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1 (Åben) Fremlæggelse Ej BLÅT til pynt - liv langs 100 km kystlinie i 
Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-00873

Sagsbehandler: Gitte Hyttel Skrubbeltrang

Ansvarligt center: UE

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Med afsæt i et ønske om bedre udnyttelse af lystbådehavnene og kystliniens potentiale i 

forhold til turisme og bosætning besluttede Teknisk udvalg på møde 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.

På mødet d.13.juni 2016 blev udvalget præsenteret for ambition, tidsplan og 

konferenceprogram.  

D.18. august blev der afholdt en konference med titlen ”Ej BLÅT til pynt – liv langs 100 

km kystlinie i Frederikshavn Kommune”. Der var stor interesse for konferencen, som 120 

personer deltog i. Derudover har projektgruppen besøgt lokale lystbådehavne, været i 

dialog med havnebestyrelser/havnefogeder samt med en række eksterne aktører og 

indsamlet ideer og input til aktiviteter både fra aktører, der deltog på konferencen, og fra 

dialog undervejs i projektet.

På den baggrund fremlægges nu en rapport, der både har fokus på udviklingsmuligheder 

for de enkelte lystbådehavne og området omkring dem og udviklingsmuligheder indenfor 

fire indsatsområder, der går på tværs med udgangspunkt i at udgangspunkt i hvordan 

potentialet langs den 100 km kystlinje samlet set kan udnyttes bedre – ikke kun til gavn 

for den enkelte havn, men for hele lokalsamfundet.  Anbefalingerne tager udgangspunkt i 

temaerne: Fysik og Faciliteter, Folk og fællesskab, Forretning og Fortælling. 
Projektleder giver på mødet en orientering om proces, udviklingsmuligheder og forslag til 

handlinger, som kan danne baggrund for en drøftelse i udvalget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at:

 rapporten udsendes til samtlige lystbådehavne i Frederikshavn Kommune som 

inspiration til udvikling, og at Teknisk Udvalg stiller sig til rådighed i forhold til 

dialog  

 der afholdes et temamøde for hele byrådet med fokus på, hvordan udvikling af 

det blå potentiale langs kysten kan skabe mulighed for mennesker - både 

bosætnings- og turistmæssigt.

 rapporten og anbefalinger heri drøftes i Teknisk Udvalg, og at følgende 

anbefalinger i rapporten igangsættes umiddelbart:
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 Teknisk Udvalg afsætter 10.000 kr. til opstart af aktiviteter på hver af de 

lystbådehavne, der nedsætter et ”vild med vand” udvalg

 forvaltningen får til opgave at lave et kommissorium for et Fælles ”Blåt Råd” der 

skal bidrage til øget koordinering, samarbejde og styrket udvikling på 

tværs af alle lystbådehavne i kommunen

 der som en del af en prioriteret indsats nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, 

der har særlig fokus på udvikling af Sæby Havn 

 der indledes en dialog med Kystdirektoratet med henblik på afklaring af 

muligheder indenfor strandbeskyttelseslinien 

 forvaltningen afsøger muligheder for strategiske partnerskaber i forhold til 

markedsføring og blå produktudvikling

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Rapport Anbefalinger Ej blåt til pynt web (1721118 - EMN-2016-
00873)
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2 (Åben) Regnvandsbassin - Guldmajsvej, Skagen
Sags ID: EMN-2015-50355

Sagsbehandler: sove
Ansvarligt center: Infrastruktur og Bymiljø

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Teknisk udvalgsformand traf efter aftale med udvalgets medlemmer beslutning i 

nedenstående sag.

Når udvalgsformanden har truffet en afgørelse på udvalgets vegne skal afgørelsen 

efterfølgende godkendes på et møde.

Sagsfremstilling for formandens beslutning:

Frederikshavn Kommune og Forsyningen har haft udbud på Regnvandsbassin i Skagen 

ved Guldmajsvej.

Licitationsresultatet betyder, at det forventes, at der skal anvendes 1.950.000 kr. til 

anlægget af søen. Hertil kommer projektering og byggestyring 265.000 kr. . Det betyder, 

at den samlede pris bliver på. 2.215.000 kr.

Det var forventet, at projektet kunne udføres for 1.600.000 kr.

Forsyningen og Kommunen har aftalt, at udgiften deles 50/50. Baggrunden for denne 

deling er, at der er tale om grøftevand og regnvand fra Forsyningens anlæg, som tilføres 

søen.

For at få projektet sat i gang foreslås det, at licitationen aflyses, og at Forsyningen og 

Kommunen selv udfører et reduceret projekt indenfor den forventede økonomi på 

1.600.000 kr.

Den kommunale andel af omkostningen udgør 800.000 kr. og den forslås finansieret ved 

800.000 kr. fra dispositionspuljen 2017. 

Dispositionspuljen er disponeret for 2016, men beløbet afsat til stoppesteder samt sikring 

af skoleveje forventes ikke anvendt fuldt ud i 2016, hvorfor det forslås at de 800.000 kr. 

lånes her, og efterfølgende bevilges af dispositionspuljen for 2017. 

Borgergruppen orienteres om ændringerne
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Udvalgsformanden besluttede på udvalgets vegne, at

 licitationen aflyses.

 Forsyningen og kommunen selv udfører et reduceret projekt.

 de 800.000 kr. finansieres som angivet i teksten.

 de 800.000 kr. bevilges af dispositionspuljen for 2017

Indstilling
Kommunal direktøren indstiller, at formandsbeslutningen godkendes, 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Område til Regnvandsbassin (1419416 - EMN-2015-50355)
 Forbrug Teknisk Udvalgs pulje 27 09 2016 (1419415 - EMN-2015-

50355)
 Regnvandssø økonomi dagsorden (1419680 - EMN-2015-50355)
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3 (Åben) Afvanding i Skagen
Sags ID: EMN-2015-00550

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Kommunaldirektør Mikael Jentsch

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Som et led i, at Frederikshavn Kommune arbejder med afvanding i Skagen by, har der 

været arbejdet med, at registrerer og opmåle de eksisterende vandløb og sandfang.

Arbejdet har resulteret i, at der er udpeget vandløb som bør optages som offentlige 

vandløb, for at sikre afvandingen af Skagen by.

Udpegningen har været forelagt Teknisk Udvalg den 13. juni 2016, hvor beslutningen 

blev, at der skulle afholdes et informationsmøde, hvor forslaget blev præsenteret.

Mødet har været afholdt og der var en positiv stemning for det fremlagte forslag. 

De grøfter der optages er markeret med rødt på vedlagte bilag.

I forbindelse med arbejdet har gruppen vedr. regnvandssøen været inddraget. Gruppen 

har også tilkendegivet tilfredshed med oplægget.

På den baggrund anmoder Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget om, at igangsætte 

arbejdet med at optage de angivne grøfter som offentlige vandløb.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anmoder Plan- og Miljøudvalget om, at 

arbejdet med, at optage de omtalte grøfter som offentlige vandløb, igangsættes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Skagen Vandløb (1417917 - EMN-2015-00550)
 Skagen oversigtskort 2 (1323962 - EMN-2015-00550)
 Grøfter i Skagen (1323909 - EMN-2015-00550)
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4 (Åben) Driftstilskud Bangsbo Botaniske Have
Sags ID: EMN-2011-00633

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Bangsbo Botaniske Have rettede i maj 2016 henvendelse til 

Frederikshavn Kommune og anmodede om at det årlige driftstilskud bliver hævet med 

340.000 kr. fra 590.000 til 940.000 kr. årligt pga. stigende omkostninger. 

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 5. september, at der skulle optages forhandling 

med Bangsbo Botaniske Have omkring tilskuddet.

Der blev afholdt møde med Bangsbo Botaniske Have og Kommunaldirektøren den 12. 

september 2016. 

Ved Bangsbo Botaniske Have oprettelse (selvejende institution) forelå en beslutning om, 

at institutionens skulle ophæves, når dens formål var opfyldt – dvs. når den botaniske 

have er indrettet og overdraget til Frederikshavn Kommune. På mødet blev denne 

beslutning tilbudt ophævet, imod at den selvejende institution fortsætter driften af den 

botaniske have, ud fra den økonomiske ramme, der er skitseret i det vedhæftede budget

(bilag 1 ). 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at tilskuddet hæves til 

det ansøgte fra og med 1. januar 2017 og finansieres indenfor rammen samt, 

at den eksisterende partsaftale ændres.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Udgifterne finansieres i 2017 af dispositionspuljen.

Bilag

 Opfølgende brev til Kommunen 26.09.2016 (1712154 - EMN-2011-
00633)

 BBHF budft 2016 - 2021 (1712155 - EMN-2011-00633)
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5 (Åben) Ansøgning om opsætning af juletræer i oplandsbyer
Sags ID: EMN-2010-00740

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Park og Vej har modtaget en henvendelse fra Karup Borgerforening angående ønske om 

opsætning af juletræ i byen. Der har endvidere i dagspressen været angivet ønske om 

juletræ i Haldbjerg.

Det er tidligere besluttet på møde den 12. oktober 2010, at hvor forvaltningen modtager 

en henvendelse fra en borgerforening, leveres, opsættes og afhentes juletræerne uden 

beregning samt at Forvaltningen sørger via Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for 

tilslutning af strøm og strømforbrug i hht beslutning den 13. august 2009. 

Udgiften til el tilslutning med sikringsanlæg beløber sig til ca. 5.000,- kr. under 

forudsætning af, at der tilsluttes til en vejbelysningsmast, og udgiften til levering, 

opsætning og afhentning beløber sig til ca. 8.000 kr. / stk.

Der leveres i dag juletræer til følgende steder:

Sæby:

By: 3 stk. (Torvet, Strygejernet, Klostertorvet)

Opland: 1 stk. pr. by (Hørby, Østervrå, Brønden, Voerså, Præstbro, Dybvad, 

Understed, Ørtoft)

Frederikshavn:

By: 8 stk. (Fiskertorvet, Nytorv, Møllecentret, Maigårdsvej, Søster Annes Torv, Føtex 

Torv, Kirkepladsen, Rådhuspladsen)

Opland: 1 stk. pr. by (Skærum, Gærum, Kvissel, Ravnshøj, Nielstrup, Elling, 

Strandby, Jerup)

Skagen:

By: 5 stk. (Banegårdspladsen, Rådhuspladsen, Viggo Hansens Plads, Sct. Lauratiivej 

(vest), Vandtårnet)

Opland: 1 stk. pr. by (Hulsig, Ålbæk, Højen)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ordningen udvides med Karup og Haldbjerg.

Der optages dialog om ordningen med Distriktsudvalget.

Bilag
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6 (Åben) Frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsprojekt Udvikling af byrum
Sags ID: GEO-2016-01584

Sagsbehandler: Henrik Eriksen
Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har på møde den 9. maj 2016 drøftet anlægsbevillingen for Skolemarken 

i Skagen som samlet er på 1,0 mio. kr. Ligeledes har sagen omkring den fremtidige 

anvendelse af området været behandlet den 15. august 2016 

Den 27. januar 2016 i frigivelsessagen blev det besluttet at Udvikling af byrum skulle 

behandles særskilt.

Der er samlet et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til Udvikling af byrum og af dette beløb 

skal der anvendes 1,0 mio. kr. til udvikling af området omkring Skolemarken i Skagen.

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

at der frigives 1,0 mio. kr. til projektet vedr. Skolemarken i Skagen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Skolemarken_ændringsforslag fra Skagen Festival (1392168 - GEO-
2016-01584)

 TU's behandling af Skolemarken på møde den 9. maj 2016 (1390106 -
GEO-2016-01584)
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7 (Åben) Undersøgelse og udarbejdelse og prospekt for arealer syd for 
Sæby Havn
Sags ID: EMN-2008-01077

Sagsbehandler: Birger Isaksen

Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Der er tidligere udarbejdet udviklingsforslag til udbygning i og omkring Sæby havn og i 

tråd med udvalgets ”ej blåt til pynt” projekt foreslås at den beskrevne undersøgelse 

iværksættes. 

Aktuelt er der bl.a. følgende problemstillinger i og omkring Sæby Havn:

 Åen ”sander og vokser til” med skaller og bevoksning.

 Der er stigende tilsandingsproblemer i og omkring havneindløbet. 

 Syd for havnen og arealerne langs Solsbækvej er der i længere tid drøftet 

mulighederne for kystsikring.

Administrationen foreslår, at undersøge om en ny stensætning tilføjet havnens 

eksisterende sydlige mode kan have en gunstig effekt på kystbeskyttelsen syd for Sæby 

havn ud for den bymæssige bebyggelse samt derigennem at skabe rammerne for et nyt 

rekreativt/maritimt aktivitetsområde. Ligeledes skal undersøges, om det er muligt at 

understøtte et bedre bypass/oprensning/gendeponering af oprensningsmaterialer fra 

indsejlingen til Sæby Havn for at mindske kysterosionen længere syd for Sæby. 

Besejlingsforholdene er vanskelige i åen som nærmest lukkes af skaller og bevoksning 

og å-løbet trænger til en genopretning. Hvis undersøgelsen understøtter overvejelserne 

kunne det på sigt være en mulighed at flytte jollehavnen og skabe et beskyttet 

vandområde og havneområde, som kan huse forskellige maritime aktivitetsmuligheder og 

søsætningssteder knyttet til småbådssejlads mv. 

I samme undersøgelse ønskes finansieringsbehovet for udviklingsplanerne beskrevet. 

Undersøgelsen vil involvere Dansk Hydraulisk Institut, Kystdirektoratet og rådgivere og

forventes at kunne udføres for i alt ca. 100.000,- som foreslås finansiereret af 

havneområdet.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at nærværende undersøgelse igangsættes.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Ikke tilstede: Kenneth Bergen

Bilag

 Luftfoto Sæby havn (1709777 - EMN-2008-01077)
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8 (Åben) Stadetilladelse for pølsevogn ved Skagen Station
Sags ID: GEO-2016-02663

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning vedrørende stadeplads  for pølse-

vogn ved Skagen Station. 

Der har på det pågældende sted været stadeplads for pølsevogn indtil 1999, hvor den 

daværende stadeholder ikke ønskede at forlænge lejeaftale. Stadepladsen er 

efterfølgende forsøgt udbudt, men der har ikke været interesse for at leje stadepladsen.

Forvaltningen anbefaler, at den ledige stadebevilling opslås ledig inden en evt. tilladelse 

(bevilling) meddeles, således at alle derved har mulighed for at søge den ledige bevilling.

I henhold til "Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v." § 3 

har en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det 

almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang ved for eksempel bevilling til stadepladser, 

hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den ledige stadepladsbevilling opslås ledig.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Ikke tilstede: Kenneth Bergen.

Bilag

 Oversigtskort (1702800 - GEO-2016-02663)
 Foto af stadeplads  (1711286 - GEO-2016-02663)
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9 (Åben) Fastlæggelse af mødeplan for Teknisk Udvalg i 2017
Sags ID: EMN-2016-02468

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde den 31. august 2016 mødeplan for afvikling af 

byrådets møder i 2017.

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalget og 

Frederikshavn Byråd, foreslås møderne i Teknisk Udvalg, som hovedprincip, afholdt i 

begyndelsen af hver måned.

Forslag til Teknisk Udvalgs møder i 2017:

 Mandag den 9. januar

 Mandag den 30. januar

 Mandag den 6. marts

 Mandag den 3. april

 Mandag den 8. maj

 Mandag den 12. juni

 Mandag den 14. august

 Mandag den 4. september

 Mandag den 9. oktober

 Mandag den 6. november

 Mandag den 4. december

Møderne foreslås afholdt kl. 16 i mødelokale 0.27.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplan for Teknisk Udvalg 2017 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Ikke tilstede: Kenneth Bergen.
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Bilag
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10 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 TU
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 

vist pr. måned. 

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Ikke tilstede: Kenneth Bergen

Bilag

 Bilag - Sygefraværsstatistik august 2016 (1392047 - EMN-2016-
01155)
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11 (Åben) Orienteringspunkt- Fredning af Søheden Skov, endelig 
vedtagelse
Sags ID: GEO-2012-03605

Sagsbehandler: Ann-Kathrine Braüner Thomassen

Ansvarligt center: Natur.

Beslutningskompetence
PMU/TU

Sagsfremstilling
Danmarks Naturfredningsforening rejste i juni 2012 en fredningssag ved Søheden Skov. 

Fredningsnævnet og Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelser i sagen, senest 

den 31.maj 2016. Fredningen omfatter mindre arealer i Frederikshavn Kommune 

(mørkeblå baggrund på nedenstående kort). Konkret berøres tre private ejendomme. 

Hovedparten af jorden er fredskov og vejledende registreret som beskyttet natur i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 3.

Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg orienteres med dette dagsordenspunkt om 

fredningens betydning for Frederikshavn Kommune.

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget drøftede sagen den 8. januar 2013 med følgende indstilling:

 Arealet beliggende i Frederikshavn Kommune tages ud af fredningsforslaget.

 Hvis Fredningsnævnet på trods af ovenstående alligevel optager arealerne i 

fredningen, ønskes følgende tilføjet i fredningsbestemmelserne:

1. Bonusbestemmelser, som giver mulighed for, at dispensationer fra 

fredningen også kan indeholde en dispensation fra

naturbeskyttelseslovens § 3 eller planlovens § 35. Dette 

mindsker de administrative opgaver.

2. At 2 spærringer ved Møllesøen ved Nymøllevej, der skal fjernes som 

følge af vandplanen, kan fjernes uden tilladelse fra fredningsnævnet
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Udvalget tiltrådte indstillingens første punkt.

Frederikshavn Kommune har efterfølgende været i en løbende dialog med 

Fredningsnævnet og fremsagt ovenstående ønsker. Senest deltog Frederikshavn 

Kommune i en fælles besigtigelse med Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer.

Det endelige fredningsindhold

De arealer, der ligger i Frederikshavn Kommune, inddrages i fredningen. 

Fredningsnævnet har lagt betydelig vægt på, at der på den måde skabes en korridor 

mellem Nymølle Plantage, som allerede er fredet, og den nye fredning af Søheden. 

Endvidere vil en fredning af arealerne, som gennemløbes af Nymølle Bæk, give mulighed 

for en bedre naturpleje, hvor en betydelig del i dag er sprunget i skov.

Fredningen indeholder i en bonusbestemmelse, hvorefter fjernelse af spærringer i 

Nymølle Å, som forudsat i vandplanen for dette område, ikke kræver dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 eller eventuel tilladelse efter planlovens § 35.

Fredningens formål er at sikre og forbedre de naturmæssige og landskabelige værdier i 

området, herunder at skabe grundlag for et varieret og naturligt skovbillede, at sikre de 

kulturhistoriske og geologiske værdier, herunder at beskytte hele området imod 

råstofgravning, at sikre og forbedre områdets rekreative værdier, herunder 

offentlighedens adgang i området, at skabe grundlag for naturpleje, og at medvirke til 

overholdelsen af Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen.

Fredningens betydning for Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune er tilsynsmyndighed på fredede arealer. Kommunen skal derfor 

påregne administrationsomkostninger i forbindelse med tilsyn samt håndtering af 

fremtidige ansøgninger om dispensationer fra fredningsbestemmelserne.

Frederikshavn Kommune skal som plejemyndighed på de privatejede fredede arealer 

udarbejde en plejeplan, der sikrer at fredningsformålet opfyldes. Kommunen er herefter 

forpligtet til at udføre den nødvendige pleje på arealerne, hvis lodsejerne ikke selv ønsker 

at gennemføre den. Plejen skal udføres uden udgift, væsentlige gener eller tab for 

lodsejerne. Fredningsbestemmelserne definerer at Frederikshavn Kommune skal 

udarbejde en plejeplan for arealerne senest 2 år efter fredningsafgørelserne.  Plejeplanen 

skal revideres hvert 5.år. Frederikshavn Kommune skal derfor påregne øgede 

administrationsomkostninger samt plejeudgifter.

En offentlig sti, der udgør en del af jyske ås stien fører gennem området i dag og 

vedligeholdes af Frederikshavn Kommune. Fredningen bestemmer at stien ikke må 

nedlægges og definerer at der er særlig interesse knyttet til denne sti, fordi den forbinder 

Nymølle og Søheden.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg tager 

sagen til orientering.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 04-10-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Til orientering.

Ikke tilstede: Kenneth Bergen.

Bilag
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