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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
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Bilagsforside

Dokument Navn: TU's behandling af Skolemarken på møde den 9. maj 

2016.pdf

Dokument Titel: TU's behandling af Skolemarken på møde den 9. maj 2016

Dokument ID: 1390106

Placering: Geosager/Skolevej 5, 9990 Skagen: Etablering af ny 

legeplads/Dokumenter

Dagsordens titel Fremtidig anvendelse af Skolemarken, Skagen

Dagsordenspunkt nr 1

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 5
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Dokument Navn: Fra mark til park - Maj 

2016.pdf

Dokument Titel: Fra mark til park - Maj 2016

Dokument ID: 1310819
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 Skolemarken Skagen 

Anslåede priser. 

                                                                                                                                Anlæg sum                 årlig drift 

Sansehave                                                                                                              170.000 kr                  15.000 kr 

Græsarealer retablering efter anlæg af stier og asfalt arbejder                     60.000 kr                  30.000 kr                                                                                                           

Multibane afgravning af jord incl asfalt og depot afgift på jord                   360.000 kr                     5000 kr 

Hegn / Hæk incl  jordforbedring samt hegn og  planter som foreslået       215.000 kr                  15.000 kr 

Grus arealer stier ophold osv.                                                                             205.000 kr                  10.000 kr 

Petangue baner incl afgravning, kanter og bundsikring                                 120.000 kr                    2.000 kr 

Fitness redskaber incl afgravning montering og depot afgift jord                290.000 kr                     5000 kr                                                                                       

Musikredskaber incl montering og afgravning støbearb. fundament          186.000 kr                     5000 kr 

Amfi teater/scene incl afgravning montering og depot afgift jord               185.000 kr                  10.000 kr    

Træer til plæne i øvrigt  incl. Jordforbedring og plantning opbinding osv.    90.000 kr                  10.000 kr 

Borde/bænke, affaldsstativer og bomme                                                          100.000 kr                     5.000 kr                                  

Uforudsete udgifter, jordprøver, byggetilladelse osv.                                      70.000 kr 

 

Samlet anlægssum og drift                                                                                2051.000 kr                122.000 kr                                                                                                    

  

Fra Mark til Park 
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Dokument Navn: Fra mark til park NY Juli 

2016.pdf

Dokument Titel: Fra mark til park NY Juli 2016

Dokument ID: 1389938
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Dokument Navn: Indlæg fra Skagen Festival 

vedr skolemarken.pdf

Dokument Titel: Indlæg fra Skagen Festival 

vedr skolemarken

Dokument ID: 1392072



Indlæg vedr. Skolemarken i Skagen Skagen den 6. juli 2016 

 

 
Til Teknisk Udvalg 
Frederikshavn Kommune 
 

 

Indlæg vedr. indretningen af Skolemarken i Skagen til bypark 

 

Skagen Festival udtrykker bekymring ift. det fremlagte oplæg 

For Skagen Festival har skolemarken stor betydning for festivalens nuværende form og organisering, og vi har 

derfor med stor interesse læst det udarbejde oplæg. 

I Skagen Festival mener vi, at det er overordentligt vigtigt – ikke kun for Skagen Festival, men også for Skagen 

by generelt - at den nye bypark bliver fleksibel og at det sikres at området kan anvendes til mange 

forskelligartede formål.  

I Skagen har vi gennem en årrække opbygget mange små og store events fordelt over det meste af året, bl.a. 

Vinterbaderfestival i januar, Skagen Fuglefestival og Skagen Havfiskerfestival i maj, Sejlsportsrace og 

Veteranmotorcykelløb i Kr. Himmelfartsdagene, Skagen Festival, Skaw Open og Skaw Cup i juli, Skagen Løbet i 

august, Skagen Marathon i oktober og Skagen har englelyd i december. Alle disse arrangementer trækker 

gæster til Skagen, og er dermed med til at skabe en ikke ubetydelig øget omsætning hos Skagens butikker, 

restauranter og overnatningssteder. 

Aktiviteterne ved de mange events er heldigvis fordelt på mange forskellige steder i byen, og kun Skagen 

Festival benytter i dag skolemarken aktivt ifm. sit arrangement. Umiddelbart kunne man derfor godt mene at 

skolemarken er uden betydning ift. events i Skagen, men vi er nødt til at spørge os selv; ”Hvor skaber vi som by 

plads til fremtidens events?”  

Skolemarken er med sine godt 7.000 m2 den eneste større ikke-disponerede plads i midtbyen, og med 

placeringen direkte overfor Kulturhus Kappelborg og tæt på de store parkeringspladser bag SuperBrugsen, ved 

Skagen Station og ved Skagen Kultur- & Fritidscenter, er skolemarken den naturlige og idéelle plads for 

arrangementer og events som ønskes etableret tæt på midtbyen.  

I Skagen Festival har vi derfor det håb, at der i planlægningen og etableringen af Skagen Bypark tænkes i 

fleksible og flytbare løsninger, som sikrer at byparken kan anvendes til en række forskelligartede aktiviteter, til 

gavn for såvel borgere som erhvervsdrivende i Skagen, og vi håber, at der vil blive indbudt til yderligere dialog 

om den endelige indretning – fra Skagen Festival deltager vi meget gerne i et møde. 

 

På vegne af Skagen Festival 
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Skagen Festivals ændringsforslag ift. det offentliggjorte oplæg 

På baggrund af de indlæg, der kom på præsentationsmødet den 30/5 i Skagen, har vi udarbejdet nedenstående 

skitse med vores forslag til indretning. For os er det grundlæggende selvfølgelig at der bevares et åbent område 

på Skolemarken, hvor der kan afholdes forskellige arrangementer, og at byparkens øvrige aktiviteter placeres 

rundt om denne plads. 

 

 

Forslag til overvejelse ift. indretning 

På baggrund af ovenstående har vi i Skagen Festival følgende forslag ift. byparkens indretning: 

 Bevar en åben plæne Midten af skolemarken bør fastholdes som åben plæne med græs. Her kan 

der spilles forskellige boldspil, der kan afholdes arrangementer og der kan 

opstilles midlertidige installationer. En åben plads af en vis størrelse er en 

grundlæggende forudsætning for en fleksibel anvendelse.  

 Scene På det af Frederikshavn Kommune fremlagte oplæg er der indtegnet en 

amfi-scene i det nord-vestlige hjørne af skolemarken, og en multibane i den 

vestlige ende. På mødet den 30/5 blev det sagt at multibanen ikke etableres 

i første etape, og placering og udformningen af amfi-scenen blev også 

debatteret. Fra Skagen Festivals side tilslutter vi os forslaget om at lave en 

hævet scene frem for en amfi-scene, og vi foreslår at scenen flyttes ind på 

den plads hvor der var indtegnet en multibane. Dette vil gøre det muligt at 

bruge scenen både til små og store forsamlinger, idet der dels er et frit 

græsareal lige foran scenen, men også direkte udsyn til græsplænen i 

midten.  

 Sansehaver Der er på plantegningen i oplægget indtegnet en sansehave midt i byparken. 

Fra nogle borgere blev det fremhævet at man ønskede sansehaver midt på 



Indlæg vedr. Skolemarken i Skagen Skagen den 6. juli 2016 

 

skolemarken, hvor der er sol hele dagen, fra andre blev der advaret mod at 

dette ville afsvede planterne. Vi har i vores forslag indtegnet en sol-

sansehave i den østlige ende af skolemarken, og en skygge-sansehave i det 

nordvestlige hjørne.  

Dagtilbuddet Nordstjernen i Skagen og Projektafdelingen under 

Arbejdsmarkeds-afdelingen har begge træværksteder, hvor der kan 

fabrikeres højbede efter specialmål, f.eks. med et udseende inspireret af de 

gamle fadebure. 

 

 Borde og bænke Borde og bænke kunne laves i samme stil som højbedene, gerne kombineret 

med forskellige alternativt udformede siddeinstallationer som animerer til 

socialt engagement, leg og sjov. Også her kunne Nordstjernen eller 

Projektafdelingen måske bidrage med specialløsninger. 

 

 Hegn Såfremt der skal etableres hegn eller anden afskærmning ud mod Chr. X’s 

vej, foreslås etableret en lav stenmur opbygget af jernnet og sten. En sådan 

mur vil dels være stort set vedligeholdelsesfri, dels vil der i en sådan mur 

kunne etableres faste holdere til montering af trådhegn som de kendes fra 

festivaler og byggepladser. På den måde vil der nemt kunne etableres en 

midlertidig højere afskærmning ud mod Chr. X’s vej, hvis dette kræves ifm. 

arrangementer i byparken. Stenmuren er byparkens mole mod byen. 
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 Multibane Der findes i dag multibaner ved Skagen Kultur & Fritidscenter, ved Skagen 

Skolen, ved Brovandeskolen og ved SIK. Om disse baner er åbne for 

offentligheden ved vi ikke, men vi synes det bør undersøges om ikke de 

eksisterende multibaner i byen dækker efterspørgslen blandt Skagens børn 

og unge.   

 Motionsredskaber LOOP har stor søgning til deres mange motionstilbud, og der er et nyt 

motionscenter på vej i Skagen Kultur & Fritidscenter. Hvis vi i Skagen skal 

have kommunalt betalte udendørs motionsredskaber, bør man kigge på 

byen som helhed og placere disse redskaber ift. de mest benyttede løbe- og 

motionsruter, her er Skolemarken måske ikke den mest optimale placering.  

 El og vand Tilslutningsmuligheder bør dimensioneres så der kan opstilles toiletvogne og 

lignende ifm større arrangementer, og så der kan trækkes tilstrækkelig 

strøm til lys og lyd ifm. musikarrangementer. Udover tilslutningsmuligheder 

i det nordøstlige hjørne ved den gamle brandstation, kunne det være 

ønskeligt med el-tilslutningsmulighed ved den vestlige ende af skolemarken.  

 Kørefast underlag I forhold til afholdelse af arrangementer ville det være ønskeligt, hvis der i 

den vestlige ende af skolemarken kunne etableres kørefast underlag, f.eks. 

via græsarmering eller hul-belægningssten hvor græsset kan gro op imellem. 

Sidstnævnte er bl.a. brugt på brandvejene rundt om Ankermedet 

plejecenter.   

    

 Busparkeringen Hvis bus-parkeringspladsen i østre ende af skolemarken skal fastholdes, bør 

ind- og udkørselsforholdene til Chr. X’s vej forbedres. På selve pladsen 

kunne tilkørselsforholdene for busserne forbedres ved at nedrive 

garagedelen på den gamle brandstation og gøre det muligt for busserne at 

køre rundt om den resterende bygning, så de får nemmere ved at parkere 

og køre fra området igen. Dette ville kræve at det nordøstlige hjørne af 

skolemarken blev gjort kørefast, men det vil samtidig være det naturlige 

område at opstille toiletvogne o.l. i forbindelse med arrangementer. 
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Baggrunden for dette indlæg 

Under arbejdstitlen ”fra Mark til Park” blev der på Teknisk Udvalgs ordinære møde den 9/5 2016 fremlagt en 

projektidé for udvikling af Skolemarken i Skagen. 

Projektidéen kan ses via nedenstående link, side 23 til 40. 

 http://frederikshavn.dk/meetings/Teknisk%20Udvalg%20(%C3%85ben)/2016/09-05-

16/0Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf 

Det udarbejdede projektoplæg er afsæt for: 

 Orientering på borgermøde den 30. maj 2016 - med Skagen Byting som deltager 

 Den økonomiske disponering og videre udvikling af Skolemarken 

Projektet er bevilget 1 mio. kr., som foreløbigt er disponeret således til etablering af parken: 

 Græsarealer reetablering efter anlæg af stier og asfaltarbejder:  60.000,- 

 Hegn/hæk inkl. Jordforbedring samt hegn og planter som foreslået:  215.000,- 

 Grus arealer stier ophold osv.:  205.000,- 

 Træer til plæne i øvrigt incl. Jordforbedring og plantning, opbinding osv.:  90.000,- 

 Borde/bænke, affaldsstativer og bomme:  100.000,- 

 Uforudsete udgifter, jordprøver, byggetilladelse osv.:  70.000,- 

I alt  740.000,- 

Restbeløb som disponeres senere:  260.000,- 

Park- & Vej og Ejendomscenteret etablerer i forening anlægsprojektet, og Park- & Vej varetager den 

efterfølgende drift af parken. Overslagspriser indeholder udgifter til projektering og tilsyn mv. 

På mødet den 9/5 2016 besluttede medlemmerne af Teknisk Udvalg at: 

 Det udarbejdede oplæg er afsæt for den videre udvikling og økonomiske disponering af Skolemarkens 

udvikling. 

 De i sagsfremstillingen foreslåede indsatser iværksættes 

 Udvalget beslutter indsatser for restbeløbet 

 Udvalget indarbejder driftsbevilling fra etablering og fremadrettet 

 Der etableres en sansehave og el- og vandforsyning. 

 
   Udkast til indretningsplan fra TU’s sagsfremstilling.  

http://frederikshavn.dk/meetings/Teknisk%20Udvalg%20(%C3%85ben)/2016/09-05-16/0Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf
http://frederikshavn.dk/meetings/Teknisk%20Udvalg%20(%C3%85ben)/2016/09-05-16/0Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf
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Klimasikring med disponering Forbrug/ aftalt Budget Rest

Forbrug 01.01.2016 10.160.275,00kr.            16.500.000,00kr.            6.339.725,00kr.              

Niras grundvand Skagen 234.000,00kr.                  234.000,00kr.                  

Bangsbo Cowi 172.000,00kr.                  172.000,00kr.                  

Udbud Alectia 330.000,00kr.                  330.000,00kr.                  

Elling anlæg 3.000.000,00kr.              

Elling erstatninger 500.000,00kr.                  

Nedkørsel strandene 600.000,00kr.                  600.000,00kr.                  

Adm. 600.000,00kr.                  

Manglende regninger -220.000,00kr.                -220.000,00kr.                

Ekstra oprensning Elling Å 116.586,00kr.                  116.586,00kr.                  

Regnvandssø Skagen 500.000,00kr.                  Skal findes senere

Møder, m.v. 100.000,00kr.                  100.000,00kr.                  

I alt 1.332.586,00kr.              

Del sum ikke forbrugte midler 4.600.000,00kr.              

Rest ikke anvendte midler 5.007.139,00kr.              

De gule felter er de beløb der indgår i Der anvendes 5 mio. 

den lyseblå sum, som anvendes i kr. til projektet i Elling

økonomi på Elling Å dige projekt
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