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1 (Åben) Orientering om status på kommunikation og borgerdialog i Park & 
Vej
Sags ID: EMN-2015-50380

Sagsbehandler: Pernille Lyngshede

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg udtrykte i 2015 et ønske om en tydeligere 
borgerkommunikation og dialog i forbindelse med Park & Vejs opgaver. Park & 
Vej har løbende arbejdet med denne indsats, og her følger en orientering om 
tiltag og indsatser, som er iværksat med det formål at forbedre 
borgerkommunikationen.
Park & Vej ansatte ultimo 2015 en kommunikationsmedarbejder med bl.a. 
borgerdialogen og information som fokusområde.  

Information fra borgerne til Park & Vej.
Funktionen ”Giv et Praj” oprettes på Frederikshavn Kommunes hjemmeside, 
Frederikshavn.dk. Giv et Praj gør det nemt for borgere, at komme i kontakt 
med Park og Vej, og hjælpe kommunen med evt. fejl og mangler. Hvis 
borgere opdager et problem på gader, veje eller i parker, så kan de fortælle 
os om det, ved hjælp af Giv et Praj.
Sammen med hjemmesiden lancerer vi mobilapplikationen ’Giv et Praj’.  ’Giv 
et Praj’ er en gratis app til borgerne, hvor de hurtigt og nemt kan give os 
besked direkte fra deres smartphone. Opdager borgere noget, der skal 
udbedres, som fx et hul i vejen, graffiti eller ødelagte skilte, så skal de kun 
have deres smartphone klar. Herfra består prajet af et foto med GPS-
koordinater, som borgeren tager af hændelsen sammen med en skriftlig 
beskrivelse af det pågældende.
Det forventes, at ’Giv et Praj’ er aktiv på Frederikshavn.dk ultimo marts / 
primo april.

Information fra Park & Vej til borgerne.
Park & Vej har mulighed for at sende sms’er ud til en større gruppe af borgere 
eller et geografisk område. Sms’erne udsendes via et system, hvor borgere på 
en enkelt vejstrækning eller i et større boligkvarter kan modtage beskeden. 
Park & Vej bruger primært denne kanal i forhold til driftsopgaver, hvor det er 
en fordel at meddele borgere om midlertidige gener i forbindelse med 
driftsopgaver, som fx vejarbejde.
Park & Vej har sat denne funktion i drift, og fremover vil dette være et 
naturligt supplement til den øvrige information, der gives borgerne i 
forbindelse med større projekter.

http://www.frederikshavn.dk/
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Facebook
Det er besluttet, at Frederikshavn Kommune skal have en officiel Facebook 
side. Park & Vej er et af 4 centre, som skal være de første til at tage mediet i 
brug. Facebook siden bliver lanceret den 1. april 2016.
Herfra kan vi møde borgerne hvor de er, og vi får muligheden for at fortælle 
om nye initiativer og projekter.

Diverse
Park & Vej ejer Facebook siden ’Naturvejledning’. Det er en god kanal til at 
formidle informationer om arrangementer og driften overfor borgere. På 
Facebook siden er der altid en god og konstruktiv debat og dialog om Park og 
Vejs drift. Borgerne giver også gerne direkte feedback til os i form af tips eller 
forslag til forbedringer.
Park & Vej har indtil 2013 udgivet et årligt katalog over sæsonens 
naturarrangementer. kataloget er også et godt medie til borger-information 
omkring nye grønne tiltag og projekter for det kommende år.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til orientering.

Bilag
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2 (Åben) Udvikling af Palmestranden
Sags ID: EMN-2009-00539

Sagsbehandler: Steen Heftholm

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Store events på Palmestranden
Der er I de senere år blevet lavet større og større events på Palmestranden. 
Events, der kræver bedre tekniske installationer og logistiske infrastrukturer 
for at kunne afvikles. Først og fremmest motionseventet, Coast2coast, hvor 
over 3000 deltager, løber og cykler fra Skallerup til Palmestranden. Dernæst 
også eventet PalmBeach Party, som satser på at kombinere 
strandsportsevents med musik om aftenen på Palmestranden. 
Disse arrangementer har sammen med andre events, potentialet til at vokse 
sig endnu større deltagermæssigt Det kræver dog, at de får adgang til den 
fornødne afløbskapacitet, strøm- og vandudtag til omklædnings- og 
toiletfaciliteter, samt strømkapacitet til eventteltene på arealerne på 
Palmestranden. Arrangørerne bag har henvendt sig og har beskrevet deres 
ønsker og behov. 

Behov for planlægning af Palmestranden på kort og lang sigt
Det er Center for Park & Vej’s holdning, at det er nødvendigt at 
sammentænke akutte behov for tekniske installationer med en mere 
langsigtet planlægning og udvikling af Palmestranden, som turistattraktion og 
rekreativt område. 
På kort sigt er der behov for en anlægsinvestering på 600.000 kr. til 
etablering af el, vand og afløb for at events, som Coact2coast kan levere de 
fornødne servicefaciliteter til det hastigt stigende deltagerantal.
På længere sigt er ønsket at Palmestranden får en fireårig anlægsbevilling til 
investering og modernisering af servicefaciliteter og etablering af nye og 
attraktive opholds- og aktivitetsmuligheder på og omkring Palmestranden.
Der nedsættes en tværgående administrativ projektgruppe, der varetager de 
nødvendige myndigheds- og planlægningsmæssige opgaver for udviklingen i 
området.
Forhistorie for Palmestranden
Palmestranden i Frederikshavn er som fænomen 11 år gammel. 
Nordstranden, som Palmestranden er anlagt på, blev kunstigt etableret med 
klitter og sandstrand i begyndelsen af 80’erne i forbindelse med 
Rønnerhavnen. Efter datidens standard en fin facilitetsstrand med ishus, 
toiletter og udendørsbrus.
Ambitionen med Palmestranden var at skabe en anderledes badeoplevelse og 
udfordre vanetænkningen for, hvad der kan lade sig gøre på en dansk 
badestrand. Dispensationen fra naturbeskyttelsesloven blev givet ud fra den 
betragtning, at palmer, parasoller, strandbarer, beachvolleynet og strandstole 
var midlertidige og blev fjernet udenfor sommerperioden.
Fra starten fik Palmestranden politisk og mediemæssig bevågenhed, både 
positivtog negativt.  Året efter fulgte en massiv markedføringsmæssig 
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eksponering fra Stena Lines side, da de brugte Palmestranden som en 
oversøisk og eksotisk destination, som man kunne ”flyve til med færge” på 
blot to timer.
Eksponeringen gjorde, at Palmestranden fik national og international 
opmærksomhed som en attraktion, man måtte opleve, når man besøgte 
Nordjylland som gæst og turist. Frederikshavnerne tog stranden til sig og blev 
ivrigt brugt som udflugtsmål for familie og venner, til firma arrangementer og 
til markedsføring af byen i øvrigt.
Palmestranden i dag
I dag fremstår Palmestranden facilitetsmæssig, som da Nordstranden blev 
etableret i 1984. Toiletterne har ikke den fornødne kapacitet, er utidssvarende 
og nedslidte, og der er ingen toiletter for handicappede. I forlængelse heraf er 
der ikke den ønskede tilgængelighed til selve Palmestranden for 
kørestolsbrugere og gangbesværede, som man kan forvente sig af en 
moderne strandpark. 
Ambitionen er, at en fremadrettet udvikling og planlægning skal sikre, at 
Palmestranden også i de kommende år, har den fornødne attraktivitet for 
borgere og gæster og at den fortsat har markedsføringsmæssig værdi for 
kommunen.
På mødet gives en orientering om behov og vision for udvikling af 
Palmestranden.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at 

 Teknisk Udvalg bevilliger 600.000kr fra dispositionspuljen til etablering af 

tekniske installationer (afløb, vand, strøm) under forudsætning af, at de 

nødvendige tilladelser kan indhentes.

 Teknisk udvalg godkender, at der nedsættes en tværgående administrativ 

projektgruppe, der varetager den planlægnings- og myndighedsmæssige opgave 

for udvikling af Palmestranden. 

 Teknisk udvalg indstiller at der over en fireårig periode afsættes anlægsmidler til 

udvikling af Palmestranden.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget tiltræder indstillingens pkt. 2.

Et flertal tiltræder indstillingens pkt. 1. 

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde, idet han ikke finder, at der er tale om en kommunal 
opgave og at et evt. beløb bør optages i forbindelse med de kommende 
budgetforhandlinger.

Bilag
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3 (Åben) Aktivitetsplan 2016 - Trafiksikkerhedsudvalget
Sags ID: EMN-2015-50312

Sagsbehandler:

Ansvarligt center: CTM

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsudvalget har udarbejdet et forslag til en aktivitetsplan for 

2016. Udvalget bruger planen til at koordinere og styre indeværende års 

aktiviteter og til at sikre at ressourcerne bliver prioriteret, så Frederikshavn 

Kommune får mest mulig trafiksikkerhed og tryghed for pengene.

Den overordnede målsætning lyder således:

Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens 

målsætning i handlingsplanen 2013-2020, ”Hver ulykke er én for meget – et 

fælles ansvar”. Målet er, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken 

inden udgangen af år 2020 skal være reduceret med mindst 50 % i forhold til 

2010. 

Det betyder, at Frederikshavn Kommune vil medvirke til, at antallet af dræbte 

og tilskadekomne på kommunens veje inden 2020 er reduceret til 19. 

Aktivitetsplanen indeholder bl.a. en beskrivelse af de fokuspunkter, som 

Trafiksikkerhedsudvalget ønsker at følge op på, samt en udtømmende liste 

over de kampagner, som kommunen deltager i. 

Aktivitetsplanen giver et overblik over hvilke tiltag, der laves i samarbejde 

med folkeskolerne og der er en beskrivelse af, hvordan ”din fart” viseren skal 

bruges både som led i fartkampagnen og som supplement til kommunens 

eksisterende tælleudstyr – se bilag. 

Forslaget til aktivitetsplanen for 2016 indeholder nedenstående budget:

Analyse af uheldsstatestik   100.000,- kr.

Sortpletarbejde/Abonnement på Vejdirektoratets uheldsdatabase     

16.000,- kr.

Kampagner   155.000,- kr. 

Trafikpolitikker og skolevejsanalyser     50.000,- kr.

Pilotprojekt – færdselsundervisning i folkeskolen     20.000,- kr.

Indkøb af flytbar ”din fart” viser     60.000,- kr.

Tung trafik i byerne     10.000,- kr. 

Konkrete projekter   341.000,- kr. 
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Trafiksikkerhedsudvalgets øvrige arbejder     40.000,- kr. 

I ALT   792.000,- kr. 

Forslaget til aktivitetsplanen blev behandlet af Trafiksikkerhedsudvalget den

19. januar 2016 og udvalget har videresendt forslaget til endelig godkendelse 

i Teknisk Udvalg.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til aktivitetsplanen for 2016 godkendes. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Aktivitetsplan 2016 - 17.02.2016 (1235120 - EMN-2015-50312)
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4 (Åben) Trafiksikkerhedsplan 2016
Sags ID: GEO-2013-18484

Sagsbehandler: Rikke Løgtved Bruus

Ansvarligt center: Vej

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Trafiksikkerhed eller risikoen for at komme til skade i trafikken har en stor 

betydning for den enkelte borgers dagligdag. Trafiksikkerhed spiller en vigtig 

rolle for, hvor attraktivt, det er at bo i kommunen. Det er vigtigt, at 

skoleelever selv kan cykle eller gå i skole, og at ældre føler, det er sikkert at 

bevæge sig rundt i trafikken. En positiv sidegevinst ved 

trafiksikkerhedsarbejdet er, at sparede antal trafikuheld og tilskadekomne har 

en positiv indvirkning på kommunens økonomi. Derfor er trafiksikkerhed et 

vigtigt indsatsområde, som kommunen vil arbejde målrettet med i de 

kommende år.

Arbejdet med trafiksikkerhed skal koordineres med kommunens arbejde 

omkring sundhed og tilgængelighed. 

Frederikshavn Kommune tilslutter sig Færdselssikkerhedskommissionens 

målsætning i handlingsplanen 2013-2020. Det betyder, at antallet af dræbte 

og tilskadekomne på kommunens veje inden 2020 er reduceret til 19. 

For at kunne arbejde systematisk og sammenhængende med trafiksikkerhed, har 

Frederikshavn Kommune udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan. Planen skal bruges som 

et redskab til at harmonisere og fastlægge det fremtidige arbejde med kommunens 

trafiksikkerhed, trafikdata og etablering af nye samarbejdsrelationer internt og eksternt i 

forhold til andre aktører på trafiksikkerhedsområdet. Trafiksikkerhedsplanen skal også 

fungere som information til kommunens borgere. Her kan de læse om, hvilke planer 

kommunen har omkring nye tiltag på trafiksikkerhedsområdet.

Årsagerne til trafikuheld er ofte komplekse og meget forskellige fra hinanden. 

Dette skaber et krav om, at trafiksikkerhedsplanen skal rumme en bred vifte 

af initiativer, som spænder fra fysiske ombygninger af veje og stier, kam-

pagne- og kontrolarbejde til forbedring af driftsrutiner.

Det er målet med trafiksikkerhedsarbejdet, at alle kommunens borgere skal 

kunne færdes sikkert og trygt på vej- og stinettet. Det opnås ved:

 Fokus på trafiksikkerhed.

 Koordinere det lokale trafiksikkerhedsarbejde, så borgernes involvering 

og engagement sikres. 
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 Sikre bredt samarbejde på tværs af kommunens centre.

 Sikre dialog og samarbejde mellem skoler, institutioner, politi, 

organisationer, politikere og den tekniske administration.

 Vurdere trafiksikkerhedsmæssige hensyn i projekter. 

 Motivere til en mere trafiksikker adfærd blandt borgerne. 

Baggrundsmaterialet for udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen er en 

statusrapport, som indeholder en uheldsanalyse, en sortpletudpegning samt 

borgerhenvendelser fra det internetbaserede spørgeskema, der har været 

aktivt i perioden fra 17. marts til 20. april 2014. På baggrund af 

statusrapporten er der udpeget trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger, 

som der fremadrettet kan arbejdes videre med. 

Der er behov for en øget indsats fremover, hvis det skal lykkes at nedbringe 

antallet af uheld i Frederikshavn Kommune. Med denne trafiksikkerhedsplan 

har kommunen skabt grundlaget og rammerne for det fremtidige 

trafiksikkerheds arbejde og det er nødvendigt, at alle aktører bidrager aktivt 

for at nå trafiksikkerhedsplanens mål – se vedlagte rapporter. 

Der bør over de næste år afsættes 5 mio. kr. årligt for at gennemføre de 

udvalgte projekter, særligt med henblik på sikring af skoleveje.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 

at godkende Trafiksikkerhedsplan 2016

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Statusrapport 2016 (1260669 - GEO-2013-18484)
 Konkrete projekter - februar 2016 (1260665 - GEO-2013-18484)
 Trafiksikkerhedsplan 2016 (1260663 - GEO-2013-18484)
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5 (Åben) Prioritering af projekter
Sags ID: GEO-2013-18484

Sagsbehandler: Rikke Løgtved Bruus

Ansvarligt center: Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Som forelagt på Teknisk Udvalgs møde den 8. december 2014 er der i forbindelse med 

trafiksikkerhedsplanen udarbejdet et værktøj, således at projekter kan prioriteres.

Der prioriteres ud fra følgende kriterier:

 ÅDT (Årsdøgntrafik)

 Andel af tunge køretøjer

 Gennemsnitshastigheden

 85% fraktil

 Vejklasse

 Køresporsbredden

 Trafikfarlig

 Oversigtsforhold

 Anbefalet skolevej

 Antal brugere, skoleelever

 Antal brugere, almen

 Uheldsfaktor

 Pris

Prioriteringslisten er dynamisk og der foretages nye prioriteringer, når Teknisk Udvalg 

godkender skolevejsanalyser samt behandler indkomne ønsker fra borgene.

På mødet gennemgåes princippet for prioritering samt prioriteringslisten af 15.02.2016

Prioriteringslisten har i sin nuværende form en længde, som gør at det ikke vil være 

økonomisk realistisk at få gennemført projekterne indenfor de kommende 4 år. Det 

foreslås derfor, at listen nedkortes med projekter, svarende til en samlet udførelsespris 

på ca. 20 millioner kroner. De øvrige projekter udgår herefter af listen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at prioriteringslisten af 15.02.2016 godkendes og at listen 

nedkortes til og med projekt nr. 38, svarende til projekter for ca. 20 millioner kroner.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Prioriteringsliste 15.02.2016 (1237190 - GEO-2013-18484)
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6 (Åben) Orienteringspunkt - Udeservering i Skagen
Sags ID: GEO-2014-17953

Sagsbehandler: MOME
Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

TU/PMU

Sagsfremstilling
Skagen Hotel- og Restauratørforening har fremsendt ansøgning vedrørende 
dispensation for reglerne i Regulativ for gader, veje, torve og pladser 
vedrørende benyttelse af vejareal til udeservering. Med henvisning til 
erfaringer fra Aalborg søger de om dispensation til at kunne servere udendørs 
i hele restaurantens åbningstid. De ønsker, at restauranter med 02-bevilling 
kan servere udenfor indtil kl 2.00, mens restauranter med 05-bevilling kan 
servere udenfor til kl 5.00. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1 til punktet.

I henhold til kommunens Regulativ for veje, torve og pladser, skal borde og 
stole mv. fjernes eller gøres uanvendelige udenfor åbningstiden, dog senest kl 
22.00. Teknisk Udvalg vedtog på møde den 12. marts 2013 at give 
dispensation til en forsøgsordning i Skagen By, hvor der således i perioden fra 
27. juni til 3. august 2013 kunne udeserveres til kl. 00.00 på vejarealer. En 
tilsvarende tilladelse er meddelt administrativt for sæsonerne 2014 og 2015. 
Fra sommeren 2014 fik Frederikshavn og Sæby ligeledes mulighed for at have 
udeservering til kl 00.00 fra slutningen af juni til starten af august. 

Turisme er et af kommunens vækstspor og sommeren er uden tvivl 
restaurations- branchens højsæson i Skagen ,såvel som i Frederikshavn og 
Sæby. På den baggrund agter Center for Teknik og Miljø at imødekomme 
ønske om udvidet åbningstid i alle sommermånederne; juni, juli og august. 
Restauranterne vil således få mulighed for at have udeservering til kl. 00.00 i 
perioden fra 1. juni til den 31. august 2016. 

En generel dispensation til henholdsvis kl 2.00 og kl 5.00 vil medføre 
støjproblemer på især Havnevej i Skagen. Af hensyn til beboere og øvrige 
turister i området i det centrale Skagen, har Center for Teknik og Miljø 
vurderet, at ansøgningen om udeservering til kl 2.00 og kl 5.00 ikke 
imødekommes.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at dispensationen til at have udeservering indtil kl. 00.00 

fastholdes, samtidig med at perioden udvides til at gælde fra 1. juni til den 31. august. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Punktet optages som beslutningspunkt.
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Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Bilag 1 - ansøgning om dispensation til forlænget udeservering samt
kopi af artikel fra Nordjyske (1257569 - GEO-2014-17953)
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7 (Åben) Udlejning af liggestole på Skagen Sønderstrand
Sags ID: GEO-2015-21197

Sagsbehandler: Catrina Bjerregaard Kristensen

Ansvarligt center: Natur.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede den 15. juni 2015 at tillade udlejning af liggestole på Skagen 

Sønderstrand på nærmere bestemte vilkår. 

Den 19. oktober 2015 besluttede Teknisk Udvalg at retten til udlejning i 2016 skulle 

sendes i offentligt udbud. Samtidigt præciserede udvalget, at 2016 er et prøveår i forhold 

til udlejningen, ligesom år 2015 var det.

Retten til udlejning i 2016 har nu været i offentligt udbud med en mindstepris på 1800 kr. 

Der indkom et bud, der lød på 1800 kr. 

Firmaet, der ønsker at udleje liggestole, har efterfølgende fremsat ønsker om ændringer i 

vilkårene for udlejning. Firmaet ønsker:

1. Udlejningsperioden forlænges med 2 uger i august, så den går fra. 1. juli til 1. 

september. 

2. Der ønskes opsat mindst 50 stole hver morgen, gerne flere. 

3. Der ønskes tilladelse til at opbevare liggestolene på stranden om natten. Det 

foreslås, at stolene stables op og dækkes med presenning, hvilket vil fylde max. 

40 m2. Dette ønskes for at undgå store, skæmmende spor efter den traktor, der 

ellers skal fragte stolene frem og tilbage. Desuden vil det fremme udlejningen, 

hvis strandgæster hele døgnet kan se, at her kan de leje liggestole. 

Center for Teknik og Miljø vurderer, at udlejningsperioden kan forlænges til 1. september 

uden problemer. 

Derimod vurderes det, at det fortsat bør være et vilkår i kontrakten, at lejer opstiller 

liggestole efterhånden, som de bliver udlejet i løbet af dagen. 

Opbevaring af liggestole i en stabel på stranden om natten kan ikke anbefales. En sådan 

stabel vil være i strid med fredningskendelsen for Skagen Sønderstrand, og det kræver 

derfor dispensation fra Fredningsnævnet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der tillades udlejning af liggestole på Skagen 

Sønderstrand i perioden 1. juli 2016 til 1. september 2016 på samme vilkår som i 2015.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Begrundet anmodning om ændredede vilkår (1257389 - GEO-2015-
21197)

 Kortbilag liggestole 2015.pdf (278816 - GEO-2015-21197)
 Underskrevet aftale 2015.pdf (278929 - GEO-2015-21197)
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8 (Åben) Palmeshopping i Gågaden
Sags ID: EMN-2009-00539

Sagsbehandler: Steen Heftholm

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
På mødet gives der en orientering fra handelstandsforeningens 
generalforsamling.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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