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1 (Åben) Grøfter i Skagen
Sags ID: EMN-2015-00550

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Center for Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Kommunen har i 2015 arbejdet med at registrerer og opmåle grøfter i Skagen, de 

opmålte grøfter er: vejgrøfter, lodsejer grøfter med kommunen som ejer , private grøfter, 

private grøfter som kommunen har vedligeholdt, Forsyningens grøfter, Naturstyrelsens 

grøfter og offentlige vandløb.

Med udgangspunkt i registreringerne har administrationen udarbejdet et forslag til den 

fremtidige struktur på vandløb i Skagen. Forslaget fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Det princip der er anvendt til forslaget er, at de lidt stører grøfter optages som offentlige, 

for at sikre, at afvandingen kan foregå løbende og at vandløbet er vedligeholdt i henhold 

til et regulativ.

I forbindelse med at grøfterne optages som offentlige, vil der være en del opretnings 

arbejder der skal gennemføres. Det drejer hovedsalig om forkerte rørdimensioner og 

sløjfning af grøfter, der må forventes en ekstra udgift på ca. 200.000 kr. til 

genopretningen.

I forbindelse med registreringen af grøfter og ledninger, er kommunen blevet bekendt 

med ca. 20 sandfang, som skal holdes rene. 

I det fremlagte forslag er der ca. 3200 m vandløb, som skal ændre status fra privat 

vandløb til offentligt vandløb.

Det anslås, at det vil betyde en merudgift på vedligehold af vandløb og sandfang på ca. 

80.000 kr. pr. år.

For at optage vandløbet som offentlig skal der udarbejdes et regulativ. Det anslås at det 

vil koste ca. 80.000 kr. at udarbejde regulativer.

Kommunen vil ligeledes skulle give en del påbud om oprensning af private grøfter i hele 

Skagen området.

For at starte processen, forslår administrationen, at dermed baggrund i ovenstående 

afholdes et borgermøde i Skagen, hvor der orienteres om arbejdet.  Efter borgermødet 

tilstræbes der nedsat en følgegruppe af borgere fra Skagen, som administrationen kan 

samarbejde med i det videre arbejde.
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På borgermødet vil der også blive orienteret om hvor langt kommunen er med 

klimasikring i Skagen, med særlig fokus på grundvandsstigninger og højvandssituationen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget fastsætter dato og tidspunkt for afholdelse af 

et informationsmøde i Skagen i september måned. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Der indkaldes til borgermøde den 22. september 2016 kl. 19.00

Bilag

 Skagen grøfter oversigtskort 1 (1323964 - EMN-2015-00550)
 Skagen oversigtskort 2 (1323962 - EMN-2015-00550)
 Grøfter i skagen farvekoder (1324084 - EMN-2015-00550)
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2 (Åben) Loppe og kræmmermarked på Rådhuspladsen
Sags ID: EMN-2016-01497

Sagsbehandler: Gitte Hyttel Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
En lokal, privat aktør har forespurgt om mulighed for at afholde Loppe- og 

kræmmermarked på Rådhuspladsen i Frederikshavn 5 lørdage i sommersæsonen 

startende fra d.25.6. Aktøren er interesseret i at fortsætte aktiviteten, hvis der viser sig at 

være god opbakning og interesse for markedet.

Loppe- og kræmmermarkedet vil være for private kræmmere, og der forventes 50-100 

stande. Der vil blive indrettet et børneområde med gratis standpladser til børn. Der vil 

blive sat en pris på udleje af standplads i niveauet 50 kr. pr. meter. Der vil være tale om 

salg fra borde, stativer og lignende, og det skal være tilladt at køre ind på Rådhuspladsen 

for aflæsning før og efter markedet.

Aktøren har erfaringer med at arrangere Loppe- og Kræmmermarked flere steder i 

Nordjylland, blandt andet i Hals og i Elling. 

Aktøren har kontaktet handelsstandsforeningen Frederik, som er positivt indstillet overfor 

arrangementet og en fælles koordinering, således at annoncering og markedsføring 

sammentænkes, ligesom markedets åbningstid koordineres med åbningstiderne i byens 

forretninger.

Forvaltningen vurderer at:

 Rådhuspladsen har tidligere været brugt til forskellige midlertidige arrangementer 

blandt andet energimesse og marked med boder, og pladsen vurderes at være 

velegnet til sådanne arrangementer.

 Et loppe- og kræmmermarked på Rådhuspladsen stemmer fint overens med 

ambitionen om at skabe mere liv og flere aktiviteter i bymidten blandt andet 

beskrevet i ”Oplæg til udvikling af Frederikshavn midtby” og udviklingsstrategien 

”Muligheder for vækst, muligheder for mennesker”

 Afholdelse af markedet i en begrænset periode er en mulighed for at afprøve 

hvorvidt et sådant arrangement bidrager positivt til aktivitet i bymidten, og det 

anbefales at der efter perioden evalueres i forhold til eventuel fremtidig midlertidig 

aktivitet på pladsen 

 Der skal som forudsætning for en tilladelse udarbejdes en kontrakt, der 

specificere lejebetingelser, herunder en pris for leje af Rådhuspladsen i perioden. 
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Der skal i forbindelse med afholdelse af markedet opsættes ekstra affaldsstativer 

på pladsen, hvilket skal betales af lejer. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der gives tilladelse til afholdelse af Loppe- og 

Kræmmermarked på Rådhuspladsen 5 lørdage i sommersæsonen startende fra d.25.juni

under forudsætning af:

 At der udarbejdes en kontrakt der specificerer lejebetingelser herunder trafik 

og offentlig adgang til pladsen og områdets øvrige institutioner

 At der fastsættes en leje for pladsen i perioden og at ekstra udgifter for 

kommunen f.eks. til affaldshåndtering betales af lejer 

 At lejer koordinerer med handelsstandsforeningen således at markedet 

fremstår som et yderligere tilbud om aktivitet i bymidten

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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3 (Åben) Teknisk Udvalgs budgetopfølgning pr. 30. april 2016
Sags ID: EMN-2016-01386

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Centerchefen samt afdelingsledere har i samarbejde med Økonomiafdelingen foretaget 

budgetrevision pr. 30. april 2016 for Teknisk Udvalgs område og gennemgået budget og 

hidtidigt forbrug samt mængde/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. 

På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for væsentlige afvigelser. 

Udvalgets budgetramme for drift udgør 58,3 mio. kr. Budgetrevisionen viser, at Udvalget 

forventes at overholde driftsbudgettet. 

Udvalgets anlægsbudgetramme udgør 64,9 mio. kr. Budgetrevisionen viser, at udvalget 

forventer et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og 

videresendes til Økonomiudvalgets behandling

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 TU  budgetopfølgning 300416 (1323710 - EMN-2016-01386)
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4 (Åben) Orientering om projekt Ej BLÅT til pynt – liv langs 100 km kystlinie 
i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-00873

Sagsbehandler: Gitte Hyttel Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Udvikling og Erhvervssekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Teknisk udvalg besluttede på udvalgsmøde d.1.februar 2016 at igangsætte et projekt 
omkring udvikling af lystbådehavne og kyster med fokus blå potentialer, udfordringer og 
muligheder langs den 100 km kystlinie i Frederikshavn kommune.

Baggrunden for projektet er dels et ønske om at udnytte et potentiale bedre og dels et 
behov for at tilpasse sig og tilbyde aktiviteter og faciliteter, der rammer nutidens og 
fremtidens behov og efterspørgsel. 

I den sammenhæng blev der nedsat en projektgruppe og en styregruppe. Styregruppen 
består af: Bent Westerberg – Centerchef Ejendomscentret, Boie Frederiksen –
Centerchef Teknik og Miljø, Erik Pedersen – Centerchef Park og Vej, Ole Madsen, Leder 
Udvikling og Erhverv, Rene Zeeberg – Direktør Turisthus Nord. Projektgruppen består af: 
Birger Isaksen, Koordinator for kommunale lystbådehavne, Steen Heftholm, Park og Vej, 
Sune Østergaard, Planafdelingen, Simone Jensen, Ejendomscentret og Gitte Hyttel, 
Udvikling og Erhverv. 

Projektgruppen har siden arbejdet med projektet og med at arrangere en konference, der 
afholdes d.18.august 2016.

Projektleder giver på udvalgsmødet en orientering om projektet, tidsplan og program for 
konferencen. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om projektet og oplæg til konference tages 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 konference 18 aug (1318915 - EMN-2016-00873)
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5 (Åben) Orienteringssag - Forsøg med højresving for rødt for cyklister
Sags ID: EMN-2013-00473

Sagsbehandler: Finn Rasmussen
Ansvarligt center: Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Vejdirektoratets evaluering af forsøg med højresving for rødt for cyklister viser, at det ikke 

går ud over trafiksikkerheden, hvis man i udvalgte lyskryds giver cyklister lov til at svinge 

til højre for rødt. 

Af de i alt 33 lyskryds, hvor Vejdirektoratet har gennemført forsøg ligger 2 i 

Frederikshavn: Når cyklister kommer fra Nørregade og svinger til højre ad Gl. Torv, og 

når cyklister kommer fra E45 og svinger til højre ad Thodesvej. 

Som del af forsøget har Frederikshavn Kommune givet cyklisterne mulighed for at dreje til 

højre for rødt i alt 6 steder på det kommunale vejnet. 2 højresving i krydset Rådhus 

Allé/Parallelvej/Rimmensgade: Når cyklister kommer fra Rådhus Allé og svinger til højre 

ad Parallelvej, og når cyklister kommer fra Parallelvej og svinger til højre ad Rådhus Allé. 

Højresving i alle 4 ben i krydset Suderbovej/Hødersvej/Koktvedvej.

På baggrund af evalueringen af forsøget har Vejdirektoratet udsendt en 

pressemeddelelse, som kan læses her:

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/om-os/nyheder-og-

presse/pressemeddelelser/Sider/Gode-erfaringer-med-h%C3%B8jresving-for-

r%C3%B8dt-for-cykler.aspx

Underskiltet ”Forsøg” i de pågældende kryds bevares, indtil Transportministeren har 

godkendt at cyklisternes muligheder gøres permanent.

Indstilling
Til orientering

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/om-os/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/Sider/Gode-erfaringer-med-h%C3%B8jresving-for-r%C3%B8dt-for-cykler.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/om-os/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/Sider/Gode-erfaringer-med-h%C3%B8jresving-for-r%C3%B8dt-for-cykler.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/om-os/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/Sider/Gode-erfaringer-med-h%C3%B8jresving-for-r%C3%B8dt-for-cykler.aspx
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Bilag
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Bilagsforside

Dokument Navn: Skagen grøfter oversigtskort 1.pdf

Dokument Titel: Skagen grøfter oversigtskort 1

Dokument ID: 1323964

Placering: Emnesager/Afvandingsforhold i Skagen By/Dokumenter

Dagsordens titel Grøfter i Skagen

Dagsordenspunkt nr 1

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 3





Relateret document 2/3

Dokument Navn: Skagen oversigtskort 2.pdf

Dokument Titel: Skagen oversigtskort 2

Dokument ID: 1323962





Relateret document 3/3

Dokument Navn: Grøfter i skagen 

farvekoder.docx

Dokument Titel: Grøfter i skagen farvekoder

Dokument ID: 1324084



Grøfter i Skagen farvekoder:

Blå: Vejgrøfter, Park Og Vej vedligeholder.

Grønne: Lodsejergrøfter, kommunen er lodsejer og Park Og Vej vedligeholder

Gule: Private

Lilla: Lodsejergrøft, Park Og Vej har vedligeholdt 2015 og 2016 og ejendomscentret har betalt

Turkis: Forsyningen

Orange: Naturstyrelsen.

Rød: Privat, burde optages som offentlige vandløb grundet afvandingsinteresser.

Pink: Offentlige vandløb med regulativ, åbent forløb

Grønt: Offentligt vandløb med regulativ, men den grønne strækning er rørlagt.

Gule stjerner: Kommunen er lodsejer på den ene af de to tilstødende matrikler, og derved lodsejer på 

halvdelen af vandløbet. 

Turkis Stjerne: Kommunen har lige solgt jorden fra og er derved ikke længere lodsejer på grøften.

Rød Stjerne: Vandløb har eksisteret, men er pt groet helt til.



Bilagsforside

Dokument Navn: TU  budgetopfølgning 300416.pdf

Dokument Titel: TU  budgetopfølgning 300416

Dokument ID: 1323710

Placering: Emnesager/Teknisk udvalg - budgetopfølgning 

300416/Dokumenter

Dagsordens titel Teknisk Udvalgs budgetopfølgning pr. 30. april 2016

Dagsordenspunkt nr 3

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1















Bilagsforside

Dokument Navn: konference 18 aug.docx

Dokument Titel: konference 18 aug

Dokument ID: 1318915

Placering: Emnesager/Rekreative havne/Dokumenter

Dagsordens titel Orientering om projekt Ej BLÅT til pynt – liv langs 100 km 

kystlinie i Frederikshavn Kommune

Dagsordenspunkt nr 4

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Oprettet af: Gitte Hyttel Skrubbeltrang Sagsnr: EMN-2016-00873

Center: Udvikling og Erhvervssekretariatet

Dato: 10. juni 2016 Side 1 af 2

Udkast konference ”Ej BLÅT til pynt” – liv langs 100 km kystlinie i Frederikshavn kommune

I Frederikshavn Kommune har vi gode strande, hyggelige lystbådehavne og lange naturkyster. Det BLÅ 

udgør et vigtig DNA, både for folk der bor her og de mange turister, der hvert år kommer på besøg – og 

indeholder et stort potentiale i forhold til at tiltrække nye folk til at bo og gæste vores kommune. Men 

udnytter vi potentialet godt nok?

Mange mennesker drages af havet - men hænger de mange muligheder langs kysten godt nok sammen, kan 

vi gøre det nemmere at gå fra at være landkrabbe til vandkrabbe og hvad drømmer folk egentlig om når de 

drømmer BLÅT?

Det vil Frederikshavn Kommune gerne sætte spot på med konferencen ”Ej BLÅT til pynt – liv langs 100 km 

kystlinie i Frederikshavn Kommune”.  Med en kombination af inspirerende oplæg med gode eksempler og 

ideer og mulighed for dialog på kryds og tværs lægger vi op til en spændende start på nye BLÅ muligheder i 

Frederikshavn Kommune.

Så kom og bliv inspireret til nye aktiviteter, del dine maritime drømme med andre blå ildsjæle og tag en 

snak med folk og organisationer som FLID, DSRF, Friluftsrådet og Lokale og anlægsfonden, der måske kan 

hjælpe din ide med at blive til virkelighed!

Mødet er for dig der…..

Dato: 18. august 17-20.30
Sted: Kattegat siloen Frederikshavn

Målgruppe: aktører og foreninger der allerede findes på havnene i dag samt nye brugergrupper, 

turistaktører, borgere, friluftsaktører etc.

Konferencen har til formål at:

- skabe erkendelse (vi er nødt til at gøre noget)

- give inspiration og skabe motivation (vi har lyst til at gøre noget)

Indhold tager udgangspunkt i en række temaer: Folk, Fysik, Forretning, Fællesskab, Fleksibilitet og 

Fortælling 

Konferencen struktureres med en fælles del (en række oplægsholdere) og en "messe/stand/mødested" del 

(mulighed for uformel dialog med forskellige aktører/oplægsholdere og ideudveksling)

Program:

1. Velkommen v. Lars Møller, formand for teknisk udvalg

2. Oplæg: Hvorfor og hvor skal vi hen?

- Rasmus Johnsen: just do it! Cold Hawaii: Fortællingen, folkene og forretning (tbc)

- Dan Hasløv, Hasløv og Kjærsgaard: det gode liv langs kysten og på havnen (tendenser nu og 

fremtid, gode eksempler på fremtidens havne/strandmiljøer)

3. mødested og mad (uformel dialog ved stande)

- Friluftsliv (friluftsrådet)

- Vild med vand (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark FLID)

- Stoked (Dansk Surf og Rafting Forbund - DSRF) (tbc)
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Center: Udvikling og Erhvervssekretariatet

Dato: 10. juni 2016 Side 2 af 2

- Maritime drømme og ideer (Frederikshavn Kommune)

4. Oplæg: Hvad kan vi gøre og hvordan kommer vi i gang?

- Jesper Højenvang, Direktør i FLID: livet på havnene er blevet gråt i toppen, hvad gør vi, hvorfor og 

hvad er "vild med vand"?

- Jette Holtze, Friluftsrådet: Det blå som afsæt for et aktivt friluftsliv - gode ideer og eksempler!

- Dansk Surf og rafting forbund: Hvad efterspørger fremtidens brugere af det blå – og hvad er

projektet ”STOKED”? (tbc)
- Lokale og anlægsfonden: (tbc)

5.    Tak for i dag og opfordring til videre snak ved stande v. Lars Møller

6. Mødested (uformel dialog ved stande)

- Friluftsliv (friluftsrådet)

- Vild med vand (FLID)

- Stoked (DSRF)

- Maritime drømme og ideer (Frederikshavn Kommune)

7. Slut for i dag

Tilmelding senest 11.8.2016
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