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1 (Åben) Orientering om klimasikring, Bangsbo Å, Elling Å og 
Bankekvarteret i Skagen 
Sags ID: EMN-2015-00121

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune er ved at gennemføre klimasikring som beskrevet i 
Kommuneplan 2015 (Frederikshavn Kommune, 2015). 

Tiltagene består blandt andet i at fortsætte indsatsen med at separatkloakere 
byområder.

Desuden fastlægger kommuneplanen en opmærksomhedszone for 
højvandshændelser, som skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af nye 
planer og projekter. Opmærksomhedszonen er dannet ud fra en generaliseret 
højdekurve på 1,75 meter over havet (m.o.h).

Arbejdet med klimatilpasning blev aktualiseret af hændelsen den 15.-16. 
oktober 2014, hvor der faldt 100-130 mm nedbør, hvilket medførte store 
oversvømmelser, blandt andet langs Bangsbo Å. Især husene nær åens udløb 
var udsatte for oversvømmelser.

Teknisk udvalg besluttede på mødet den 20. april 2015, at der skulle 
igangsættes undersøgelser af de forskellige vandløbsoplande i kommunen.

Frederikshavn kommune har på den baggrund sat en undersøgelse af 
Bangsbo Å’s vandføringsevne og udpegning af de områder, der oversvømmes 
ved stor afstrømning i gang. 

Beregningerne skal sammenholdes med observationerne fra 2014. Desuden 
udpeges de områder, der vil blive oversvømmet ved ekstrem havvandstand.

På baggrund af analysen undersøges en række mulige tiltag:
 Kystsikring 
 Diger langs åen 
 Klimatilpasning af spildevandssystemet
 Højvandslukke og pumpe 
 Tilbageholdelse i oplandet 
 Udvidelse af broer

Der arbejdes også med stigende grundvand i Skagen samt udbud på 
digeanlægget i Elling.

Center for Teknik og Miljø vil på mødet give en orientering om det 
igangværende arbejde ved Bangsbo Å, Elling Å og i Skagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk udvalg tager sagen til orientering
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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2 (Åben) Udvikling af lystbådehavnene
Sags ID: EMN-2008-01077

Sagsbehandler: Birger Isaksen

Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Med 100 km kyststrækning byder Frederikshavn kommune på et utal af 
muligheder for BLÅ AKTIVITETER.

Kommunens havne og lystbådehavne er et væsentligt aktiv for både 
kommunens borgere og gæster. Hvordan kan havnenes potentiale i forhold til 
turisme og bosætning udnyttes endnu bedre til at imødekomme ønsker om 
nye aktivitetsmuligheder mv. 

Med henblik på at blive tydelige på nye målsætninger og udviklingsuligheder 
igangsættes en proces der involverer det blå landkorts interessenter i tæt 
samspil med Teknisk Udvalg. Teknisk Udvalg er fagudvalg for 5 lystbådehavne 
- der er endnu flere havne i kommunen ligesom der er strande og kyster 
mellem havnene, som ligeledes kan tænkes ind i projektets potentiale.

Processen foreslås kickstartet med en konference med afsæt i ”havne og det 
blå liv” som skal give en generelt indtryk at udviklingsmuligheder og 
tendenser til inspiration for det videre arbejde i havne og foreninger. 

Konferencens ambitionsniveau afstemmes med Teknisk Udvalg som vært. 
Processen skal være afsluttet ultimo 2016.

Der foreslås etableret en arbejdsgruppe med deltagelse fra Turisthus Nord, 
Udvikling & Erhverv, Havnene og relevante dele af den tekniske 
administration. Arbejdsgruppens arbejde refererer til Teknisk Udvalg med 
afsæt i det foreslåede kommissorium – se bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der etableres en arbejdsgruppe, der med bilagte 

kommissorium refererer til Teknisk Udvalg. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes, idet kommissoriet tilrettes sprogligt.
Sagen forelægges forinden indkaldelsen til forårskonferencen.
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Bilag

 Kommissorium for arbejdsgruppe om havne 040905 (1174615 - EMN-
2008-01077)
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3 (Åben) Renovering af Kandestedvej og Råbjergvejs nedkørsler til 
stranden
Sags ID: EMN-2014-00578

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Redningsvejene Kandestedvej og Råbjergsvejs nedkørsler til stranden skal igen 

renoveres efter diverse stormskader. 

Forvaltningen ansøgte sidste år Kystdirektoratet om tilladelse til at ændre 

vejtilslutningerne ved stranden således, at vejbelægningen rykker med kysterosionen 

væk fra havet. Det betyder at eksisterende vejbelægning skal bortgraves, og der skal 

etableres en ny belægning og rampe.

Høringsfristen på Kystdirektoratets behandling af sagen udløb den 22. december 2015. 

Kommunen har modtaget tilladelser til, at foretage renoveringen af vejene dog med en 

klagefrist på 4 uger, som udløber den 18. februar 2016.

Overslag over vejrenoveringerne beløber sig til hhv. 400.000 kr. for 

Kandestedvej og 200.000 kr. for Råbjergvej i alt ca. 600.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at vejrenoveringen igangsættes snarest efter 

Kystdirektoratets tilladelse, og udgiften på ca. 600.000 kr. finansieres af pulje til 

klimasikring.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Bilag til sag EMN-2014-00578, Renovering af Kandestedvej og 
Råbjergvejs nedkørsler til stranden (882396 - EMN-2014-00578)
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4 (Åben) Strategi for renhold og henkastet affald
Sags ID: EMN-2016-00144

Sagsbehandler: Steen Heftholm

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Center for Park & Vej står for gadefejning af gågader, renhold af toiletter, 
tømning af skraldespande, servicering af hundeposer og strandaffaldsposer, 
strandrensning, opsamling af henkastet affald, graffiti- og tyggegummifejning, 
fejning af boligveje og cykelstier.

I 2015 var opgaven budgetteret til 5,8 mio. kr. inkl. statsafgifter til 
bortskaffelse.

Center for Park & Vej har gennem de seneste år lavet forsøgsprojekter med 
affaldshåndtering og henkastet affald på blandt andet Blå Flag Strande med 
gode resultater. Borgere og gæster tager godt imod de nye løsninger med 
centralt placerede containere og affaldssortering. 

Center for Park & Vej ønsker at fortsætte med at lave nye indsatser i forhold 
til renhold og henkastet affald i byer og i opland, på strande og rekreative
naturarealer.

De kommende årsindsatser ligger i forlængelse af andre kommuners ændrede 
tilgang til affaldshåndtering og henkastet affald, jf. Hold Danmark Rent 
seneste rapport: Henkastet affald – Strategier & Værktøjer 2015.
http://www.holddanmarkrent.dk/vidensrapport2015

Forsøg og indsatser 2016 – 2019
Park & Vej ønsker i de kommende år at lave forsøg på følgende områder:

 Nye principper for opstilling af affaldsspande
 Forsøg med affaldssortering i byer og rekreative områder
 Udfasning af hundeposer – nye veje til et renere bymiljø
 Kampagneindsats for særlige målgrupper – strandgæster, hundeejere 

mv. 
 Forsøg med affaldsfremmere og affaldshæmmere
 Forsøg med mobile strandpatruljer til strandrensning og Ren Kyst 

kampagne
 Hovedrengøring af kommunens veje - Store Affaldsdag for alle ansatte 

i Park & Vej.

For alle forsøg og indsatser sigter Center for Park & Vej mod:
 Positiv opmærksomhed omkring opgaveløsninger og aktiviteter fremfor 

løftede pegefingre 
 Lokalt engagement og understøttelse af lokalsamfundets initiativer, fx

grundejerforeninger

http://www.holddanmarkrent.dk/vidensrapport2015
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 Personligt ansvar for at vi alle tager del i opgaven med at undgå 
henkastet affald vores kommune

 Nye samarbejder med nye aktører som; foreninger, erhvervsliv, 
interesseorganisationer og affaldsselskab.

Målsætning
Fælles målsætning for indsatserne er, at:

 der over en treårig periode sker en positiv holdningsændring blandt 
borgere og gæster

 der vil være markant mindre henkastet affald i kommunen. 
Dokumentationen for dette vil blive udarbejdet i samarbejde med Hold 
Danmark Rent

 Kommunen under ét forskønnes og publikumsfaciliteter og rekreative 
arealer fremstår vedligeholdt og velplejede

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender forsøg og 

indsatser for renhold og henkastet affald, og at de forsøgsvis iværksættes 

henover perioden.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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5 (Åben) Ungebyrådet
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet opfordrer de stående udvalg til at komme 

med input til Ungebyrådets arbejde. 

Udvalgene opfordres til at drøfte hvad de unges overvejelser, holdninger og meninger 

kan bruges til, f.eks.: 

- i forbindelse med konkrete projekter

- uddannelsesudfordringerne

- må-godt-land

- dem der kan selv, skal selv

- den hele by

osv.

Udvalgene opfordres til at formulere de dilemmaer/problemstillinger udvalgene ønsker 

Ungebyrådet skal drøfte. Hvordan mener Ungebyrådet, at tingen kan gøre det bedre?

De stående udvalgs dilemmaer/problemstillinger til Ungebyrådet vil blive præsenteret for 

den politiske styregruppe den 17. februar.

Ungebyrådet mødes næste gang den 12. april 2016. 

Den politiske styregruppe består af Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Birgit 

Stenbak Hansen, Christina Lykke Eriksen, Flemming Rasmussen og Kristina Lilly 

Frandsen

Indstilling
At udvalget drøfter sagen

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget påpegede følgende:
-Udvikling af lystbådehavne, jfr. Pkt. 2
- Affald, jfr. Pkt. 4.
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- -

Bilag
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6 (Åben) Status på vintertjenesten i forhold til det vedtagne regulativ
Sags ID: EMN-2010-00693

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Til orientering gives der på mødet en status vedrørende erfaringerne fra vintertjenesten i 

forhold til det vedtagne regulativ.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til orientering.

Bilag
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7 (Åben) Status på oprensning af vandløb 2016
Sags ID: EMN-2008-01065

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
I kølvandet på oversvømmelserne i efteråret 2014 afsatte Frederikshavn 
Byråd 2,0 mio. kr. i budget 2016. til en ekstraordinær oprensning af vandløb. 
Beløbet er finansieret af lånepuljen vedr. klimasikring.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Center for Teknik og 
Miljø og Center for Park og Vej ultimo 2015 til at udarbejde en indsatsplan for 
de tiltag der skal gennemføres i 2016. Indsatser og økonomi er beskrevet 
nedenfor. Oversigtskort over indsatserne kan ses her og tidsplan i bilag 1:

http://leaflet.fkgdrift.kortinfo.net/Niras.Maps/map.html?site=frederikshavn&p
age=leaflet_vandlobs_drift&bbox=526957.0892477662;6338083.308080525;
639590.3951517657;6403969.6612285245&layers=13045&type=fkg

Indsatser 2016 
1. Oprensning af sandaflejringer i å-løbet
2. Oprensning af tilsandede udløb
3. Beskæring og fældning af træer og buske
4. Opgravning af tagrør
5. Ekstra grødeskæringer
6. Opmåling (nogle indsatser kræver opmåling)

1 Oprensning af sandaflejringer i å-løbet
Indsatsen består primært af oprensning af sandaflejringer, nedskredne 
brinker o.l. indenfor den regulativmæssige skikkelse samt forhold, der efter 
opmåling, kan påvises ikke overholder regulativet. 

2 Oprensning af tilsandede udløb
De vandløb der udmunder i Kattegat sander ofte til pga. sandvandring og 
strømforhold i havet. Vandløbene er ofte også meget tidevandspåvirkede, da 
højt tidevand kan have en opstuvende effekt. Det vurderes derfor at 
oprensning af tilsandede udløb i den kritiske høstperiode kan have en stor 
effekt på afvandingsforholdende. 

3 Beskæring og fældning af træer og buske
Træer og buske i vandløbet fanger grøde og andre genstande og skaber 
”propper” og har dermed en negativ virkning på afstrømningen samt 
besværliggør den regulativmæssige grødeskæring. Træer og buske der 
påvirker afstrømningen fjernes eller beskæres.

4 Opgravning af tagrør

http://leaflet.fkgdrift.kortinfo.net/Niras.Maps/map.html?site=frederikshavn&page=leaflet_vandlobs_drift&bbox=526957.0892477662;6338083.308080525;639590.3951517657;6403969.6612285245&layers=13045&type=fkg
http://leaflet.fkgdrift.kortinfo.net/Niras.Maps/map.html?site=frederikshavn&page=leaflet_vandlobs_drift&bbox=526957.0892477662;6338083.308080525;639590.3951517657;6403969.6612285245&layers=13045&type=fkg
http://leaflet.fkgdrift.kortinfo.net/Niras.Maps/map.html?site=frederikshavn&page=leaflet_vandlobs_drift&bbox=526957.0892477662;6338083.308080525;639590.3951517657;6403969.6612285245&layers=13045&type=fkg
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Store forekomster af tagrør nedsætter vandhastigheden og vandløbets evne 
til at aflede vand. Forekomster af tagrør vil blive gravet op jf. regulativ. 

5 Ekstra grødeskæringer
Der iværksættes ekstra grødeskæringer hvor relevant. Effekten måles. 

6 Opmåling 
Oprensning kan i nogle tilfælde kræve en opmåling for at dokumentere om 
regulativmæssig skikkelse overholdes.

Økonomi
1,8 mio. kr. anvendes til de 6 indsatsområder ovenfor.. En del af tiltagene 
kræver miljøscreening og tilladelser. Der afsættes derfor 0,2 mio. kr. til 
myndighedsarbejdet forbindelse med arbejdet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til orientering.

Bilag

 Tidsplan indsatser 2016 (1173481 - EMN-2008-01065)
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Bilagsforside

Dokument Navn: Kommissorium for arbejdsgruppe om havne 040905.pdf

Dokument Titel: Kommissorium for arbejdsgruppe om havne 040905

Dokument ID: 1174615

Placering: Emnesager/Tilstandsrapporter, rekreative havne - Sæby 

Havn/Dokumenter

Dagsordens titel Udvikling af lystbådehavnene

Dagsordenspunkt nr 2

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Forslag til kommissorium 
 

Kommissorium for arbejdsgruppe der skal arbejde med projektet 

”Udvikling af kommunens lystbådehavne” 

Med 100 km kyststrækning byder Frederikshavn kommune på et utal af muligheder for BLÅ AKTIVITETER. 

Formål 

Der etableres en arbejdsgruppe, der med et bredt samarbejde med relevante interessenter skal sikre at 

havnene og turist branchen m.fl. gennemfører en afklaringsproces der sikrer at havnene og teknisk udvalg 

forholder sig til og beskriver de enkelte havnes rammer, udviklingsmuligheder, visioner og målsætninger.  

 Der skal i forløbet afholdes en forårskonference med afsæt i ”havne og det blå liv”, som med lokale 

og eksterne bidrag skal give et generelt indtryk af udviklingsmuligheder og tendenser samt give 

involverede havne og foreninger inspiration til det videre udviklingsarbejde. 

 Arbejdsgruppen skal være katalysator og inspirator for nye initiativer på havnene og mellem 

havnene, ex. nye aktiviteter, events og regelmæssighed i arrangementer. 

 Projektet skal bidrage til udvikling af lokalsamfundet, aktivere foreninger og ildsjæle.  

 Skabe overblik over relevante regler og rammer for området 

Inspiration til det videre arbejde kan f.eks. findes i regi FLID, ”Vild med vand”, ”Gør havnen attraktiv”, 

erhvervsudviklingsmæssige tendenser og muligheder, turistbranchens markedsvurderinger, etc. 

Ejendomscenteret/havnene skal fortsat selv tage initiativer til forbedring af de kommunale lystbådehavnes 

muligheder 

Arbejdsgruppens sammensætning 

Turisthus Nord, Udvikling & Erhverv, Park og Vej ,Center for Teknik og miljø (myndighed), Havnefoged Sæby 

havn, Centerchef Ejendomscenteret, projektsekretær/-leder. Navne forslås på mødet 

Kommunens og regionens erhvervsliv involveres løbende. 

Der kan etableres supplerende arbejdsgrupper til afklaring af særlige temaer/behov 

Arbejdsgruppen formandsledes med reference til Teknisk udvalg. 

Reference 

Arbejdsgruppen referer til Teknisk Udvalg 

Succeskriterie 

 Initiativer og processen afstemmes løbende med Teknisk Udvalg/formandskabet 

 Arbejdsgruppen skal i proces og samarbejde sikre at havne og relevante foreninger inspireres til at 

beskrive deres vision og målsætning og evt. medvirken i det brede samarbejde og perspektiv. 

 Arbejdsgruppen skal overfor Teknisk udvalg beskrive rammer og udviklingsmuligheder 

 Processen er afsluttet ultimo 2016 med beslutning i Teknisk Udvalg tydelig om ”vision, målsætning 

og udviklingsstrategi” for de enkelte havne og ”havnene/det blå liv” som helhed.. 



Bilagsforside

Dokument Navn: Bilag til sag EMN-2014-00578, Renovering af Kandestedvej 

og Råbjergvejs nedkørsler til stranden.docx

Dokument Titel: Bilag til sag EMN-2014-00578, Renovering af Kandestedvej 

og Råbjergvejs nedkørsler til stranden

Dokument ID: 882396

Placering: Emnesager/Høring i sagen vedr. påstået kystbeskyttelse -

Kystinspektoratet anmoder om vores 

bemærkninger/Dokumenter

Dagsordens titel Renovering af Kandestedvej og Råbjergvejs nedkørsler til 

stranden

Dagsordenspunkt nr 3

Appendix nr 1



Relaterede Dokumenter: 1



Bilag til sag EMN-2014-00578, Renovering af Kandestedvej og Råbjergvejs nedkørsler til stranden.

TU den 11.01.2016

De to lokaliteter er følgende:

Vejnavn: Kandestedvej, Kandestederne

Figur 1 Nedkørsel ved Kandestedvej, Kandestederne.



Længdeprofil for Kandestedvej med nuværende og nyt vejprofil indtegnet.



           

Foto fra Kandestedvej den 02.12.2015.



Vejnavn: Råbjergvej, Skiveren

Figur 2 Nedkørsel ved Råbjergvej, Skiveren



Længdeprofil for Råbjergvej med nuværende og nyt vejprofil indtegnet



      

Foto fra Råbjergvej den 02.12.2015



Bilagsforside

Dokument Navn: Tidsplan indsatser 2016.pdf

Dokument Titel: Tidsplan indsatser 2016

Dokument ID: 1173481

Placering: Emnesager/Vandløbsvedligeholdelse/Dokumenter

Dagsordens titel Status på oprensning af vandløb 2016

Dagsordenspunkt nr 7

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Tidsplan for indsatser 2016
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