-14   26. Østerbyvej 
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Projekter i Frederikshavn  2016 
 

28. Absalonsvej Renovering af fortov i østlige side 

29. Agnethevej (9900)  
Renovering af fortov østlige side fra Enighedsvej til 
Solbakkevej og i begge sider fra Solbakkevej til 
Råholtvej. 

30. Anholtvej (9900) Renovering af kantsten fortov og asfaltbelægning 

31. Bangsbovej 
Renovering af vand- og varmeledning fra Gærumvej 
til Elius Andersens Vej samt udskiftning af kantsten 
og fortovsfliser 

32. Bondgårdsvej 
Skærum. Renovering af kloakledninger. Del af fortov 
nedlægges 

33. Borgervej 2-36 
Skærum. Renovering af kloakledninger.  Ny 
kantsten, fortov og evt. rendestensriste/brønde i 
sydside  

34. Dybdalsvej 
Skærum. Renovering af kloakledninger samt 
forbedret vejafvanding   

35. Dybrovej 1-9 
Skærum. Renovering af kloakledninger. Privat 
fællesvej 

36. Enighedsvej Nye fortov P. Skrams Vej til P. Wessels Vej 

37. Flagetsvej 
Skærum. Renovering af kloakledninger. Privat 
fællesvej 

38. Frederikshavn havn Sektionering af vandforsyning 

39. Gl. Skolevej 
Renovering af fjernvarme- og vandledning samt 
udskiftning af fortovsfliser hvis renovering i fortov 

40. Hesseløvej 
Renovering af vandledning samt udskiftning af 
fortovsfliser hvis renovering i fortov  

41. Kastanievej 
Renovering af vandledning fra Mette Billes Vej til 
Lars Falsters Vej samt etablering af nye kantsten og 
fortov i begge sider 

42. Katsigvej, 1-23,26 Skærum, renovering af kloakledninger  

43. Kong Christians Alle´ 
Renovering af vand- og fjernvarmeledninger samt 
evt. udskiftning af fortovsfliser hvis opgravning i 
fortove 

44. Kragholmen 
Renovering af fjernvarmeledning fra Sindallundvej 
til Skagensvej 

45. Krogen Renovering af fjernvarmeledning  

46. Krogensvej-sti 
Renovering af fjernvarmeledning fra Krogen til 
Skagensvej 

47. Krusåvej Opretning  af fortovsbelægning og chaussesten 
48. Lars Falsters Vej Renovering af kloak- og vandledninger  

49. Rypevej 
Strandby. Strandby varmeværk, renovering af 
fjernvarmeledninger samt etablering af nye 
kantsten og flisebelægninger i begge sider 

50. Skovlund Etablering af nye kloakledninger   

51. Sneppevej 
Renovering af kloak-, vand- og varmeledninger samt 
udskiftning af kantsten og fortovsbelægninger hvis 
disse opgraves 

52. Svalevej, Strandby. Strandby Varmeværk, renovering af 
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fjernvarmeledning og etablering af nye kantsten og 
fortove i begge sider 

53. Søndergade 
Renovering af kloakledning fra Solsortevej til 
Sneppevej 

54. Thomas Bergs Gade Renovering af kloak- og fjernvarmeledning 

55. Toftevej 1-7 
Renovering af vandledning fra Toftevej og mod syd 
til skole (Privat fællesvej) 

56. Tordenskjoldsgade 
Kloakering i baggård nr. 1-13, privat vej (Ikke i selve 
Tordenskjoldsgade) 

57. Tøndervej Opretning af fortovsbelægning og chaussesten 

58. Vognsbækvej 
Skærum. Renovering af kloakledning samt 
etablering af nye kantsten, fortov og evt. 
rendestensriste/brønde i sydside 
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Oversigtskort Frederikshavn-, Skærum - og 
Strandby by  
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Billeder fra udvalgte projekter i Frederikshavn 
 

      

32. Bondgårdsvej, Skærum   42. Kastanievej 

      

49. Rypevej.     51. Sneppevej 

          

53. Søndergade.    56. Tordenskjoldsgade 1-13. 

  



14 
 

Projekter i Sæby  2016 
 

59. Barbras Allè 
Renovering af kloak-, vand-, varmeledninger, 
vejbelysning og udskiftning af fortovsfliser hvis disse 
graves op.  

60. Blomstervænget 1-13 og 2-
20_(9750) 

Østervrå, renovering af fjernvarmeledning 

61. Brorsonsvej Renovering af fjernvarme- og vandledning 
62. Chr. Pedersensvej Renovering af vejbelysning og fortov i vestlige side 

63. Chr. Rhuusvej 
Renovering af kloak-, vand-, varmeledninger samt 
kantsten og fortove  

64. Egevej  (9300) Renovering af kantsten og fortove 

65. Frederikshavnsvej 
Renovering af fjernvarme- og vandledninger samt 
udskiftning af fortovsfliser. 

66. Hans Aabels Vej Renovering af fjernvarme- og vandledning 
67. Hans Aabels Vej-Sti Renovering af fjernvarmeledning 

68. Hjørringvej 
Østervrå Varmeværk, renovering af 
fjernvarmeledning, Hjørringvej nr. 433- til Erantisvej 

69. Højlundsvej 1-19, 23-39, 41-59, 
61-77 

Østervrå, Nye master, armaturer, nedtagning af 
luftledning og træmaster 

70. Industrivej 
Østervrå, Nye kabler, master, armaturer, 
nedtagning af luftledning og gittermaster 

71. Jernbanealle 
Renovering af kloak- og vandledninger samt evt. 
nye kantsten og rendestensbrønde. Renovering af 
10 KV ledning 

72. Louis Nilsensvej Renovering af fjernvarmeledning nr. 2-6 
73. Mygindsvej Renovering af kloakledninger 

74. Møllegade 
Øster Vrå, Renovering af fjernvarmeledning 
Møllegade nr. 7 til Hjørringvej, evt. udskiftning af 
fortovsfliser 

75. Otto Banners Vej  2-10, 12-22, 
24-36, 36-46, 48-58, 60-70, 72-82 
og 84-94 

Renovering af fjernvarmeledning samt asfaltering 
på belægningssten i kørebanen 

76. P. Dicksensvej 
Renovering af fjernvarme- og vandledninger samt 
udskiftning af kantsten og fliser 

77. Rosengyden 2-4 og 3-13 
Renovering af kloak- og fjernvarmeledninger samt 
evt. udskiftning af fliser  

78. Rosenvej 
Renovering af kloakledninger fra Sdr. Ringvej til 
Søtoften, etablering af cykelstier,nye fortove og 
rendestensbrønde 

79. Rosenvænget Renovering af kloakledninger  
80. Rosenvænget 2-10 og 12-20 Renovering af fjernvarmeledninger. Privat fællesvej 

81. Sdr. Ringvej 
Etablering af nye lysmaster, armaturer og 
nedtagning af luftledninger og gittermaster, 
Ålborgvej – Sønderstrand 

82. Solsbækvej 18-310 
Renovering af kloakledninger samt kantsten og 
fortov fra Søvangsvej - Munkevang 

83. Søvangsvej 1-21 Renovering af kloak- vand og varmeledninger samt 
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nye kantsten og fliser. Vejbelysning flyttes til 
bagkant fortov 

84. Søvangsvej 5-11 
Renovering af kloak- og vandledninger samt 
udskiftning af rendestensdæksler og evt. -brønde 

85. Vinkelvej 
Renovering af kloakledninger og evt. udskiftning af 
nye kantsten og fliser 

  

 

 

 

 

 

Kløvermarken under og efter renoveringen, Sæby.   
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Oversigtskort Sæby by  
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Billeder fra udvalgte projekter i Sæby 
 

     

59. Barbras Alle´    63. Chr. Rhuusvej 

     

71. Jernbanealle   74. Møllegade Østervrå 

     

78. Rosenvej    81. Sdr. Ringvej 
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Klimasikring af veje i Skagen 
området. 
 

I forbindelse med renovering af veje i Skagensområdet er det muligt at Klimasikre vejafvandingen 
på de veje hvor der etableres separat kloakledninger. 

Vejafvandingen på de fleste veje i Skagen er konstrueret på den måde, at vejvandet skal bortledes 
via rendestensbrønde til sivedræn, der er beliggende under vejbelægningen. 

Denne metode har vist sig, at være problematisk i perioder med megen nedbør og ekstreme 
regnhændelser hvor sivedrænet ikke kan bortlede overfladevandet tilstrækkeligt hurtigt. Det 
betyder, at der på flere veje står vand på kørebanerne længe efter regnvejrsperioden. 

Ved den forestående etablering af separat kloakledninger bliver det muligt at tilkoble 
rendestensbrøndene direkte til den nye regnvandsledning som så kan aflede vandet direkte til 
recipienten. 

I år op startes separatkloakeringen fra Coastervej på Skagen havn, langs Gl. Fyrvej Sti, Langs 
Bøjlevejen og i Butterstien således, at det de næste år bliver muligt at tilkoble regnvandet langs 
disse veje. 

 

 

Eksempel, Brunebanke jan. 2015 
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Større fokus på udbredelse af 
kendskabet til gældende 
regler for udførelse af 
ledningsarbejder i veje. 
 

I 2013 blev der sat fokus på udbredelse af kendskabet til de gældende regler for udførelse af 
ledningsarbejder også kaldet ”Ledningspakken”. Formålet med dette var, at forbedre kvaliteten af 
de udførte opgravninger og retableringer således, at skader i form af ujævnheder, sætninger, 
revner m.v. samt ekstra slidtage på vejanlæggene undgås. Dette arbejde er blevet fortsat i både 
2014 og 2015. 

Det kan stadig konstateres, at kvaliteten af renoveringsarbejderne er blevet forbedret på baggrund 
af tilsyn og den dialog Park & Vej foretager i forbindelse med opgravningerne og retableringerne. 

I 2015 er der af Park & vej udarbejdet en ”Håndbog for retablering af veje og belægninger” hvori 
der er angivet gode råd og vejledninger i forbindelse med opgravning og retablering af 
belægninger. 
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Faser i projektkoordineringen  
Grove projektbeskrivelser 
Projekterne starter med grove projektbeskrivelser som kan være ønsker om forbedringer eller 
udvidelser af enten kørebane, fortov, cykelsti, forbedring af kloakeringen, varme eller 
vandforsyningen eller ønsker om ny byggemodning. 
 
Det undersøges ved koordineringsmøderne, hvilke forsyningsejere der har ønsker om at indgå et 
fælles projekt om renoveringer. På baggrund af disse meldinger kan man begynde at arbejde på 
idéer om, hvordan projektet skal se ud og lave prisoverslag ud fra nøgletal. 
 
 
Skitseprojektering 
Skitseprojekteringen går mere i dybden med fastlæggelse af opgaven, og omfanget af selve 
renoveringsarbejdet fastlægges. Der kan på baggrund af dette laves bedre prisoverslag. 
 
Detailprojektering 
Detailprojektering planlægger projektudførelsen i detaljer. Der indsamles oplysninger om lednings- 
og kabelplaceringer i marken, ligesom der foretages diverse opmålinger, som ligger til grund for 
beregninger og det endelige projekt. 
Med et detailprojekteret projekt kan der udarbejdes prisoverslag, som med uforudsigelige udgifter 
indregnet, giver det bedste økonomigrundlag for budgettering. 

 

 

 

 

Borgervej, Skærum 
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Til orientering  
 
Koordinering af renoveringsopgaver i Frederikshavn Kommune 

Der er nedsat en koordineringsgruppe i Frederikshavn Kommune, som sørger for koordinering af 
renoveringsopgaver i vejarealerne. Målet er ’det optimale projekt’. Gruppen er sammensat af 
medarbejdere fra  de kommunale Forsyningsselskaber 
og Park & Vej.  

Så vidt muligt koordineres alle projekter og 
renoveringsopgaver på baggrund af udmeldingerne fra 
de enkelte forsyninger. Gruppen sigter mod en ’rullende 
plan’ for de kommende 3 år. Renoverede gader søges 
friholdt for opgravning i en årrække - målsætningen er 
minimum 10 år. 

Koordineringsgruppen indkalder forsyningsejere til de 
nødvendige møder, og gruppen sørger også for 
bearbejdning af de relevante data. 

Fleksibel liste 

Listen over årets renoverings- og anlægsopgaver er lavet på basis af de på nuværende tidspunkt 
kendte renoveringsbehov. Det vil sige, at projekterne ikke er færdig-planlagte, når de kommer på 
listen. 

Derfor kan der ske ændringer, når de enkelte projekter bearbejdes og detail-projekteres. 

Listen er altså fleksibel eller foreløbig - forstået på den måde, at der i løbet af året kan ske 
ændringer. Desuden kan ydre betingelser spille ind - f.eks. kan økonomi, vejrforhold og lignende 
også føre til ændringer af listen. 

De involverede parter har pligt til at informere hinanden, hvis der sker ændringer ved nogle af 
projekterne. 

 

 

 

  

Koordinerede projekter kan starte på mange måder. Nogen 

gange pga. konkrete mangler i lednings- eller vejnettet, andre 

gangen pga. henvendelser fra borgere. 

Kloakarbejde, Skærum 
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Medlemmer af 
koordineringsgruppen  
 
 
 
 Park & Vej   Telefon nr.: 
Jørgen Aakerberg, formand 98456312 
Kim Thirup   98456309 
Jørgen Christensen  95456304 
 
Frederikshavn Forsyning A/S 
Per Olesen   51632912 
 
Varmeforsyningen A/S 
Kim Arp   51633130 
 
Vandforsyningen A/S 
Jørgen Hermann  51633113 
 
Kloakforsyningen  
Malene Søndergaard  51633052 
Halfdan Bøgh  51633055 
 
 
+ eventuelle eksterne forsyningsejere.  

 

Kløvervej, Frederikshavn.  
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 11. november 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 4,93

Februar 5,29 4,59 5,13

Marts 3,90 4,91 5,29

April 3,42 3,78 3,87

Maj 3,52 3,60 3,46

Juni 3,55 3,42 3,63

Juli 2,83 2,91 2,68

August 3,19 3,47 3,33

September 4,27 4,49 4,33

Oktober 4,16 4,45 4,50

November 4,71 4,90

December 4,24 4,24

Gennemsnit 4,06 4,16 4,12

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

10. november 2015.

Sagsnummer: 

Forfatter:

Kirstine Lindberg Thøgersen

Emne:

Sygefraværsstatistik 

Frederikshavn Kommune



Side2/2
Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015). 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

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

Data er trukket 10. november 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Okt.
2014

Nov.
2014

Dec.
2014

Jan.
2015

Feb. 
2015

Marts 
2015

Apr..
2015

Maj 
2015

Juni 
2015

Juli
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Gennem
snit

Ejendomscenteret 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,75 3,08 3,17 2,95 3,32 3,79 4,30 5,55 4,19

Økonomi og Personale 2,73 1,96 0,98 1,34 2,14 2,78 2,07 0,90 1,25 0,96 1,26 1,86 0,98 1,64

Park og Vej 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 3,19 3,28 4,83 3,87 4,83 5,89 4,01 5,16

Teknik og Miljø 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,75 3,78 6,00 3,98 3,09 3,36 3,63 3,93

Udvikling og Erhverv 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91 0,62 0,97 1,62

Familie 5,64 5,38 2,95 3,56 3,40 3,66 2,73 2,57 3,81 2,61 3,21 5,03 5,66 3,86

Dagtilbud- og Fritidstilbud 3,23 4,01 3,80 4,27 4,88 4,89 4,09 3,40 3,77 2,78 - - - 3,91

Skole 3,47 4,58 3,80 4,05 3,24 3,44 2,54 2,22 2,52 1,04 - - - 3,09

Børn og Skole - - - - - - - - - - 2,72 3,65 3,53 3,23

Arbejdsmarked 6,59 6,25 6,33 6,77 6,44 6,64 3,05 3,53 3,76 2,29 2,16 4,25 5,78 4,90
Bibliotek og 
Borgerservice 4,64 5,43 4,35 4,83 6,13 5,45 3,72 1,45 2,66 2,02 2,13 3,77 5,42 3,99

Kultur og Fritid 1,72 2,38 1,08 1,59 2,23 1,45 1,64 1,20 0,77 1,29 2,07 2,41 1,49 1,64

Unge 1,27 1,84 1,57 2,61 2,91 2,87 2,43 2,26 2,58 1,80 1,79 2,85 2,67 2,24

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 1,14 1,09 1,91 1,19 1,26 2,18 0,14 2,54

Sundhed og Pleje 6,11 6,53 5,93 7,19 7,48 7,27 5,45 5,06 5,02 3,83 4,52 5,86 5,89 5,84

Ledelsessekretariatet 0,97 0,96 0,30 0,62 0,63 0,65 0,82 1,95 1,39 0,64

Social- og 
Sundhedsmyndighed 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,59 2,56 1,91 2,30 2,87 5,00 4,29 2,76

Handicap og Psykiatri 6,00 6,60 6,09 6,66 7,53 9,33 6,94 5,43 4,55 3,83 5,08 5,82 7,60 6,25
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Center for Park og Vej 

Frederikshavn Kommune 
Knivholtvej 15 

9900 Frederikshavn 

 



1 Aftalens Parter 

 

Koncessionsgiver   Koncessionshaver 

Frederikshavn Kommune   Antonio Jespersen 
v. Center for Park og Vej   Carl Johansens Vej 7 
Knivholtvej 15   9990 Skagen 
9900 Frederikshavn   CVR nr.: 27 08 15 09 
    Telefon: 98 44 50 24 
    E-mail: toni@sandormen.dk  
 
 

2 Baggrund 

 
Frederikshavn Kommune giver som ejer af det benyttede areal herved koncession på passager-
befordringen med Sandormen mellem den offentlige parkeringsplads på Grenen og Grenens spids, 
som angivet på vedhæftede kortbilag og nedenstående vilkår.  
 
3 Antal koncessionsaftaler 

 
Frederikshavn Kommune udsteder højst 2 koncessioner, hvoraf denne er den ene. Begge 
koncessionerne har sammenfaldende løbetid. 

 
4 Aftalens periode 

 
a. Koncessionen gives for 8 år i perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2023. I 

koncessionsperioden skal koncessionshaver, efter nærmere aftale, tåle eventuelle 
omlægninger af befordringens udgangspunkt, den anviste rute og omladning på Grenens 
spids. Krav om omlægninger kan f.eks. forekomme som resultat fredningsadministrationen 
for området. 
 

b. Koncessionen udløber uden opsigelse ved koncessionsaftalens udløb den 31. december 
2023, men der kan ansøges om evt. forlængelse indtil 1 år før aftalens udløb.  

 
 
5 Koncessionsafgift 

 
a. Hver koncessionshaver betaler årligt 8 procent af billetindtægterne til Frederikshavn 

Kommune i koncessionsafgift. Koncessionsafgiften anvendes af kommunen til bl.a. 
vedligeholdelse af parkeringsområder og faciliteter ved befordringens udgangspunkt. 

 
b. Koncessionsafgiften betales aconto bagud én gang årligt den 1. november og beregnes ud 

fra den foreløbigt opgjorte omsætning for kalenderåret. Regning herfor fremsendes af 
Center for og Vej efter aftale med koncessionshavere.  
 



Når et endeligt årsregnskab for kalenderåret foreligger, skal det straks fremsendes til 
Frederikshavn Kommune med påtegning af revisor. Årsregnskabet skal mindst indeholde 
alle de oplysninger, der afgives til skattemyndighederne. Herefter vil ske en eventuel 
regulering af den aconto afregnede koncessionsafgift. 

 
6 Om koncessionskørslen 

 
a. Kørsel med Sandormene skal kunne ske som returkørselsalg af voksen- og børnebilletter 

(under 12 år). Dog skal der kunne købes enkeltbilletter i forbindelse med kørsel fra 
Grenens spids ind til parkeringspladsen, ligesom der skal kunne udstedes gruppebilletter. 
Returbilletter skal på tilbagekørsel fra Grenens spids kunne benyttes hos begge 
koncessionshavere. 

 
b. Fortløbende nummererede billetter udleveres ved sæsonstart af Frederikshavn Kommune, 

der efter nærmere aftale om udformning og antal forestår trykning af det nødvendige 
billetmateriale til hver af koncessionshaverne. Koncessionshaverne betaler alle udgifter i 
forbindelse med trykningen. Der skal føres logbog dagligt med angivelse af antal solgte 
billetter med nummerangivelse. Overskydende billetter kan kræves afleveret ved årets 
udgang til Frederikshavn Kommune. 

 
c. Ved regnskabsaflæggelsen skal der medsendes kopi af logbog, dels af kontrolhensyn, dels 

for indsamling af oplysninger om besøgstal mv. 
 

d. Parkering ved den offentlige parkeringsplads i forbindelse med pålæsning og afsætning af 
passagerer, skal ske efter nærmere anvisning af Frederikshavn Kommune, der forestår 
planlægning af det samlede områdes anvendelse. I øvrigt skal koncessionshaver på stedet 
samarbejde med den ansvarlige fra Frederikshavn Kommune efter nærmere aftale. 
 

e. Det tillades hver koncessionshaver at have maksimalt to køretøjer i samtidig drift. 
 

f. Koncessionshaverne forpligter sig til, på sine anvendte og godkendte vogne til 
passagertransport, at lade opsætte skilte med regler for badning på Grenens spids. Skiltene 
leveres og bekostes af Frederikshavn Kommune. Koncessionshaver forpligter sig desuden 
til at udstyre køretøjerne med det af kommunen krævede redningsudstyr. 
Redningsudstyret leveres og bekostes af kommunen. Det anvendte transportmateriel skal i 
øvrigt være af en tidssvarende standard, og til enhver tid fremstå vedligeholdt og rengjort. 
 

g. Handicappede, hvis adgang til sandormene er begrænset, og som kræver på- og aflæsning 
med lift, skal kunne tilbydes specialkørsel. De handicappede skal selv  stille lift til 
rådighed og kørslen skal bookes forudgående hos en af koncessions- haverne. Prisen 
herfor takseres som kørsel for specialkørsel og aftales med  Koncessionshaverene. 
 

 
 



7 Billetpriser 

 
a. Såfremt koncessionshaverne ønsker at ændre billetpriser, skal et ønske om dette 

fremsendes til Frederikshavn Kommune til godkendelse inden 1. januar det pågældende år, 
således at ændringerne træder i kraft ved sæsonstart. Billetpriserne skal være ens for de to 
koncessionshavere. 

 
8 Forpligtigelser, tilladelser og ansvar 

 
a. Koncessionshaverne er ansvarlige for enhver skade, der som følge af kørsel påføres såvel 

de af kommunen ejede arealer, som de arealer der ikke ejes af kommunen med mindre det 
er bevisligt at kun den ene koncessionshaver har forvoldt skaden. 

 
b. Koncessionshaver skal tegne en ansvarsforsikring for de befordrede personer samt andre 

nødvendige forsikringer for passagertransport på offentlig vej. 
 

c. Koncessionshaver er forpligtet til for egen regning hvert år at søge de fornødne tilladelser 
hos politiet og på følgende vilkår: 
 

1. at såvel traktor som påhængsvogn er registreret 
2. at føreren af traktoren har førerbevis til kategori B, 
3. at hastigheden under transport ikke overstiger 20 km/t 
4. at traktor og påhængsvogn hvert år inden sæsonen synes og godkendes af 

bilinspektionen 
5. at de, af bilinspektionen stillede krav, er opfyldt til enhver tid. 

 
Mislighold og opsigelse 

 
a. Ved misligholdelse af nærværende koncessionsbestemmelser gælder dansk rets 

almindelige regler, og koncessionen kan inddrages uden yderligere varsel i tilfælde af 
væsentlig misligholdelse. Det betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse, at førere og 
personale ikke, efter tilrettevisning og skriftlig advarsel herom, udviser den rette forståelse 
for betjening af og opførsel overfor de transporterede turister. 

 
b. Er koncessionshaveren på grund af sygdom eller lignende i længere tid afskåret fra at 

udnytte sin koncession, deponeres den hos kommunen. Deponeringen kan ske i et tidsrum 
af indtil 3 måneder, der, når særlige grunde foreligger, kan forlænges af Frederikshavn 
Kommune. Genoptager en koncessionshaver ikke sin virksomhed inden udløbet af denne 
frist, kan Frederikshavn Kommune inddrage koncessionen. 

 
c. Frederikshavn Kommune kan tillade, at koncessionen, i tilfælde af at koncessionshaver som 

følge af sygdom ikke kan videreføre koncessionen, overdrages til koncessionshavers 
ægtefælle eller datter/søn for den resterende del af koncessionsperioden, hvorefter 
koncessionen annonceres ledig. 

 



Underskrift 
 
 
     /    - 2015 
 
 
__________________           ____________________ _________________ 
Koncessionshaver           Formand Teknisk Udvalg Teknisk Direktør 
             Frederikshavn Kommune               Frederikshavn Kommune 
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