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1 (Åben) Fremtidig anvendelse af Skolemarken, Skagen
Sags ID: GEO-2016-01584

Sagsbehandler: Bent Petersen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Projektidéen ”Fra mark til park” har været drøftet på TU´s møde den 9. maj 2016. 

Projektet er herefter blevet fremlagt på borgermøde i Skagen den 30. maj 2016. Der er 

siden foretaget en bearbejdning af skitseforslaget, ligesom der har været interessenter og 

foreninger imellem. Administrationen har ligeledes modtaget udtalelser og skriftelige 

kommentarer som udvalget allerede er bekendt med. 

Forinden udvalgsmødet søges med foreningens parter i Skagen afviklet et møde, med 

henblik på at opnå enighed om projektets hensigtsmæssige udformning. 

Med baggrund i dette forløb præsenterer administrationen en status sammenholdt med 

projektets hovedidé.  

Teknisk udvalg bedes forholde sig til den videre proces.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget tiltræder, at projektet realiseres i overensstemmelse med bilag 5

Bilag

1. TU's behandling af Skolemarken på møde den 9. maj 2016 (1390106 -
GEO-2016-01584)

2. Fra mark til park - Maj 2016 (1310819 - GEO-2016-01584)
3. Fra mark til park NY Juli 2016 (1389938 - GEO-2016-01584)
4. Indlæg fra Skagen Festival vedr skolemarken (1392072 - GEO-2016-

01584)
5. Skolemarken_ændringsforslag fra Skagen Festival (1392168 - GEO-

2016-01584)
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2 (Åben) Ansøgning om tillægsbevilling til dige ved Elling Å
Sags ID: EMN-2015-00120

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har haft licitation på dige byggeri ved Elling Å. Tildelingskriteriet 

er laveste bud.

Den samlede anlægspris incl. erstatninger bliver på 7.256.281,-kr.

Der er 5.000.000,- kr. på klimakontoen på nuværende tidspunkt jf. vedlagte bilag.

Det foreslås at der tages 300.000,- kr. fra ekstraordinærvedligehold af vandløb samtidig 

bidrager Forsyningen med ca. 1.061.929,- kr. Det betyder at der mangler 900.000,- kr. i 

at projektet kan gennemføres.

På den baggrund anmodes om en tillægsbevilling på 900.000,- kr. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet 

at bevilge 900.000 kr. til projektet, og at beløbet finansieres af de likvide midler.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Kopi af Opgørelse over klimapulje til dagsorden (1391826 - EMN-2015-
00120)

2. (Lukket bilag)
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3 (Åben) Teknisk udvalg - budgetbemærkninger 2017
Sags ID: EMN-2016-02013

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Teknisk udvalg har på sit møde i april behandlet budgetforslaget for 2017, hvor der var 

pålagt budgettilpasninger for ca. 0,6 mio. kr.

Disse tilpasninger blev realiseret ved nedskrivning af budgetrammen i Center for Park og 

vej

Således er behandlingen af de enkelte budgetposters størrelse nu på plads, og 

administrationen fremsender, på baggrund heraf, de tilrettede budgetbemærkninger til 

Udvalgets behandling.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at budgetbemærkninger godkendes, og at materialet 

videresendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes, idet udvalget går ud fra, at taksterne for Sæby Havn i 2017 er 
uændrede.

Bilag

1. TU budgetbemærkninger  2017 (1392709 - EMN-2016-02013)
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4 (Åben) Orientering om status for kystsikringsprojekt ved Gl. Skagen
Sags ID: GEO-2012-06299

Sagsbehandler: Tinne Stougaard

Ansvarligt center: Natur.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Med baggrund i Byrådets beslutning fra april 2015 blev der den 11. maj 2015 udsendt 
afgørelse om kystsikringsprojekt ved Gl. Skagen, herunder afgørelse om udgiftsfordeling. 
Afgørelsen blev påklaget af en række parter i sagen og Teknisk Udvalg traf den 15. juni 
2015 beslutning om at videresende klagerne til Miljøministeriet, som var klageinstans.

Miljøministeriet kvitterede den 7. august 2015 for modtagelse af klagerne og skrev i 
denne forbindelse, at der kunne forventes en sagsbehandlingstid på op til 12 måneder.

Center for Teknik og Miljø har efterfølgende løbende været i dialog med 
Grundejerforeningen for Gl. Skagen, der har forsøgt at fremskynde en afgørelse ved 
klageinstansen.

Center for Teknik og Miljø har endvidere i foråret igangsat en opmåling af stranden i 
projektområdet med henblik på at rådgiver kunne få tilstrækkelige data til at udarbejde et 
udbudsmateriale på projektet, så det kan være klar, når en afgørelse fra klageinstansen 
foreligger

Der er nu modtaget et udkast til udbudsmateriale, som inden for den nærmeste tid vil 
blive gennemlæst og kvalitetssikret.

Center for Teknik og Miljø har ikke fået nogen udmelding fra klageinstansen om, hvad 
klagesagens status er, og hvornår der kan forventes en afgørelse. 

Det kan dog oplyses, at klagebehandlingen for kommunens afgørelse efter 
kystbeskyttelsesloven pr. 1. juli 2016 er overført til Natur- og Miljøklagenævnet. Det 
forventes, at den sagsbehandler, som behandler klagen, vil fortsætte hermed i Natur- og 
Miljøklagenævnet. Center for Teknik og Miljø forventer at kontakte sagsbehandleren 
inden for den nærmeste tid for at afklare, om der snart er en afgørelse på vej.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen til orientering.
Udvalget finder, at den statslige sagsbehandling giver urimelige arbejdsvilkår for 
kommunen i denne sag.
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Bilag
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5 (Åben) Orienteringspunkt - Solnedgangspladsen
Sags ID: EMN-2016-02017

Sagsbehandler: Johnny Andersen Elley

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at endelig afklaring af Kystsikringsprojekt vil 

være nødvendig, inden at arbejdet anbefales iværksat. Der arbejdes derfor på, at 

tidsplanerne for de to projekter koordineres.

For at sikre at projektet Solnedgangspladsen er klar til iværksættelse hurtigst muligt, er 

der fremsendt kontraktudkast til Kirstine Jensens Tegnestue, der vandt 

arkitektkonkurrencen. Kontraktudkastet er en totalrådgivningskontrakt på at gennemføre 

en samlet rådgivning i forbindelse med projektering og udførsel af Solnedgangspladsen i 

Skagen.

  

Kirstine Jensens Tegnestue har i denne forbindelse fremsendt forslag til valg af 

underrådgivere, herunder specielt valg af ingeniør til vandbygningsopgaver. De valgte 

underrådgivere vurderes at være fagligt velfunderede og erfarne indenfor hvert deres 

fagområde.

Tidsplan – Kirstine Jensens Tegnestue er blevet opfordret til at få udarbejdet en tidsplan; 

denne skal vedlægges som bilag til kontrakten.

Der er udarbejdet et notat med opmærksomhedspunkter til brug for projekteringen, som 

skal sikre at det projekterede anlæg kan driftes på sikker vis.

Der er foretaget droneopmåling af Solnedgangspladsen.

Umiddelbart efter indgåelse af kontrakt iværksætter Frederikshavn Kommune følgende:

Geotekniske undersøgelser – udføres efter anvisning fra Kirstine Jensens Tegnestue. 

Geoteknik er i forhold til Kirstine Jensens Tegnestue en bygherre leverance.

Indhentning af tinglyste deklarationer og andre rettigheder for de berørte områder.

Opmåling – Eventuelle yderligere opmålinger til brug for projektering iværksættes.

Endelig myndighedsbehandling.
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Frederikshavn Kommune er i dialog nabo til Solnedgangspladsen om projektet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til orientering.

Bilag



Teknisk Udvalg - 15-08-2016 16:00 Side 10 af 10


	1 (Åben) Fremtidig anvendelse af Skolemarken, Skagen
	2 (Åben) Ansøgning om tillægsbevilling til dige ved Elling Å
	3 (Åben) Teknisk udvalg - budgetbemærkninger 2017
	4 (Åben) Orientering om status for kystsikringsprojekt ved Gl. Skagen
	5 (Åben) Orienteringspunkt - Solnedgangspladsen

